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Abstract  

 

The present study explores the reception of historical feature films in history 

education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the 

significance of the feature film for their understanding and interpretation of 

history. The study incorporates empirical data from classroom projects in 

two different Swedish upper secondary schools where film was used as an 

educational tool. Observations of classroom activities were made and 

interviews with twelve pupils and their history teachers were conducted.  

The study applies a phenomenological approach. The lifeworld of the 

pupils is in focus, specifically the aspect of the lifeworld they live and 

experience in history class when film is used as a means of understanding 

the past. The phenomenon studied is thus how the pupils experience the 

film, and through the film, history itself. Theoretical notions from film 

reception studies and history didactics are used as analytic tools.  

The study shows how emotional and cognitive processes converge in the 

pupils’ meaning making of the films. The embodiment of the films’ narrative 

is an important factor that contributes to both the understanding of the film 

as well as of history. The pupils experience the films emotionally, feeling 

both empathy and antipathy for the various characters, physically through 

sight and sound as well as embodied reactions, and cognitively through an 

understanding of the film’s narrative. Embodied experience is fundamental 

for history to become materialized. The audiovisual portrayal and 

materialization of the past becomes embodied in the pupils so that the 

experience of the film and of the historical lifeworld presented therein 

becomes part of their lifeworld. Generally, pupils consider the films to be 

trustworthy, though this perceived accuracy depends on how authentically 

the narrative is performed and the pupils’ previous store of historical 

knowledge.   

A didactic dilemma to consider when using historical feature film in the 

classroom is the contradiction between the aesthetic experience of a feature 

film and its use as a tool for understanding the past. The captivating 

character of feature film evokes empathy and engagement with the films’ 

characters regardless of the degree of historical accuracy. This is a critical 

issue for teachers; there needs to be balance between respect for the pupils’ 

aesthetic experience of the film and the need to guide them to develop for 

example the skills of historical empathy, where distance is necessary for the 

pupils to be able to consider different perspectives. 

 

 

Keywords: history didactics, film reception, historical feature film, 

phenomenology, lifeworld approach, historical thinking, historical empathy. 
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Inledning 
 

Då jag förstår en annan människa innebär det att jag har fått vetskap om de villkor på 

vilka denna människas existens vilar. Detta vetande går inte att generalisera till 

kunskap om andra människors existensvillkor. Däremot gör det mig bättre rustad 

(mera kompetent) att möta andra människor, eftersom en inblick i andras livsvillkor 

också ökar min insikt om villkoren för mitt förhållande till andra.1 

Studiens bakgrund och sammanhang 

Bakgrunden till denna studie finns i mitt arbete som gymnasielärare i 

ämnena historia och svenska. Ämnenas karaktär av att vara knutna till 

berättande inbjuder till reflektion kring hur elever upplever de olika 

berättelser de möter. Genom åren har jag alltmer kommit att intressera mig 

för elevers reception på olika sätt.  Hur elever förstår och tolkar innehållet i 

undervisningen är ju själva kärnan i deras lärande. Att ha kunskap om 

elevers tänkande ökar möjligheterna att planera och genomföra 

undervisningen på ett sådant sätt att elevernas förståelse och lärande både 

utmanas och utvecklas.2    

Som lärare upplever jag att det inte alltid finns möjlighet att fördjupa sig i 

enskilda elevers erfarande av de berättelser som de möter i svenska eller 

historia. Därför blev det magisterarbete jag slutförde 2009 en 

receptionsstudie om elevers möte med skönlitterära texter.3 Arbetet ökade 

mitt intresse för elevers reception och genom Forskarskolan Historiska 

Medier har jag fått möjlighet att fördjupa mig i elevers erfarande av historisk 

spelfilm. Denna licentiatavhandling handlar om hur elever tänker och 

känner när de får uppleva spelfilm i historieundervisningen.  

Utgångspunkten för studien finns i det inledande citatet. Vill vi veta något 

om hur människor upplever något i sin tillvaro bör vi vända oss till dem som 

upplever just det som vi vill veta något om.4 Elevernas erfarenheter av 

undervisningen i skolan är centrala när vi vill veta något om hur de förstår 

det som sker. Elevernas livsvärld är således utgångspunkt för studien som 

har en livsvärldsfenomenologisk ansats. Genom att se upplevelsen av 

spelfilm som del av elevernas levda erfarenhet kan flera dimensioner fångas 

och förståelsen för elevernas lärande vidgas. 

                                                             
1 Arne Trankell, Kvarteret Flisan: om en kris och dess övervinnande i ett svenskt förortssamhälle 

(Stockholm: Norstedt, 1973), 376. 
2 John Hattie, Synligt lärande för lärare (Stockholm: Natur & kultur, 2012), 62. 
3 Maria Deldén och Marianne Hyllested, Elever möter texter: Om läsning av skönlitteratur på gymnasiet. 

Examensarbete på D-nivå (Institution för samhällsvetenskapliga ämnen: Umeå Universitet, 2009). 
4 Inger Berndtsson, Förskjutna horisonter: Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller 

blindhet. Avhandling för doktorsexamen, Göteborgs universitet (Göteborg Studies in Educational Sciences 

159. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2001), 93. 



 

2 
 

Spelfilm som medium 

Varför kan det då vara av intresse att studera elevers erfarande av historisk 

spelfilm? Det har framkommit att spelfilm i undervisningen är något elever, 

framför allt pojkar, uppskattar och efterfrågar.5 Spelfilm är ett medium som 

många elever är vana vid och har lätt att relatera till. Undersökningar visar 

att i Sverige ser vi fem gånger så mycket film idag jämfört med för femtio år 

sedan och totalt ses cirka 500 miljoner filmer i Sverige under ett år.6 I 

genomsnitt ser vi alltså femtiofem filmer per person och år. Det är i snitt en 

film i veckan. Detta betyder att ungdomar generellt sett är filmvana och även 

om dessa siffror inte säger något om andelen historisk spelfilm som 

konsumeras kan det antas att även denna genre finns representerad i 

ungdomarnas filmrepertoar. 

Spelfilmens berättarspråk är speciellt. I filmupplevelsen förenas 

filmskaparens uttryck, filmkaraktärernas öden och åskådarens erfarande.7 

Kombinationen av rörliga bilder, ljud och starka berättelser, oftast med 

grunden i den klassiska dramaturgin, ger ett medium som fångar och 

behåller ett intresse medan en mer faktainriktad pedagogik inte gör det med 

samma självklarhet.8 Den historiska spelfilmen har en stark dragningskraft 

som förmedlare av berättelser om det förflutna. 

Undersökningar både i USA och i Sverige visar att intresset för film som 

historieförmedlare är högt samt att många använder film som ett sätt att lära 

sig om historien.9 Detta gäller både spelfilm och dokumentärfilm. Vidare är 

film som historisk källa alltför underutnyttjad och för lite problematiserad 

även om bilden håller på att förändras.10  

Jonathan, en av eleverna som deltagit i denna studie, säger om att se på 

film på historielektionerna: ”se på film blir ju mer intressant för det är ju 

gjort för att underhålla.”11 Han sätter fingret på en springande punkt i bruket 

av spelfilm i historieundervisningen. Spelfilmen är gjord för att underhålla, 

för att dra publik så att det blir klirr i kassan hos produktionsbolaget. 

Spelfilmen är en kommersiell produkt som, när den flyttas in i 

                                                             
5 Johan Hansson, Historieintresse och historieundervisning. Avhandling för doktorsexamen (Umeå 

universitet: Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2010), 95. 
6 Tomas Axelson, ”Deeply Moved by Movies: Film viewing as a transitional space for utopian self-reflection” 

(paper presenterat vid Nordic Conference on Media and Communication Research, Akureyri, Iceland, 2011), 

2. 
7 Daniel Frampton, Filmosophy: a manifesto for a radically new way of understanding cinema (London: 

Wallflower, 2006), 30. 
8 Alan S. Marcus, m.fl., Teaching history with film: strategies for secondary social studies (New York: 

Routledge, 2010). 3-5. 
9 Alan S. Marcus. ”Students Making Sense of the Past: ’It’s Almost Like Living the Event’ ”, i Celluloid 

Blackboard: Teaching History with Film, red. Alan S. Marcus (Greenwich, CT: Information Age Publishing, 

2007), 147–148; Pelle Snickars och Cecilia Trenter. ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade 

historiebruk - en introduktion”, i Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, red. 

Pelle Snickars & Cecilia Trenter (Lund: Studentlitteratur, 2004), 11. 
10 Ibid, 14. 
11 Jonathan, 121109, 14. 
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undervisningen, blir en form av läromedel. Det är viktigt att få kunskap om 

hur elever tänker kring spelfilmen i relation till sina livsvärldar, eftersom 

filmen genom att användas i undervisningen troligtvis förväntas bidra till 

elevernas kunskaper i historia. 

Historiedidaktik 

Denna studie är ett tvärvetenskapligt arbete som med utgångspunkt i 

livsvärlden förenar filmreception och historiedidaktik. Den livsvärlds-

fenomenologiska ansatsen och teorier för filmreception respektive historie-

didaktik presenteras i kapitlet Teoretiska utgångspunkter.  

Historiedidaktik kan beskrivas som vetenskapliga studier om 

historieförmedling med intresse för ”vilken historia som förmedlas, hur 

denna historia förmedlas samt av vem och till eller för vem.”12 

Historiedidaktiken rymmer också en receptionsaspekt; den handlar om att 

det är människor som med sina erfarenheter möter och förstår den historia 

som förmedlas.13 I ett undervisningssammanhang kan historiedidaktik 

beskrivas som en bro mellan undervisningsaspekter och ämnesinnehålls-

aspekter.14  

Historisk spelfilm i historieundervisningen handlar om förmedling av 

historia på flera plan. Filmskaparna förmedlar ”sin” historia och läraren 

förmedlar ”sin” bland annat genom att använda historisk spelfilm. Det kan 

vara av vikt att studera hur denna historieförmedling mottas och förstås av 

eleverna.  

Den historiedidaktiska forskningen i västvärlden har följt två 

huvudinriktningar. En av dem har utvecklats i Tyskland med ett 

övergripande intresse för ”frågan om individers och gruppers 

historiemedvetande och identitetsutveckling i förhållande till 

samhällsutveckling och i olika typer av samhällsstrukturer”.15 Historiens 

betydelse för människors handlande och självförståelse har stor betydelse. 

En av de viktigaste teoretikerna inom denna tradition är historikern Jörn 

Rüsen.16  

Den andra inriktningen finns i den anglosaxiska historiedidaktiken med 

historiker som Peter J. Lee, Rosalyn Ashby, Sam Wineburg, Keith Barton och 

Linda Levstik. Fokus inom den anglosaxiska traditionen finns på under-

visningssituationen och på dess komplexitet.17 Det historiska tänkandet har 

                                                             
12 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys”, i Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 37–38. 
13 Ibid., 38. 
14 Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350; 

2005:9 (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2005), 9. 
15 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik och historievetenskap - ett spänningsfyllt förhållande”, i 

Historiedidaktik, red. Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (Lund: Studentlitteratur, 1997), 25. 
16 Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, 57. 
17 Ibid., 62. 
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en framträdande plats. Sam Wineburg beskriver utvecklingen av den 

historiedidaktiska forskningen i sin bok Historical Thinking and Other 

Unnatural Acts. Från 90-talet och framåt har fokus legat på kognition och på 

att öka förståelsen för vad som kännetecknar ett historiskt tänkande och hur 

undervisningen kan hjälpa till att utveckla detta.18 Det är i denna sistnämnda 

tradition som föreliggande studie har sin teoretiska bas eftersom fokus ligger 

på elevers reception i undervisningssituationen. 

Spelfilm och historia 

Spelfilm och historia har en lång historia tillsammans. Alltsedan filmens 

barndom har historieförmedling varit ett angeläget ämne för 

filmproducenterna. Det finns inget som tyder på att historia förmedlad 

genom film skulle minska, snarare tvärtom.19  

Denna hundraåriga relation mellan spelfilm och historia är av betydelse 

eftersom spelfilmer som visas i undervisningen oftast gjorts för andra syften. 

Alla filmer som eleverna i denna studie sett har skapats för annat syfte än att 

användas i skolan. De är inga undervisningsfilmer i sig själva, men de kan bli 

det när de lyfts in i klassrummet.20 Detta är viktigt att ha i bakhuvudet när 

elevers upplevelse och erfarande av spelfilm förstås. Sättet som historien 

framställs på kan påverka hur den förstås och tolkas av åskådaren.21 

Filmmediet i sig kan påverka framställningen av historia på film. I filmens 

värld ”premieras dramatik och möjligheter att identifiera sig med 

rollgestalter som i likhet med intrigerna måste framstå som trovärdiga och i 

någon mån tidlösa.”22 Det kan innebära att de historiska spelfilmerna 

förenklar historiska händelser och förlopp för att nå sin publik.  

Ända sedan historiska spelfilmer gjorde sitt intåg i människors 

historiekultur har det debatterats huruvida det är bra eller dåligt att historia 

representeras genom spelfilmens fiktion.23 Men det behöver inte betyda att 

historiska spelfilmer är någonting negativt som bör förkastas. Tvärtom kan 

spelfilmerna ge ytterligare dimensioner till historieundervisning eller 

historieförmedling i allmänhet. Istället för att jämföra spelfilmen med 

historievetenskapliga arbeten bör vi se att den just genom sitt speciella 

berättarspråk kan tillföra historieförmedlingen något som den skrivna 

                                                             
18 Sam Wineburg, Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past 

(Philadelphia: Temple University Press, 2001), 44. 
19 Ulf Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”, i Historien är nu: En introduktion 

till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2004), 125. 
20 Se arbeten av exempelvis Ulf Zander, Alan S. Marcus, Jeremy D. Stoddard och Scott Alan Metzger. 
21 Peter Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 

Relations.”, The History Teacher 3 (1993): 351–370. 
22 Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”, 132. 
23 Robert Brent Toplin, History by Hollywood (Urbana: University of Illinois Press, 2009), 9. 
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historievetenskapen inte kan.24 Den historiska spelfilmen bör inte heller 

granskas utifrån samma kriterier som historievetenskapliga arbeten.25 

Historikern Robert A. Rosenstone argumenterar för att den seriöst 

producerade historiska spelfilmen lika mycket är en konstruktion av det 

förflutna som det vetenskapliga historieskrivandet är. Båda sätten att 

beskriva det förflutna hämtar stoff ur det förgångna, som bearbetas utifrån 

olika konventioner. Dessa konventioner har utvecklats för att människan ska 

kunna prata om sin historia.26  

Idag är spelfilm en levande och närvarande del i unga människors 

mediekonsumtion, vilket nämnts tidigare. Därför skulle man kunna missa en 

del av vår historiekultur om den historiska spelfilmen inte används i 

undervisningen. Historieförmedling är inte enbart något som äger rum i 

skolorna utan den försiggår även hemma genom exempelvis spelfilmen.27 

Det kan vara som historiedidaktikerna Alan S. Marcus och Thomas H. 

Levine menar; att eleverna har att vinna på om man inom ramen för 

undervisningen stimulerar dem att utveckla sin förmåga att tolka och förstå 

historisk spelfilm. Marcus och Levine kallar det för 

historiefilmslitteracitet.28 För att kunna göra detta på ett fruktbart sätt 

behövs både kunskap om historia, om filmmediet och om elevers reception 

av historisk film.  

Forskning om elevers reception av historisk spelfilm saknas med något 

undantag i Sverige. Även internationellt finns få studier.29 Denna 

licentiatavhandling kan kasta ljus över hur elever förstår och tolkar spelfilm 

som används i historieundervisningen och bidra till ny kunskap i ämnet.  

 

  

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

Robert A. Rosenstone, History on Film/Film on History (Harlow: Pearson Longman, 2006), 8. 
25 Rosenstone, History on film/film on history, 37; Toplin, History by Hollywood, 18. 
26 Rosenstone, History on film/film on history, 2. 
27 Snickars & Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk - en introduktion”, 

8–9. 
28 Alan S. Marcus och Thomas H. Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”, i Celluloid Blackboard: 

Teaching History with Film, red. Alan S. Marcus (Greenwich; CT: Information Age Publishing, 2007), 2. 
29 Alan S. Marcus och Jeremy D. Stoddard, ”Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School 

Classroom”, The History Teacher 3 (2007): 303–305; Steven Dahl, Folkmord som film: gymnasieelevers 

möten med Hotel Rwanda - en receptionsstudie Avhandling för licentiatexamen (Lund: Forskarskolan i 

historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2013), 51–53. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva och tolka tankar och 

känslor som gymnasieelever uttrycker om historisk spelfilm i historieunder-

visningen. Genom att synliggöra elevernas erfarande av historisk spelfilm 

kan avhandlingen bidra till ökad förståelse för dessa filmers roll för 

elevernas lärande i historieundervisningen.  

 

Frågeställningar: 

 

 Hur erfar eleverna historisk spelfilm i historieundervisningen? 

 Vilken betydelse kan den historiska spelfilmen ha för elevernas 

förståelse och tolkning av historia? 

 

Studien antar ett elevperspektiv och utgångspunkten är elevernas 

livsvärldar. Det är vad eleverna uttalar om sitt erfarande i mötet med 

spelfilmerna som står i fokus. Mötet med filmerna sker i ett 

undervisningssammanhang. De ser filmerna under ett visst moment i 

historieundervisningen tillsammans med sina kamrater. Läraren har på 

något sätt introducerat filmerna och lagt upp ett arbete kring dem. Detta kan 

ha betydelse för elevernas reception och det får således betydelse i den här 

studien.  

Centrala begrepp och avgränsningar 

Nedan följer en redogörelse för centrala begrepp i studien och hur de förstås 

och definieras. Vidare görs avgränsningar av begreppen så att det blir tydligt 

vad som är studiens fokus. 

Reception och erfarande  

En receptionsstudie ställer frågor om mening. Men denna mening är inte 

isolerad till att handla om meningen i exempelvis en text. Det handlar 

snarare om vilka olika betydelser en text kan ha för olika personer, under 

vilka omständigheter den har betydelse och hur betydelsen kan förändras 

över tid. Vidare ställer en receptionsstudie frågor om effekterna av en texts 

betydelse, vilka kan vara kognitiva, känslomässiga, sociala och politiska.30 

Receptionsstudier tittar också på sociala och kulturella sammanhang i vilka 

människor förstår och skapar mening, exempelvis utifrån spelfilmer.31  

I en filmreceptionsstudie kan fokus ligga på att studera åskådaren, att 

studera själva filmerfarandet eller att studera filmskaparna.32 I denna studie 

                                                             
30 Janet Staiger, Media reception studies (New York: New York University Press, 2005), 2. 
31 Margrethe Bruun Vaage, Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film. 

Dissertation for the Degree of PhD (Oslo: University of Oslo, Faculty of Humanities, 2008), 99–100. 
32 Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 

Relations.”, 355. 
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är det framför allt elevernas filmerfarande som studeras och filmskaparnas 

intentioner med filmerna är i bakgrunden. Fokus finns inte heller på 

elevernas bakgrund och intressen. I en filmreceptionsstudie är det inte själva 

innehållet i filmerna som är det centrala utan snarare vad åskådaren gör 

med innehållet. Det är åskådaren som är aktiv och medskapare till 

filmberättelserna.33 Meningen utvecklas i interaktion mellan åskådaren och 

filmberättelsen. Receptionsforskning intresserar sig för hur detta 

meningsskapande kan förstås och beskrivas.34 

Denna studie har som utgångspunkt att beröra reception som är knuten 

till elevers meningsskapande utifrån historisk spelfilm samt till hur dessa 

filmer erfars i den enskilda människans livsvärld i ett skolsammanhang. 

Därför är begreppen erfara och erfarande ofta förekommande i 

avhandlingen. Att erfara kan betyda att en människa blir medveten om något 

genom egen upplevelse.35 Det kan också beskrivas som att ”få reda på; lära 

känna, uppleva.”36 Föreliggande arbete är sammanfattningsvis en 

receptionsstudie som har fokus på elevers erfarande av historisk spelfilm i en 

undervisningskontext. 

Historisk spelfilm och berättarspråket  

De filmer som ingår i studien har valts ut av de elever och lärare som deltagit 

i studien. Jag har således inte påverkat vilka filmer som ingår. De aktuella 

filmerna är Vredens druvor (1940), Ådalen 31 (1969), Schindler’s List 

(1993), Titanic (1997), Hotel Rwanda (2004), Brokeback Mountain (2005), 

München (2005) och Letters from Iwo Jima (2006). Filmerna presenteras 

mer utförligt dels i metodavsnittet, dels som bilaga. I metodavsnittet görs en 

bedömning av filmerna utifrån kännetecken för historisk spelfilm som 

presenteras nedan. I bilagan presenteras filmernas handling.  

Eftersom begreppet historisk spelfilm är centralt i denna studie kan det 

vara av intresse att ringa in vad som kännetecknar det. En historisk spelfilm 

är alltid fiktiv även om den baseras på historiskt källmaterial eftersom detta 

material inte kan ge fullständig inblick i människors liv i det förflutna.37  

Den historiska spelfilmen kan betraktas som en primärkälla som berättar 

om normer och värderingar vid tiden för filmens tillkomst. Den kan också 

ses som en historieförmedlare som berättar om den historiska tid som 

                                                             
33 Claus Ladegaard, ”Maerk historien: Om receptionen af en historisk tv-serie”, i Når medierne spinder 

historiens tråd, red. Claus Ladegaard (Köpenhamn: Akademisk Förlag, 1993), 178. 
34 Vaage, ”Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film”, 99–100. 
35 Norstedts svenska ordbok (Stockholm: Norstedts Förlag, 1990), 222. 
36 SAOL (140310): 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 
37 Pierre Sorlin, ”How to Look at an ’Historical’ Film”, i The Historical Film: History and Memory in Media, 

red. Marcia Landy (London: The Athlone Press, 2001), 38. 
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skildras i filmen.38 Film- och medievetaren Pelle Snickars och historikern 

Cecilia Trenter skiljer mellan fyra olika typer av historisk film. En skiljelinje 

går mellan dokumentärfilm och spelfilm, även om denna gränsdragning 

ibland kan vara flytande. Inom dokumentärfilmen kan en uppdelning göras 

mellan redigerad och oredigerad historisk dokumentärfilm. Historiska 

spelfilmer är spelfilmer som iscensätts i historisk miljö. En uppdelning kan 

göras mellan historiska spelfilmer utan speciella krav på historisk korrekthet 

och historiska spelfilmer som produceras utifrån kunskap om de historiska 

betingelserna och där stor möda läggs ner på att göra filmerna historiskt 

trovärdiga. Gränsen mellan dessa båda typer kan vara något vag. Exempel på 

filmskapare som regisserat filmer av den senare typen är Oliver Stone och 

Steven Spielberg. Dessutom kan även spelfilmer om samtida händelser efter 

en viss tid ses som historiska.39  

För att ytterligare precisera vad som är karaktäristiskt för historisk 

spelfilm kan historiker Robert A Rosenstones beskrivning vara till hjälp. Han 

urskiljer följande sex kriterier: 

1. Den berättar en historia med början, mitten och slut. Den har ett 

moraliskt budskap och den lämnar ofta åskådaren med en känsla av 

upplyfthet. 

2. Den berättar en historia om individer. Det är den enskilda 

människan som är i centrum av de historiska händelserna. Individen 

kan vara en känd person eller en vanlig människa som gör heroiska 

saker eller som är drabbad av lidande, exploatering eller förtryck. 

3. Den presenterar historien som en berättelse om ett stängt, komplett 

och enkelt förflutet. 

4. Den gör historien känslofylld, personlig och dramatisk genom 

skådespelarnas agerande och hur de gestaltas på bild; med 

närbilder, klippteknik, musik och effekter. 

5. Den ger oss ”bilden” av det förflutna. Föremål och kläder används 

och blir naturliga i samspel med rörliga kroppar. 

6. Den visar oss historien som en process. Det som av analytiska 

orsaker delas upp i en historisk framställning kan vävas ihop till en 

helhet i de olika gestalterna i den historiska filmen. 40  

 

 

                                                             
38 Jeremy D. Stoddard & Alan S. Marcus, ”More than ’Showing What Happened’: Exploring the Potential of 

Teaching History with Film”, High School Journal 2 (2010): 86. 
39 Snickars & Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk - en introduktion”, 

20. 
40 Robert A. Rosenstone, ”The Historical Film: Looking at the Past in a Postliterate Age”, i The Historical 

Film: History and Memory in Media, red. Marcia Landy (London: The Athlone Press, 2001), 55–57; 

Rosenstone, History on Film/Film on History, 47–48. 
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Senare forskning har visat att dessa kriterier inte i allt är tillämpliga på all 

historisk film.41 Jag menar att de ger en övergripande uppfattning om vad 

som kan karaktärisera en historisk spelfilm, även om inte alla filmer 

stämmer överens med kriterierna på alla punkter. Rosenstone visar hur film 

kan rekonstruera en historisk verklighet. Filmen kan genom sin gestaltning 

av det förflutna upplevas som ”ett fönster mot det förflutna.”42  

Flera av Rosenstones punkter berör spelfilmens berättarspråk och det 

handlar om hur filmen är uppbyggd, om vad som berättas och hur det 

berättas. Detta berättarspråk ger åskådaren en känsla av närvaro och 

kontakt med filmens karaktärer.43 Det ser naturligtvis olika ut men oftast 

följer konventionella spelfilmer det som kallas den dramaturgiska modellen i 

sin uppbyggnad. Mycket kort innebär den att filmens inledande tillstånd 

förändras på något sätt och filmens handling går sedan ut på att ställa saker 

och ting till rätta. Det som driver filmen och också håller ihop dess handling 

är kausala samband och någon form av konflikt som måste få en lösning. 

Ofta finns en dubbel kausal struktur. Den ena berättelsen handlar om en 

kärleksrelation, företrädelsevis heterosexuell (man/hustru, pojke/flicka) och 

den andra berättelsen rör sig i en annan sfär (arbete, krig, någon form av 

uppdrag eller andra personliga relationer). Var och en av berättelserna 

innehåller motgångar och hinder på vägen mot upplösningen.44  

Denna narrativa struktur bärs upp av olika berättarkomponenter som 

hjälper åskådaren att förstå filmens berättelse och skapa mening till den. För 

detta ändamål arbetar filmskaparen med berättarkomponenter som kan 

delas in i tre kategorier; vad åskådaren ser, hur åskådaren ser och vad 

åskådaren hör. Till den första kategorin räknas människor, klädsel, miljö, 

rekvisita och tidpunkt. Till den andra kategorin räknas bildkomposition, 

bildstorlek, kameravinklar, kamerarörelser, belysning och klippning. Till den 

sista kategorin räknas ljud, musik och dialog.45  Det är viktigt att ha 

spelfilmens berättarspråk i åtanke för att kunna tolka och förstå det eleverna 

berättar om sina filmupplevelser.  

Historikern Ulf Zander tar upp skillnaderna mellan det förflutna tolkat 

och gestaltat i historiska spelfilmer och historievetenskapliga tolkningar av 

det förflutna.46 Han menar att historiska spelfilmer sällan tar upp detaljer 

och alternativa perspektiv på historiska händelser. Filmproducenter kan inte 

ta samma hänsyn till osäkerhet i tolkningar som en forskare kan och bör 

                                                             
41 Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970-

2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud Avhandling för doktorsexamen (Härnösand: 

Mittuniversitetet, fakulteten för Humanvetenskap, 2011), 73. 
42 Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 

Relations.”, 363. 
43 Zander, Clio på bio, 17. 
44 David Bordwell, Narration in the fiction film (London: Methuen, 1985), 157. 
45 Elisabet Nemert & Gunilla Rundblom, Filmboken (Stockholm: Natur och kultur, 2004), 33. 
46 Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”; Zander, Clio på bio. 
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göra. Vidare koncentreras handlingen på ett fåtal personer i en spelfilm 

medan ett historievetenskapligt arbete kan rymma många fler aktörer. 

Slutligen är oftast den historiska spelfilmen vinklad utifrån ett speciellt 

perspektiv och den tar i regel moralisk ställning i förhållande till den 

historiska händelse som skildras.47 De historiska spelfilmernas bruk av 

historien ser annorlunda ut eftersom deras syfte skiljer sig från exempelvis 

det vetenskapliga historiebruket. Ett viktigt syfte för spelfilmerna är att nå ut 

till sin publik och därför går det inte att bortse ifrån att detta påverkar hur de 

utformas, både vad gäller innehåll och form.48  

Sammanfattningsvis kan således historisk spelfilm beskrivas som en 

audiovisuell fiktiv berättelse med början, mitten och slut om det förflutna 

där möda lagts ned på att göra berättelsen trovärdig. Fokus ligger ofta på 

individen. Handlingen är dramatiserad, den är förlagd i historisk miljö och 

oftast vinklad utifrån något perspektiv vilket gör att åskådarens moraliska 

patos kan väckas. 

Tolkning och förståelse 

Syftet med denna studie rymmer som tidigare nämnts en strävan att förstå 

vad det är eleverna erfar när de ser historisk spelfilm i historie-

undervisningen. Eleverna ser filmerna och när de gör det upplever de olika 

saker, både tanke- och känslomässigt. De strävar också efter att förstå det de 

erfar. För att göra det kan de behöva tolka det de ser. I denna studie har 

eleverna berättat om sitt erfarande och jag har tolkat det eleverna berättar 

under intervjuerna.  

Dessa processer av tolkning och förståelse är centrala och jag vill förklara 

hur begreppen definieras och används i denna studie. Jag gör det utifrån en 

hermeneutisk tradition så som den tolkats av Per-Johan Ödman. Han i sin 

tur baserar sig på teorier av bland andra Hans-Georg Gadamer, Martin 

Heidegger och Paul Ricoeur.49 

Tolkning och förståelse ingår i ett dialektiskt förhållande till och är 

inflätade i varandra.50 Att tolka, skriver Per-Johan Ödman, är att se något 

som något.51 ”Vi tolkar när vår förståelse inte räcker till.”52 Genom 

tolkningen når vi ny förståelse. Människan kan inte få kunskap om sakerna 

                                                             
47 Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”, 133–134. 
48 Toplin, History by Hollywood, 11–13. 
49 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik (Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 2007). 
50 Ibid., 26. 
51 Ibid., 57. 
52 Ibid., 58. 
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utifrån sakerna själva utan de förmedlas alltid genom ett subjekt, som 

tolkar.53 

Tolkningen av en spelfilm skulle kunna förstås som en skapande process 

där målet för åskådaren är att förstå filmens innehåll. I tolkningsprocessen 

pendlar åskådaren mellan att frilägga mening ur och att tilldela mening till 

det som utspelar sig i filmen. I denna process samspelar olika 

tidsdimensioner. Åskådaren frilägger mening genom att använda sin 

förförståelse, sådant som han eller hon bär med sig, alltså sådant som redan 

erfarits. Förståelsen som uppstår genom tolkningen är framåtriktad; genom 

tolkningen kan vi orientera oss framåt.54 Förståelsen beskrivs av Ödman som 

något som innebär förnyelse och omskapande samt innefattar både tankar 

och känslor. Han skiljer förståelse från begripande, ”en kognitiv akt” som 

inte förändrar en tidigare förståelse.55 I analysen av elevernas berättelser om 

sina filmupplevelser vill jag se om de genom sitt tolkande av filmernas 

innehåll utrycker ny förståelse och hur denna förståelse i så fall beskrivs. 

Emotion och kognition 

Begreppen tanke och känsla respektive kognition och emotion är 

återkommande i denna studie. Inom exempelvis filmteori är det brukligt att 

skilja på affekter (känslor) och emotioner där affekter är vanligt 

förekommande känsloyttringar som inte är så komplexa. Emotioner däremot 

är mer ”komplexa och utvecklas i relation till upplevelser av människor, 

objekt, händelser och situationer”.56 Enkelt beskrivet innehåller ordet affekt 

inte den kognitiva koppling som emotion gör. I denna studie används orden 

känsla och emotion i synonym betydelse, likaså tänkande och kognition.57 

Begreppet affekt används inte alls.  

I en receptionsstudie om hur spelfilm kan erfaras av åskådaren är både 

kognition och emotion relevanta begrepp eftersom spelfilmens berättarspråk 

tar båda dessa processer i anspråk hos åskådaren. 

                                                             
53 Jan Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, i Med livsvärlden som grund, red. Jan 

Bengtsson (Lund: Studentlitteratur, 1999), 16. 
54 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 58–59. 
55 Ibid., 24–25. 
56 Dahl, Folkmord som film, 56–58; Tomas Axelson, ”Thick Viewing: Emotional condensation and moments 

of narrative impact in fiction film” (konferensbidrag vid International Conference on Narrative 2013, 

Manchester Metropolitan University, 2013). 
57 Peter Gärdenfors, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor (Stockholm: Natur & kultur, 

2010), 71. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har en livsvärldsfenomenologisk forskningsansats och den 

placerar sig i det tvärvetenskapliga fältet filmreception – historiedidaktik. 

Det innebär att de teoretiska utgångspunkterna hämtas från olika 

forskningsområden. Detta kapitel innehåller en genomgång av den livs-

världsfenomenologiska ansatsen och en presentation av teoretiska 

utgångspunkter hämtade från filmreception och historiedidaktik. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande kommentar angående studiens försök att 

synliggöra elevernas reception genom just denna kombination av ansats och 

teorier. 

Fenomenologi 

Fenomenologi är erfarandets filosofi.58 Den kan beskrivas som en filosofisk 

rörelse snarare än en enhetlig teori och inom fenomenologin finns olika 

inriktningar. Denna studie placerar sig inom livsvärldsfenomenologin.59 

Livsvärldsbegreppet är centralt och jag återkommer till det nedan. 

Ontologiskt utgår denna inriktning från att verkligheten utgörs av det vi 

människor kan ha någon uppfattning om. Det vi kan ha någon uppfattning 

om är världen vi verkar och lever i, vilken benämns livsvärlden.60   

Med ett tydligt elevperspektiv och med ambitionen att söka efter elevernas 

erfarande av spelfilm behövdes en ansats för föreliggande studie som inte 

redan rymmer antaganden om hur detta erfarande kan vara. Därför var 

livsvärldsfenomenologin lämplig. Den har som utgångspunkt att alla 

människor erfar världen och genom erfarenhet får vi ”tillgång till sakerna 

själva”.61 Eleverna ”får tillgång” till filmerna de ser. Genom att lyssna på 

elevernas berättelser får jag ta del av verkligheten så som de beskriver den 

och jag får del av känslor och tankar hos dem som faktiskt upplever sin 

vardag och verklighet, sin livsvärld.62 Jan Bengtsson skriver: ”If we want to 

understand educational situations, we have to understand them in their lived 

and worldly context as this is were they have their meaning.”63 En 

livsvärldsfenomenologisk ansats har alltså som utgångspunkt att förstå det 

specifika fenomen som studeras i det levda och världsliga sammanhang där 

                                                             
58 Frampton, Filmosophy, 39. 
59 Jan Bengtsson beskriver hur livsvärlsfenomenologin kan utgöra en grund för empirisk forskning. Jan 

Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: The 

Gothenburg Tradition”, The Indo-Pacific Journal of Phenomenology 13 (2013): 1–18. 
60 Ibid., 7. 
61 Eva Alerby, Att fånga en tanke: En fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö. 

Avhandling för doktorsexamen (Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för pedagogik och 

ämnesdidaktik, 1998), 34. 
62 Jonas Frykman, Berörd: Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys (Stockholm: Carlssons, 

2012), 16. 
63 Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: 

The Gothenburg Tradition”, 8. 
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fenomenet har sin mening. Nästa avsnitt förklarar begreppet livsvärld och 

hur det kan förstås i denna studie. 

Livsvärlden 

Livsvärlden är central i den fenomenologi som utarbetades av Edmund 

Husserl (den moderna fenomenologins grundare och verksam 1882-1938), 

vars tankar sedan vidareutvecklats av bland andra Martin Heidegger (1889-

1976) och Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). I Sverige har bland andra 

Jan Bengtsson bidragit till utvecklandet av livsvärldsteori för empirisk 

forskning.  Livsvärlden så som den beskrivs av Jan Bengtsson är människans 

levda värld. Den är alltid subjektiv och relativ eftersom den upplevs av och 

genom oss människor. Den finns alltid här och människan tar den för givet. 

Livsvärlden är en social värld och kommunikationen mellan människor är 

central, eftersom människan är medskapare av sin livsvärld.64 Livsvärlden 

kan beskrivas som ”en värld av levd erfarenhet, där det givna i människans 

erfarande i världen betonas.”65 Människan är ett subjekt i världen och det 

går inte att skilja människan och människans upplevelse av och erfarande i 

världen åt. Världen och människan är förbundna med varandra. Det är en 

livs-värld.66 

I livsvärlden erfar människan olika saker och livsvärldsfenomenologin är 

intresserad av att studera hur sakerna visar sig för någon. De utgör då ett 

fenomen. Fenomen betyder på grekiska ”det som visar sig” eller ”det som 

framträder”.67 Det handlar alltså inte om något objektivt förhållningssätt 

utan när människan erfar saker så är det alltid erfarande av något av någon. 

Den som erfar sakerna blir på så sätt ett subjekt.68 I denna studie kan 

fenomenet beskrivas som den historiska spelfilmen så som den visar sig för 

eleverna och erfars av dem. Det handlar alltså inte bara om själva filmen 

utan hur den också visar sig för någon. Det som visar sig är filmens 

berättelse men också det förflutna. Studiens syfte rymmer att studera vilken 

betydelse spelfilmen kan ha för elevernas förståelse och tolkning av historia. 

Husserl menade genom sin transcendentala fenomenologi att det är 

möjligt som forskare att göra sig ren från livsvärlden och se sakerna utan att 

de är kopplade till sin existens. Termen transcendental syftar just på detta 

att kunna transcendera sitt eget existerande i livsvärlden, att kunna vara 

                                                             
64  Jan Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 18. 
65 Monika Vinterek, Åldersblandning i skolan: Elevers erfarenheter. Avhandling för doktorsexamen 

(Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt Arbete 1. Umeå Universitet, institutionen för svenska och 

samhällsvetenskapliga ämnen, 2002), 86. 
66 Jan Bengtsson, ”Embodied Experience in Educational Practice and Research”, Stud Philos Educ 32 (2013): 

49. 
67 Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: 

The Gothenburg Tradition”, 6. 
68 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 11; Vinterek, Åldersblandning i skolan: Elevers 

erfarenheter, 86. 
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förutsättningsfri i förhållande till livsvärlden. Han har fått kritik för denna 

del av sin forskning, bland annat av existensfilosofer som Martin Heidegger, 

Jean-Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty.69 Denna studie placerar sig i 

den senare traditionen och delar synen att även den som bedriver forskning 

är en del av livsvärlden och att det inte går att frikoppla sakernas essens från 

deras existens. Med det menas att det inte går att vara förutsättningsfri i 

förhållande till sin livsvärld. Människans existens är en förutsättning för 

hennes essens. Hur hon lever i sin livsvärld är sammanflätat med hur hon 

erfar sitt varande.  

Grundläggande är att livsvärlden kan göras till objekt för undersökningar; 

det går att studera både den egna och andras livsvärldar. En livsvärlds-

fenomenologisk forskningsansats innebär att forskningen baseras på en 

uppsättning specifika antaganden om hur världen är beskaffad och hur vi 

kan nå kunskap om den. Detta i sin tur avgör hur studien utformas. Jan 

Bengtsson har utarbetat en livsvärldsansats för pedagogisk forskning och 

denna studie är inspirerad av den.70 Bengtsson menar att det som görs till 

objekt för forskning är en del av livsvärlden, i detta fall skolan och historie-

undervisningen, och genom att göra denna avgränsning anpassas 

grundantaganden om hur världen är beskaffad och hur man ser på kunskap 

till skolan och undervisning.71 Den fenomenologiska ansatsen är kvalitativ 

och grundprincipen är att forskaren ska ”gå tillbaka till sakerna så som de 

visar sig och göra dem full rättvisa”.72 Denna utgångspunkt får konsekvenser 

för valet av forskningsmetod vilket jag tar upp i metoddelen.   

Den fenomenologiska forskning som har en empirisk inriktning handlar 

om att skapa möten mellan olika livsvärldar. Genom möten med andra får vi 

inblick i deras livsvärldar och detta gör livsvärldsfenomenologin till en 

ansats som ser kommunikation och interaktion som fundamentala för att få 

kunskap om människor och deras livsvärld.73 I denna studie har jag mött 

eleverna och de har delat med sig av sina erfarenheter utifrån historisk 

spelfilm och historieundervisning.  

Eleverna i studien lever sig in i en fiktiv värld och de pratar ibland om 

denna värld som verklig och deras upplevelser av den fiktiva världen är 

verkliga. Det är elevernas tankar och känslor om historisk spelfilm som är 

objekt för denna studie, inte spelfilmens fiktiva värld. Genom att studera 

elevernas livsvärld och synliggöra hur de berättar om filmens fiktiva värld 

och det förflutna kan det som verkar vara förgivettaget och självklart bli 

synligt. Inger Berndtsson, universitetslektor i pedagogik, skriver att 

                                                             
69 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 14. 
70 Ibid., 30ff. 
71 Ibid., 36. 
72 Ibid., 37. 
73 Ibid., 41. 
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livsvärldsfenomenologisk forskning bland annat handlar om just detta: “One 

of the challenges, among others, for a lifworld approach, is to reveal and 

reflect upon everyday life and the foundations on which it rests.”74  

Varje människas livsvärld rymmer olika delar eftersom människan rör sig 

i och verkar i olika miljöer och sammanhang. Jan Bengtsson benämner dessa 

olika delar av livsvärlden som regionala världar. 75 Den regionala världen kan 

ses som den avgränsning inom vilken den empiriska studien genomförs.76   

Historieundervisningen är den del av elevernas livvärld där föreliggande 

studie äger rum. Denna del av elevernas livsvärld kan ses som deras fysiska 

erfarande av skolbyggnader, klassrum, bänkar, fysiska personer och så 

vidare. Den kan också erfaras av eleverna som en meningsbärande kontext 

utifrån den mening den har för dem och genom de aktiviteter som 

genomförs i skolan. Det är i historieundervisningen som eleverna möter de 

historiska filmerna. Men spelfilmerna kan öppna horisonter både i rum och i 

tid mot hela livsvärlden. Elevernas erfarande av spelfilm i historie-

undervisningen är således inte avgränsat till skolan och undervisningen utan 

eleverna har med sig erfarande från andra sammanhang som kan ha 

betydelse för hur de tolkar och förstår filmerna.  Deras erfarande öppnas upp 

mot andra delar av livsvärlden. 

Historisk livsvärld 

Begreppet historiska livsvärldar används av Monika Vinterek, professor i 

pedagogiskt arbete, i relation till den historiska romanen. Genom 

skönlitteratur kan vi få tillgång till människors erfarande som sträcker sig 

längre än till en historisk yttre värld. Genom att den historiska romanen ger 

möjlighet till inlevelse kan kunskapen om det förflutna vidgas till mer än 

enbart faktainformation.77 Vinterek beskriver hur den historiska romanen 

berättar om de livsvärldar som människor i det förflutna levt och verkat i; 

det hon benämner historiska livsvärldar. Vinterek menar att kunskap om 

den historiska världen kan nås genom exempelvis läroböcker, men att 

kunskap om den historiska livsvärlden kan nås genom berättelser med 

fiktiva inslag eftersom det inte går att möta det förflutnas människor här och 

nu.  Ett möte mellan elevernas livsvärldar och de historiska personernas 

livsvärldar inte är möjligt eftersom de inte delar samma direkta sociala 

verklighet. De kan inte direkt erfara varandra som medmänniskor eftersom 

                                                             
74 Inger Berndtsson m.fl., ”Issues about Thinking Phenomenologically while Doing Phenomenology”, Journal 

of Phenomenological Psychology 38 (2007): 259. 
75 Bengtsson, ”Embodied Experience in Educational Practice and Research”,  39–53. 
76 Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: 

The Gothenburg Tradition”, 7. 
77 Monika Vinterek, ”Fakta och fiktion i historieundervisningen”, Tidskrift för lärarutbildning och forskning 

4 (2000): 18. 
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tid och rum skiljer dem åt.78 Däremot kan kunskap om den historiska 

livsvärlden nås, så som den skildras i fiktiva historiska berättelser. Tanken 

om historiska livsvärldar kan föras över på historiska spelfilmer och deras 

gestaltande av det förflutna. 

Horisonter 

Horisonter är ett begrepp som används inom både hermeneutik och 

fenomenologi.79 Det kan användas för att beskriva en människas förståelse 

av världen. ”Varje människa har sin horisont av förståelse”, skriver Silwa 

Claesson, professor i pedagogik. Innanför horisonten ryms en människas 

erfarenheter och förförståelse.80 Horisonterna kan vidgas när perspektiven 

ändras, vi kan möta andra människors horisonter och när olika horisonter 

sammansmälter uppstår förståelse.81 Inger Berndtsson beskriver horisonter 

på följande sätt: ”Horisonten innefattar att människan är i världen och att 

hon betraktar världen från en bestämd position. Utifrån denna punkt 

framträder världen med en viss horisont. Om hon byter position ger det 

upphov till nya perspektiv samtidigt som det sker en förskjutning av 

horisonten.”82  

Horisonter kan i denna studie förstås på så sätt att när eleverna erfar de 

historiska spelfilmerna så har de en horisont av förståelse som de möter 

filmernas berättelser med. Deras horisonter bestäms av att de ser filmerna i 

en specifik kontext och med sin egen förförståelse av både filmerna, 

sammanhanget och historien. När eleverna möter de historiska livsvärldarna 

i filmerna öppnas deras horisonter mot det förflutna, så som det är 

representerat i filmerna. I detta möte kan elevernas horisonter vidgas mot 

det förflutna. I våra livsvärldar finns en historisk dimension, som kan 

benämnas tidshorisonter, eftersom delar av livsvärlden förs vidare från 

människa till människa. Det kan exempelvis vara föremål eller sociala 

normer som genom tidshorisonterna förbinder olika generationers 

livsvärldar med varandra.83  

Våra horisonter finns alltså där vår förståelse finns och när vi människor 

stöter på något som är nytt vidgas horisonten mot detta. Eftersom filmerna 

                                                             
78 Vinterek, ”Fakta och fiktion i historieundervisningen” , 23. 
79 Per-Johan Ödman (2007) beskriver en hermeneutisk tolkningsprocess utifrån Hans-George Gadamer som 

handlar om vetenskaplig tolkning av historiska texter, om mötet mellan en historisk text och uttolkarens 

horisont. Inom livsvärldsfenomenologisk empirisk forskning har horisontbegreppet använts i överförd 

betydelse på människors erfarande i sina livsvärldar och på forskarens möte med människors livsvärldar. Se: 

Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”; Ödman, Tolkning, förståelse, vetande. 
80 Silwa Claesson, ”Fängelseundervisning betraktad ur ett livsvärldsperpektiv”, i Livsvärldsfenomenologi och 

hermeneutik: Aktuella humanvetenskapliga forskningsproblem, red. Michael Uljens & Jan Bengtsson, 

Forskningsrapport 192 (Helsingfors: Helsingfors Universitet, pedagogiska institutionen, 2003), 135. 
81 Berndtsson, Förskjutna horisonter, 30–31; Claesson, ”Fängelseundervisning betraktad ur ett 

livsvärldsperpektiv”, 135. 
82 Berndtsson, Förskjutna horisonter, 30. 
83 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 18–19. 
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speglar historiska livsvärldar kan elevernas horisonter vidgas mot de 

historiska livsvärldarna. Vi förhåller oss i tid och rum utifrån våra 

horisonter.   

Intentionalitet 

Ett centralt begrepp inom fenomenologin är intentionalitet. Det är kopplat 

till vårt medvetande och handlar om att medvetandet alltid är riktat mot 

något. Som nämnts ovan handlar det fenomenologiska tänkandet om att vi i 

vår livsvärld förhåller oss till tingen som fenomen – de framträder för oss. 

Vårt medvetande är riktat mot tingen i världen.84 Ett exempel på 

intentionalitet kan vara hur eleven i ett klassrum erfar sin lärare. Läraren 

erfars som något bestämt, som något som har mening. Även klassrummet 

har mening för eleven. Denna mening finns i eleven genom erfarenheter som 

gjorts och görs i skolan. För att läraren ska vara meningsfull för eleven måste 

elevens erfarenhet innehålla meningen lärare precis som klassrummet 

genom erfarenhet gett eleven meningen klassrum.  Jan Bengtsson skriver: 

”En erfarenhet av blott ett det är ingen erfarenhet alls, skulle Husserl säga. 

Allt vi erfar erfars som något, dvs. det har mening.”85 Det handlar om 

meningsfullhet i vårt erfarande av världen.  

När läraren visar spelfilm i historieundervisningen kan det vara så att det 

sker med medvetenhet om filmen som ett medium, som representerar 

historien. I lärarens intentionalitet ryms det didaktiska uppdraget – eleverna 

ska lära sig någonting om någonting genom någonting. Men 

intentionaliteten rymmer flera dimensioner. I exemplet med läraren och 

klassrummet så erfar eleven mening med dessa också bortom det som 

läraren gör och klassrummet berättar i precis ett visst ögonblick.  Det finns 

även saker som medpresenteras, eller appresenteras, även om de för 

ögonblicket inte är synliga. Läraren och klassrummet finns i en skola som 

indirekt finns med i elevens direkta varseblivning. Denna vidgning av den 

direkta varseblivningen ger eleven horisonter så att det ”i varje enskild 

erfarenhet finns appresentationer som överskrider det omedelbart givna och 

möjliggör en tillvaro i rum och tid och ett sinnenas samspel.”86 Det som 

händer i klassrummet sker i ett sammanhang som är välkänt och vardagligt 

för eleven, som utgör elevens vardagsvärld. Det kan vara så att den mening 

läraren ger filmen och filmvisningen i undervisningen inte riktigt 

överensstämmer med den mening som eleverna erfar. Det kan vara så att att 

intentionaliteten i förhållande till historisk spelfilm kan se olika ut beroende 

                                                             
84 Jan Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi (Göteborg: Daidalos, 

2001), 28. 
85 Ibid., 29. 
86 Ibid., 30. Bengtsson referar här till Husserls erfarenhetsteori. 
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på vems perspektiv det är. Jag återkommer till intentionalitet kopplat till 

filmmediet i nästa kapitel. 

Förkroppsligande 
The body is not in space, it inhabits space.87 

Maurice Merleau-Ponty betonar kroppens betydelse för vårt erfarande. Han 

talar om ”le corps propre”,88 som på svenska ofta översätts till ”den levda 

kroppen”.89 På engelska används begreppen ”embodiment”,90 ”the lived 

body” och ”one’s own body”.91 I denna studie används begreppen den levda 

kroppen och även förkroppsligande, utifrån det engelska begreppet 

”embodiment”. ”Embodiment” rymmer i svensk översättning även 

betydelserna ”införlivande” och ”inbegripande” vilka ger begreppet 

fyllighet.92 

Som nämnts tidigare ses människan som subjekt i världen. Genom att 

existera erfar hon mening i det upplevda. Merleau–Ponty utvecklar denna 

syn på världen och vår existens genom att mena att subjektet är den egna 

levda kroppen. Detta kan tyckas självklart, men det har inte varit självklart 

att på detta sätt förena kropp och subjekt. Det västerländska tänkandet har 

brottats med en dualistisk uppdelning av kropp och själ, kropp och intellekt, 

av det inre och yttre och av det fysiska och psykiska. Merleau-Ponty gör inte 

denna uppdelning utan ser kroppen och subjektet som förenade med 

varandra.93 Vi erfar oss själva och även andra som psykofysiska enheter.94 

Det går inte dra någon skiljelinje mellan kroppen och subjektet. Människan 

har på grund av denna enhet av kropp och subjekt en förmåga att införliva 

ting som en del av eller förlängning av kroppen – och därmed av subjektet.  

I sin läsning av Merleau-Ponty ser Jan Bengtsson denna 

sammansmältning av kropp och subjekt som betydelsefull för bland annat 

språkdidaktiken. Att lära sig ett språk innebär att låta språket gå från att 

vara som ett yttre objekt med ord och grammatik till att införlivas med den 

                                                             
87 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception (New York: Routledge, 2012), 140. 
88 Översättarens introduktion, xlviii. i Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception (New York: 

Routledge, 2012) 
89 Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, 78. 
90 Vivian Sobchack, The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience (New Jersey: Princeton 

University Press, 1992), 57. 
91 Översättarens introduktion, xlviii. i Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception (New York: 

Routledge, 2012) 
92 Norstedts engelska ordbok (Stockholm: Norstedts, 1997), 262. 
93 Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, 75ff. För att förklara detta 

ger Merleau-Ponty olika exempel: Vi tänker oss en mygga som sticker en person i armen. Personen behöver 

inte leta efter sticket eftersom det inte handlar om att först behöva kartlägga platsen för sticket i en objektiv 

värld. Merleau-Ponty skriver: ”Between the hand as a power for scratching and the point of the bite as a place 

to be scratched, a lived relation is given in the natural system of one’s own body.” Ur Merleau-Ponty, 

Phenomenology of Perception (New York: Routledge, 2012), 108. 
94 Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, 77. 
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egna kroppen. Först när språket har blivit en del av kroppen kan man säga 

att man behärskar det spontant.95 Jan Bengtsson skriver om kroppens 

betydelse i undervisningssammanhang: 
The lived body, however, is not only object, but also subject, that is, an ambiguous 

existence of object and subject. This makes it possible for the lived body to integrate 

objects of different kinds (from glasses and bicycles to theories) with the lived body. 

In that way, the objects cease to be objects and become part of the lived body as 

subject in the way of experiencing, acting, understanding and being in the world. 

People learn in this way to extend their lives and worlds.96 

Vi kan gå vidare i denna tanke och utforska vad detta kan ha för betydelse för 

förståelsen av det förflutna. Historiska spelfilmer gestaltar historiska 

livsvärldar som spelas upp för åskådaren och de är som en form av objekt 

som existerar utanför åskådaren själv. När de integreras med åskådaren 

genom det kroppsliga erfarandet upphör de att vara ett objekt och blir en del 

av åskådaren i form av erfarenheter som finns med även efter själva 

filmupplevelsen, när han eller hon upplever, agerar och förstår världen.  

Det som beskrivs ovan kan också förstås som en horisontutvidgning. När 

åskådaren erfar den historiska livsvärden som den gestaltas i filmen kan 

åskådaren få en upplevelse av att förflyttas in i filmens berättelse, eller av att 

filmens berättelse förflyttas in i åskådaren. Sinnen aktiveras, likaså tankar 

och känslor. Åskådaren erfar filmen och filmen blir förkroppsligad. Ett 

exempel på detta är hur en av respondenterna i Tomas Axelsons avhandling 

beskriver sin upplevelse av filmen Så som i himmelen. Hon berättar att 

filmen fångade henne: ”/…/ Så sugs jag liksom bort från verkligheten. Jag 

glömmer att jag sitter där. Och jag är liksom med själv, nästan i filmen.”97  

Detta starka förkroppsligande som upplevelsen av filmen kan innebära för 

åskådaren kan också leda till avbrott i det förgivettagna i livsvärlden, vilket 

bland andra etnologen Jonas Frykman beskriver. Om vi tänker oss att 

livsvärlden är självklar för oss och oftast tagen för given kan det behövas att 

detta som är känt och normalt för oss på något sätt förändras för att vi ska få 

syn på det.98 Frykman talar om avbrott i rutinen som möjligheter att få syn 

på det till synes självklara.99 Genom att konfrontera sin egen livsvärld med 

den historiska livsvärld som spelfilmens karaktärer lever i kan åskådaren få 

syn på saker som varit alldeles självklara i den egna livsvärlden. 

                                                             
95 Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, 81. Se även Alerby, Eva, 

”Knowledge as a ‘Body Run’: Learning of Writing as Embodied Experience in Accordance with Merleau-
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96 Bengtsson, ”Embodied Experience in Educational Practice and Research”, 52. 
97 Tomas Axelson, Film och mening: en receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. 
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98 Berndtsson, Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller 

blindhet.  
99 Frykman, Berörd: Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys, 150. 
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Merleau-Ponty betonar även kommunikation och interaktion. Han menar 

att eftersom världen är social och historisk så är inte den ena människans 

livsvärld okänd för den andra. Vi kan förstå varandra eftersom vi delar 

världen med varandra.100 Denna tanke är relevant i min studie eftersom 

lärare ibland visar spelfilm i undervisningen för att åskådliggöra historien 

och skapa en större förståelse. Lärare använder helt enkelt denna förmåga 

som människor har att känna till saker om varandra utan att egentligen 

känna varandra eller varandras livsvärldar. Det kan då vara så att den 

berättelse som en spelfilm målar upp utifrån människors erfarenheter i det 

förflutna griper tag i eleverna. Detta får en speciell innebörd när det handlar 

om historisk spelfilm eftersom det finns ett problem i att oreflekterat tolka 

historiska skeenden utifrån samtida föreställningar. Det är lätt att försöka 

förstå det förflutna med vår tids glasögon, det som beskrivs som 

presentism.101 Jag återkommer till detta i kapitlet Historiskt tänkande. 

Med en betoning av kroppens betydelse för människors erfarande av 

världen får känslorna en lika betydelsefull plats som tanken. ”Känslorna 

förbinder människor med den omgivande världen – känslorna situerar 

människor i en livsvärld.”102 Jonas Frykman talar om den affektiva 

vändningen och betydelsen av att studera hela människan, inte enbart 

kognitiva eller intellektuella uttryck. Hon är även sina känslor. Den affektiva 

vändningen ger forskningen fokus på det vardagliga, på människors känslor, 

tankar och liv. Fenomenologin beskrivs av Frykman som en tradition med 

”rörligt sökarljus” som försöker se hur ”människor prövar sig fram i en värld 

av strukturer och mönster.”103 I erfarandet av spelfilm handlar det om såväl 

tanke- som känslomässiga processer hos individen vilket nästa kapitel berör 

närmare. 

Spelfilm och reception 

Spelfilmen kan ses som ett unikt medium.104 Åskådaren som ser en spelfilm 

erfar en audiovisuell iscensättning av en fiktiv värld som lockar till inlevelse 

och som många gånger framstår som realistisk. Den fiktiva världen är inte 

verklig, men erfarandet av den är det. I den historiska spelfilmen erfars 

karaktärer som skulle kunna ha varit människor i en svunnen levd värld. 

Elevernas reception påverkas troligtvis av spelfilmens unika karaktär och 

egenskaper. Därför kan det vara fruktbart att förena en fenomenologisk 

forskningsansats med filmteorier om reception. Denna avhandling kan vara 

                                                             
100 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 41 
101 Wineburg, Historical thinking and other unnatural acts, 19. 
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ett bidrag till en bro mellan fenomenologi och filmteori utifrån en empirisk 

studie. 

Detta avsnitt knyter den livsvärdsfenomenologiska ansatsen till forskning 

som betraktar och teoretiserar film i relation till fenomenologi. Film- och 

medievetaren Vivian Sobchack och filmvetaren Margrethe Bruun Vaage har 

velat utveckla filmteori bland annat utifrån Merleau-Pontys tankar om 

förkroppsligande. Avsnittet behandlar även åskådarens meningsskapande 

utifrån spelfilm. 

Vivian Sobchack placerar in sin teori i existentiell fenomenologi och hon 

utgår från Merleau-Ponty när hon formulerar en alternativ filmteori som 

utmanar både den psykoanalytiska filmteorin och den neo-marxistiska.105 

Hon resonerar kring begreppen ”experience” (upplevelse/erfarande) och 

”perception” (varseblivning) och menar att de kan förstås utifrån Merleau-

Pontys teori om förkroppsligande. Hon skriver: “Embodiment is a radically 

material condition of human being that necessarily entails both the body and 

consciousness, objectivity and subjectivity, in an irreducible ensemble.”106 

Vårt medvetande vilar lika mycket på våra medvetna tankar som vår 

kroppsliga existens. Dessa är sammanvävda. Kropp och tanke samspelar i 

vårt erfarande i världen även om dessa inte är av samma betydelse i varje 

erfarenhet vi gör; ibland kan en erfarenhet vara mer kroppslig, ibland mer 

tankemässsig. Men vi erfar, känner och förstår oss själva genom våra 

kroppar.107  

I erfarandet av film kompliceras intentionaliteten av filmens dubbla 

natur; filmskaparens ursprungliga intentionalitet speglad genom kameran 

möter åskådarens intentionalitet när filmen projiceras.108 I detta ryms även 

den intentionalitet som kan uppfattas hos karaktärerna i filmen och som 

förstås och tolkas av åskådaren.  

Som nämndes i avsnittet Intentionalitet rymmer begreppet inte enbart det 

som direkt presenteras för oss utan varje fenomen öppnar horisonter mot 

sådant som medpresenteras. När det gäller spelfilm handlar det om att 

filmerfarandet kan kopplas till åskådarens hela livsvärld och genom 

förkroppsligande skapar filmupplevelsen erfarenheter som kan ha betydelse 

för vårt sätt att erfara, handla, förstå och vara i världen.109 Det har också 

betydelse för vår förståelse av historiska livsvärldar.  

                                                             
105 Sobchack, The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience, xvi. 
106 Vivian Sobchack, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture (Berkeley: University of 

California Press, 2004), 4. 
107 Ibid. 
108 Spencer Shaw, Film Consciousness: from Phenomenology to Deleuze (Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 

2008), 45. 
109 Detta kan relateras till det Jan Bengtsson säger om den levda kroppen i avsnittet ”Förkroppsligande”. 
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Empati och filmreception 

Empati kan beskrivas som ”förmåga till inlevelse i andra människors 

känslor.”110 Det kan vara av intresse att titta närmare på det då en 

filmupplevelse ofta kan handla om åskådarens inlevelse i det som 

filmkaraktärerna upplever. Åskådarens förmåga att leva sig in i 

karaktärernas känslor problematiseras inom den kognitiva filmteorin.111 En 

diskussion om hur åskådaren förhåller sig känslomässigt till 

filmkaraktärerna innefattar begreppen empati och sympati och vad som 

skiljer dem åt. Sympati kan beskrivas som att åskådaren känner för 

karaktärerna men inte känner med dem. Sympati betyder att åskådaren inte 

känner det som karaktären känner. Om exempelvis en av karaktärerna 

känner stark rädsla känner åskådaren för henne men känner inte hennes 

rädsla med henne. Empati kan ses som någonting som kräver stor kunskap 

om den man känner empati med och i en filmupplevelse krävs då narrativ 

förståelse för att empati ska uppstå.112 Inom filmteori har synen på empati 

gått från att inte skilja på empati och sympati till att dela upp dem där 

empati är känslan av att känna med och sympati är känslan av att känna för 

filmkaraktärerna.113 Empati och sympati är ofta sammanflätade med 

varandra i filmupplevelsen och kan skifta från scen till scen och i förhållande 

till olika karaktärer.114  

Denna syn på empati i filmupplevelsen diskuteras av Margrethe Bruun 

Vaage. Hon vänder sig till Merleau-Ponty och hans syn på förkroppsligande 

för att utforska empatibegreppet på ett djupare plan. Hennes definition av 

empati i filmupplevelsen är användbar i denna studie. Hon menar att det ger 

en förenklad bild av åskådares reception att hävda att det är den narrativa 

förståelsen som är avgörande för hur en spelfilm upplevs empatiskt. Hon 

kompletterar empatibegreppet med Merleau-Pontys tankar om 

förkroppsligande och teorin om spegelneuroner. Den senare kommer från 

neurologisk forskning och innebär att när vi ser en person göra eller känna 

något så aktiveras våra hjärnor som speglar de aktiviteter vi ser. Forskarna 

Freedberg och Gallese har överfört denna neurologiska modell till estetiska 

upplevelser. De beskriver hur estetiska upplevelser som exempelvis att 

beskåda en tavla eller se en film aktiverar hjärnan som om åskådaren själv 

handlar och känner, både sinnligt och emotionellt.115 Vaage för ihop denna 

neurologiska teori med Merleau-Pontys tankar och kommer fram till att 

                                                             
110 SAOL (2014-02-13): 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista  
111 Ola Erstad & Ove Solum, Følelser for film (Oslo: Gyldendal, 2007). 
112 Vaage, ”The Empathetic Film Spectator in Analytic Philosophy and Naturalized Phenomenology”, 23.  
113 Vaage, ”Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film”, 23–24. 
114 Ibid., 79. 
115 Coëgnarts, Maarten och Kravanja, Peter, ”Embodied Visual Meaning: Image Schemas in Film”, 

Projections 6 (2012): 95. 
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empati är såväl kroppslig som kognitiv och att empatin uppstår i ett samspel 

mellan kropp, tanke och känsla. Det kroppsliga erfarandet är direkt och 

alltid riktat mot något. I en filmupplevelse är det kroppsliga erfarandet riktat 

mot det som utspelar sig i filmen.  Vaage visar också på att empatibegreppet 

diskuterats inom fenomenologin bland annat utifrån relationen subjekt – 

objekt. När empati upplevs är den person som känner empati gentemot en 

annan människa medveten om och kan skilja på jaget och den andra. Det 

handlar inte om en sammansmältning av subjekt.116 

Den kroppsliga erfarenheten är en förutsättning för empati men inte enda 

förklaringen. Empatin fördjupas av narrativ förståelse och subjektiv 

motivation.117 Vaage menar att även om åskådaren berörs känslomässigt av 

filmen och känner empati så är hen inte helt utlämnad till kroppsliga 

reaktioner. Åskådaren kan ha en viss kontroll över sina känslor och också 

styra dem.118 Vaage menar att empatin fyller tre funktioner för åskådaren: 

för det första är empati viktigt för att fylla ut luckor i filmens handling så att 

åskådaren kan förstå karaktärerna och deras handlande. För det andra 

möjliggör empatin för åskådaren att ha förväntningar på vad som ska hända. 

För det tredje belyser empatin viktiga filmepisoder vilket underlättar 

tolkningen av filmen.119 

Det denna studie kan bidra med är empirisk kunskap som skulle kunna 

komplettera Vaages teori om empati. Hon skriver: ”With a more nuanced 

understanding of what empathy is film theorists and philosophers will be in 

a better position to discuss the importance of empathy for the spectator of 

fiction film.”120 Den nyanserade förståelse Vaage efterlyser kompletteras 

genom denna studie empiriskt; eleverna berätttar om sina tankar och 

känslor om de historiska spelfilmer de ser. Uttrycker de empati med 

karaktärerna? I så fall, hur uttrycks den? Eftersom filmerna de erfar speglar 

en förfluten tid finns det skäl att återknyta till empatibegreppet i avsnittet 

om historiedidaktisk teori. Empati kan som vi sett i Vaages definition också 

kopplas till åskådarens känsla av mening i filmupplevelsen. Detta leder över 

till nästa avsnitt. 

Mening och filmreception 

Att söka förstå meningsskapandets processer är centralt inom 

filmreceptionsforskningen och detta har studerats på olika sätt och med 

                                                             
116 Vaage, ”Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film”, 20–21. Se även: 

Jonna Bornemark, “Inkännande och enkännande i fenomenologin”, i Empati: Teoretiska och praktiska 

perspektiv, red. Henrik Bohlin & Jakob Eklund (Lund: Studentlitteratur, 2013). 
117 Vaage, ”The Empathetic Film Spectator in Analytic Philosophy and Naturalized Phenomenology”, 35–36. 
118 Margrethe Bruun Vaage, ” ’Hold pusten når jeg teller till tre!’: Om ulike tilskuerposisjoner og emosjonelle 

reaksjoner på fiksjonsfilm”, i Følelser for film, red. Ola Erstad & Ove Solum (Oslo: Gyldendal Akademisk, 

2007), 36. 
119 Vaage, ”Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film”, 66. 
120 Vaage, ”The Empathetic Film Spectator in Analytic Philosophy and Naturalized Phenomenology”, 37. 
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olika ansatser. Här tas de begrepp som är relevanta för denna studie upp. 

Empatins meningsskapande funktion har redan berörts. 

De etablerade filmvetenskapliga begreppen sujet och fabula är 

användbara för att synliggöra meningsskapandet i en filmupplevelse. Ibland 

används begreppen ”plot” respektive ”story”.121 På svenska kan sujet 

beskrivas som en berättelses intrig och fabula som berättelsen. När 

åskådaren ser en film spelas intrigen upp och det är filmens sujet. När 

åskådaren erfar filmen, med sina sinnen och med sina kroppar, så skapas en 

egen fabula. Det är den berättelse som tar form i åskådaren och denna fabula 

är individuell. När eleverna skapar sin fabula ger de också mening åt det som 

sker i filmerna och det centrala är hur eleverna beskriver sin fabula. Denna 

fabula blir i sig ett narrativ som de kan reflektera kring.  

Intentionaliteten i erfarandet av en spelfilm rymmer ett riktat 

medvetande. Spelfilmen har en mening för åskådaren bara genom att vara 

en spelfilm eftersom hen i sin livsvärld har erfarenhet av spelfilm och hur 

spelfilmen berättar en historia. Åskådaren ser spelfilmen redan medveten 

om vad det är hen kan komma att erfara. I denna studie ser eleverna även 

filmerna i en undervisningskontext vilket kan påverka intentionaliteten i 

deras upplevelser och i förlängningen deras meningsskapande. 

När eleverna ser filmerna möter de filmernas meningserbjudande vilket 

kan ge upphov till en tolkningsprocess eftersom eleverna utifrån det de ser 

försöker förstå handlingen och karaktärerna. Eleverna erfar direkt filmens 

sujet och när deras förförståelse inte räcker till att förstå det de erfar gör de 

tolkningar som leder till förståelse.122 Denna dialektiska process kan ge 

förklaringar till fabulans tillkomst hos åskådaren. 

Bengtsson skriver att andra människor har en levd och konkret mening 

för oss och att vi därför inte behöver leva oss in i andra människor för att 

förstå dem.123 Detta emotsäger den teori om empatins betydelse för 

meningsskapande i en filmupplevelse som presenterades i föregående 

avsnitt. Vivian Sobchacks teori om filmerfarande kan vara en länk mellan 

dessa båda synsätt. Hon menar att åskådaren av en film både upplever 

filmen och skapar mening till den. Hon skriver: ”…the film has the capacity 

and competence to signify, to not only have sense but also to make sense 

through a unique and systematic form of communication.”124 Sobchack 

menar att fenomenologin har medfört att filmforskningen satt fokus på dels 

de olika sätt den rörliga bilden ger upphov till varseblivning, dels själva 

upplevelsen av att se film.125 Hon skriver att filmupplevelsen innefattar en 

                                                             
121 Bordwell, Narration in the fiction film, 49–50. 
122 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande. 
123 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 41. 
124 Ibid., 6. 
125 Malin Wahlberg, Figures of Time: On the Phenomenology of Cinema and Temporality. Avhandling för 

doktorsexamen (Stockholm: Stockholms universitet, filmvetenskapliga institutionen, 2003), 21. 
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dubbelhet; åskådaren delar det som utspelar sig i filmen med filmen men 

måste samtidigt förhandla om det, måste bidra till och skapa en mening i det 

som händer för att filmupplevelsen ska bli meningsfull. Åskådaren ser filmen 

också medveten om sitt eget seende, hör filmen också medveten om sitt eget 

lyssnande.126 I denna dubbelhet kan empatin vara en hjälp för åskådaren att 

skapa mening i filmerfarandet. 

Historiskt tänkande  
I studiens inledning förklaras hur denna studie positionerar sig inom det 

historiedidaktiska fältet. Studiens fokus är på historiskt tänkande och i detta 

avsnitt förklaras hur historiskt tänkande länkas samman med den livsvärlds-

fenomenologiska ansatsen och filmreception. 

Historiskt tänkande har beskrivits som ”an unnatural act” av Sam 

Wineburg.127 Det han menar då är att det historiska tänkande skiljer sig från 

vardagligt tänkande och att det är en förmåga som förvärvas i exempelvis 

skolan. Historikerna Keith Barton och Linda Levstik menar att så är det, 

men att det historiska tänkandet inte är så onaturligt som det kan framstå. 

De har i sina studier funnit att elever är kapabla att tänka historiskt och att 

de dessutom förstår att det är ett kraftfullt redskap.128 

Hur kan då historiskt tänkande definieras? Det har sin bakgrund i en syn 

på lärande som grundar sig på uppfattningen att elever inte kommer till 

klassrummen som tomma blad utan att de bär med sig föreställningar om 

världen som kan underlätta eller försvåra lärprocessen. De behöver för att 

utveckla sin kompetens kunna manövrera kunskap på olika nivåer, och sätta 

sina ämneskunskaper i relation till begrepp och större ramverk för att kunna 

organisera sin kunskap:  
1. Students come to the classroom with preconceptions about how the world works. If 

their initial understanding is not engaged, they may fail to grasp the new concepts 

and information, or they may learn them for purposes of a test but revert to their 

preconceptions outside the classroom. 

2. To develop competence in an area of inquiry, students must (a) have a deep 

foundation of factual knowledge, (b) understand facts and ideas in the context of a 

conceptual framework, and (c) organize knowledge in ways that facilitate retrieval 

and application. 129  

Hur kan då dessa principer för lärande kopplas till historieundervisning 

och till historiskt tänkande? Historia är ju speciellt på det sättet att det 

handlar om det förflutna och det förflutna finns inte här att beskåda, annat 
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än via kvarlevor och berättande källor. Alltså måste föreställningar göras om 

hur det var. Dessa föreställningar kan ofta vara grundade i de 

vardagsföreställningar elever har just här och nu. Föreställningarna är del av 

elevernas livsvärldar. Begrepp som till exempel ”bonde” eller ”krig” kan ge 

upphov till associationer som är kopplade till nutid och som överförs till 

olika historiska tider. Peter Lee resonerar kring detta och menar att 

vardagsföreställningar kan försvåra för elever att förstå hur historia skapas. 

Det är lätt att tro att det finns en sann och färdig historia som det gäller att 

upptäcka och förmedla. Det är svårare att ta till sig att historia är beroende 

av vilka frågor som ställs till de källor som finns tillgängliga.130 Peter Lee 

menar vidare att historieundervisningen inte bara kan ägna sig åt elevernas 

historiska faktakunskaper utan eleverna behöver en träning i att röra sig 

mellan olika nivåer och han pratar om ”second-order knowledge”. Andra 

termer är ”disciplinary knowledge” eller ”metahistorical knowledge”. Med 

detta menar Lee kunskaper om själva historieämnet och vad som 

kännetecknar det och inte kunskaper om historien i sig. Om eleverna tränas i 

”second-order knowledge” kan också deras kunskaper i historia utvecklas, 

enligt principerna för lärande som nämnts ovan. Exempel på nyckelbegrepp 

som hör till ”second-order knowledge” är tid, förändring, orsak och 

empati.131 Lee definierar denna kunskap inte som ämneskunskaper om det 

förflutna utan snarare som kunskap om historiestudier. Det är en form av 

metanivå.132 Tänkande på denna nivå kan ses som historiskt tänkande, vilket 

då skiljer sig från vardagstänkande. I denna studie väljer jag utifrån Maria 

Johansson att benämna de tankebegrepp som kännetecknar ett historiskt 

tänkande för historiska tankebegrepp.133 

Det historiska tänkandet rymmer flera aspekter. Som nämndes ovan 

handlar det om att förstå och tolka olika tankebegrepp.134 I denna studie är 

det framför allt begreppen historisk empati och moralisk värdering som är 

relevanta.  

Historisk empati 

Flera historiker har studerat och skrivit om det historiska tankebegreppet 

historisk empati. Peter Lee och Rosalyn Ashby kan ses som pionjärer. Jukka 
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Rantala har gjort en forskningsöversikt där han går igenom hur begreppet 

kommit fram inom historieforskningen, framför allt i den anglosaxiska 

traditionen.135 Historisk empati är ett omdiskuterat begrepp och motstånd 

har funnits att föra in det i nationella styrdokument för historieämnet. Men 

förespråkarna lyfter fram förtjänsterna med att medvetet arbeta med 

historisk empati hos elever. Genom att historisk empati utvecklar en 

förståelse för dåtidens människors handlande, har det betydelse för att 

tydliggöra individers historiemedvetande.136  

Historisk empati kan även förstås som “perspective taking” eller ”rational 

understanding”.137 Exempelvis Peter Seixas väljer att tala om historiska 

perspektiv.138 Peter Lee och Denis Shemilt skriver om historisk empati: 
The concept rests on two assumptions: first, that people give meaning to the world; 

and second, that we can only explain what people do to the extent that we can make 

sense of their meanings, whether expressed in individual actions or embedded in 

collective mentalités."139 

Historisk empati utgår således från dels att människor ger mening till 

världen, dels att förklaringar till människors handlande hänger samman med 

den mening vi kan ge dessa handlingar.  Meningen kan förstås både utifrån 

individers handlande och utifrån kollektiva mentaliteter. Människor i 

förfluten tid såg inte på världen och gav den mening på samma sätt som 

människor gör idag. 

Historisk empati är kopplat till mening och meningsskapande, vilket för 

tankarna till begreppet intentionalitet som beskrivits tidigare. Förutom att 

filmerna redan har en mening i sig bara genom att vara filmer och visas i 

historieundervisningen samt att eleverna skapar mening åt filmernas sujet 

genom att konstruera individuella fabula, så skapar eleverna mening åt de 

historiska händelser som filmerna handlar om. Hur kopplar de filmernas 

berättelser till egna erfarenheter, till sin livsvärld? Hur kopplar de filmernas 

berättelser till historien? Hur erfar de filmernas historiska livsvärldar? Det 

är i dessa frågor som historisk empati är relevant. 

Hur kan då begreppet förstås? I sin översikt ser Rantala en 
överensstämmelse mellan olika forskare om vad historisk empati kan vara 
för något: 

Summing up the definitions of various researchers, empathy can be taken to mean 

putting oneself in the position of another person in a specific historical context. This 

perspective taking in history teaching aims to provide pupils with the competence to 
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understand the actions of people in the past. Indeed, many researchers consider 

empathy as a part of historical thinking.140 

Det handlar alltså om att kunna sätta sig in i de historiska personernas 
position och förstå deras handlande utifrån deras historiska kontext. Peter 
Seixas menar att det inte främst är kopplat till känslomässig empati, utan det 
handlar om kognitiva processer: 

The paradox of empathy, then, is that it involves an effort to confront difference 

which, at every turn, tempts us to impose our own frameworks of meaning on others. 

The challenge is, again, one of negotiation between ’affinity and distance’ 

understanding human commonality without mistaking the contingent cultural 

constructions of our own time as transhistorical.141 

Här finns en viktig skillnad gentemot det empatibegrepp som beskrevs i 

föregående avsnitt om filmreception. Margrethe Bruun Vaages 

empatibegrepp beskriver åskådarens medkänsla med karaktärerna oavsett 

om det handlar om en historisk spelfilm eller inte. Historisk empati är som 

beskrivits ovan främst en kognitiv process knuten till det förflutna. Den är 

inte kopplad till en känslomässig upplevelse av historien.  

Linda Levstik och Keith Barton utvidgar definitionen av historisk empati 

genom att se det som ett tvådelat redskap för historisk förståelse. Det 

handlar både om att ha omtanke för människor i det förflutna och att kunna 

se på det förflutna med ett intellektuellt förhållningssätt. Det som handlar 

om omtanke för människor i det förflutna kallar Barton och Levstik för 

”empathy as caring” och det som handlar om förmågan att kunna uppfatta 

olika perspektiv i det förflutna benämns ”historical empathy as perspective 

recognition”.142 Det kan översättas med empati som omtanke respektive 

historisk empati som erkännande av olika perspektiv.  Barton och Levstik 

ser den tvådelade historiska empatin som viktig för att utveckla ett 

demokratiskt förhållningssätt hos elever och de menar alltså att historisk 

empati bygger på både intellektuellt arbete och känslomässig inlevelse.143 

Denna studie tar fasta på den beskrivning av historisk empati som Barton 

och Levstik gör. Historisk empati som erkännande av olika perspektiv är i 

linje med den definition av historisk empati som gjorts av andra historiker 

och som redovisats ovan. I detta begrepp ligger tyngdpunkten på kognitiva 

processer. Till den historiska empatin läggs empati som omtanke där 

tyngdpunkten är på känslomässigt engagemang.  

Barton och Levstik finner fem olika komponenter som grundläggande för 

historisk empati som erkännande av olika perspektiv: 
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 Den första komponenten benämns ”a sense of ’otherness’” och 

kan beskrivas som ett sinne för olikhet. Den fångar förmågan att 
uppfatta att andra människors värderingar och avsikter kan skilja 
sig från de egna. 

 Den andra komponenten benämns ”shared ’normalcy’” - delad 
normalitet.  Den beskriver förmågan att se att människor i 
förfluten tid såg sina värderingar och avsikter lika normala som vi 
ser våra idag.  

 Den tredje komponenten benämns ”historical contextualization” 
och den handlar om förmågan att kunna kontextualisera 
historien, att kunna göra meningsfulla och adekvata 
rekonstruktioner av det förflutna utifrån dåtidens perspektiv. 

 Den fjärde komponenten handlar om att historien kan beskrivas 
ur en mångfald av perspektiv - ”multiplicity of historical 
perspectives”.  I det förflutna fanns, precis som idag, människor 
med olika värderingar och åsikter, vilka kunde komma i konflikt 
med varandra. 

 Den femte komponenten beskriver vikten av att kunna 
kontextualisera nutiden - “contextualization of the present”. Det 
handlar om att kunna se att vår egen tids perspektiv har en 
historisk kontext.144 

 

Relevant för denna studie är att se om elevernas erfarande utifrån de 

historiska spelfilmer som de sett uppvisar någon form av empati som 

omtanke och historisk empati som ett erkännande av olika perspektiv. 

Genom att använda både ett filmteoretiskt definierat empatibegrepp och det 

historiedidaktiska begreppet historisk empati vill jag försöka förstå elevernas 

reception av historisk spelfilm. Jag är medveten om att det finns en skillnad 

mellan de båda begreppen. Det filmteoretiska empatibegreppet är kopplat 

till filmreception medan det historiedidaktiska empatibegreppet avser 

förmågan hos eleverna att urskilja olika perspektiv i förhållande till det 

förflutna.  

Moralisk värdering 

Moralisk värdering är ett historiskt tankebegrepp som handlar om de 

värderingar vi gör av människors handlande i det förflutna och huruvida vi 

tillämpar dåtidens eller nutidens moral. Olika studier visar att elever ganska 

ofta oreflekterat värderar dåtidens människor utifrån vår tids samhälle och 

våra värderingar.145 Studier visar också att moralisk reflektion är vanlig vid 

                                                             
144 Barton & Levstik, Teaching History for the Common Good, 208–221. 
145 Ibid., 214; Lee och Shemilt, ”The Concept that dares not speak its name: Should Empathy come out of the 
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filmupplevelser.146 Det kan således vara av intresse inom ramen för denna 

studie att se hur de moraliska funderingarna som eleverna ger uttryck för 

samverkar med deras förståelse och tolkning av historien, så som den visar 

sig för dem i de filmer de sett. Peter Seixas och Tom Morton har arbetat fram 

ett antal riktlinjer för moralisk värdering av det förflutna som synliggör en 

etisk dimension. Det handlar om förmågan hos elever att värdera det 

förflutna och att denna förmåga kan utvecklas från en begränsad till en stark 

förståelse av den etiska dimensionen. Om förmågan att förstå den etiska 

dimensionen är begränsad gör eleverna antaganden om det förflutna som är 

ogrundade och lösryckta, som bygger på vår tids värderingar och som inte 

väger in olika perspektiv. Eleverna kan inte heller se att framställningar av 

det förflutna kan vara gjorda med en viss moralisk hållning. Om förmågan 

att förstå den etiska dimensionen är stark gör eleverna antaganden som tar 

hänsyn till den historiska kontexten, de är försiktiga med att utgå från nutida 

värderingar, de gör rättvisande bedömningar av historiska händelser och de 

kan ”läsa mellan raderna” när de bedömer historiska framställningar. De kan 

också använda historiska händelser för att göra initierade bedömningar av 

nutiden.147   

Dessa riktlinjer används i denna studie för att analysera elevernas 

moraliska värderingar av människors agerande i det förflutna, utifrån de 

aktuella historiska spelfilmerna. I kapitlet som behandlar tidigare studier 

beskrivs en studie av Seixas vilken visar på att filmers etiska hållning har 

betydelse för hur trovärdiga historiska spelfilmer uppfattades av 

åskådarna.148 Det kan vara av intresse att se huruvida filmernas etiska 

hållning spelar roll för elevernas uppfattning om filmerna som trovärdiga 

skildringar av det förflutna.  

Sammanfattning  
De olika teoretiska redskapen hjälper till att beskriva och tolka tankar och 
känslor som eleverna beskriver att de erfar när de ser historiska spelfilmer i 
undervisningen. Med utgångspunkt i elevernas livsvärld och med hjälp 
filmreceptionsteori och historiedidaktisk teori om historiskt tänkande kan 
meningsskapande utifrån historisk spelfilm och historieundervisning 
belysas. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt lyfts det komplexa i 
elevers reception av spelfilm som historieförmedlare. Den 
livsvärldsfenomenologiska ansatsen strävar efter att ge en fyllig inblick i 

                                                             
146 Tomas Axelson, ”Religion, populärkultur och demokrati: När filmer blir utgångspunkt för moralisk 

reflektion och samhällskritik”, Uppsala: KHS Årsbok 2012; Carl Plantinga, ” ‘I Followed the Rules, and They 

All Loved You More’: Moral Judgment and Attitudes toward Fictional Characters in Film”, Midwest Studies 

In Philosophy 1 (2010): 34–51. 
147 Seixas & Morton, The Big Six, 184. 
148 Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 

Relations.” 
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elevernas reception eftersom den är öppen för att visa på komplexiteten i 
livsvärlden.149  

Ett centralt begrepp är empati. Empatibegreppet kan definieras på olika 

sätt beroende på vilket perspektiv som anläggs. Här används två något skilda 

perspektiv. Dels kopplas empati till filmreception och ses som en samverkan 

av emotionella och kognitiva processer där Merleau-Pontys tankar om 

förkroppsligande spelar stor roll. Dels förstås empati utifrån 

historiedidaktisk forskning som ett tvådelat redskap som hjälper elever att 

förstå det förflutna. De två delarna är det mer kognitiva tankebegreppet 

historisk empati som erkännande av olika perspektiv och det mer 

emotionella redskapet empati som omtanke. Det kan vara problematiskt att 

blanda begrepp från olika forskningsfält men tanken är att de kan hjälpa till 

att belysa elevernas reception utifrån olika perspektiv. Jag menar att det 

finns en koppling mellan historisk empati och fenomenologins strävan att 

förstå en annan människa utifrån dennas livsvärld.  

Teorier som länkar samman fenomenologi och film är ovanliga.150 En 

livsvärldsfenomenologisk ansats kan i kombination med filmteori lyfta fram 

dialektiken i filmreceptionen. Att erfara film handlar om en ömsesidighet 

mellan åskådaren och filmen; det handlar om mer än att åskådaren 

(subjektet) ser filmen (objektet). Att erfara film kan vara en menings-

skapande process där filmupplevelsen väcker tankar och känslor hos 

åskådaren; meningsskapandet är i dialog med filmberättelsen. För att 

synliggöra detta kan ett sammanförande av fenomenologi och filmteori vara 

fruktbart: 
Phenomenological film analysis confronts theories of film spectatorship that 

statically divide the film experience between a viewing subject and an object viewed. 

Contrary to this dualism, phenomenology’s immanent correlation of consciousness 

rather makes film experience reciprocally alive, eliding fixity.151 

Eftersom receptionen av film just i det här fallet handlar om 

gymnasieelevers erfarande av historisk spelfilm i en undervisningskontext 

används även historiedidaktisk teori. Den historiedidaktiska teorin kan dels 

synliggöra det specifika i studien, dels mejsla fram en ökad förståelse för 

elevers tankar om historien, som den gestaltas i historiska spelfilmer. 

Lärarna i studien använder historiska spelfilmer i undervisningen i syfte att 

stimulera elevers lärande om historia.152  

 

  

                                                             
149 Claesson, ”Fängelseundervisning betraktad ur ett livsvärldsperpektiv”, 135. 
150 Shaw, Film Consciousness, 22. 
151 Ibid. 
152 Intervju med Stefan, lärare Gymnasieskola 1 (121010), Intervju med Anna, lärare Gymnasieskola 2 
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Tidigare studier 
I detta kapitel behandlas relevant forskning inom fältet reception – spelfilm 

– historia. Kapitlet inleds med en redogörelse för tidigare forskning kring 

just spelfilm i undervisningen kopplat till elevers reception. Även litteratur 

om bruket av historisk spelfilm i klassrummet presenteras eftersom det inom 

denna forskning finns studier av elevers reception av de filmer som används. 

Därefter behandlas forskning kring spelfilm och reception. Avslutningsvis 

vänds blicken mot pedagogisk forskning med en livsvärldsansats. 

Historisk spelfilm i undervisningen 

Historisk spelfilm i undervisningen har varit och är föremål för forskning om 

än i relativt liten utsträckning.153  En del studier har fokus på hur spelfilmen 

kan användas ur ett lärarperspektiv och andra studier intresserar sig för 

elevernas reception.154 Detta avsnitt tar upp svensk och nordamerikansk 

forskning som är relevant för den här studien. Fokus ligger på forskning om 

elevers upplevelser och erfarande av historisk spelfilm i undervisningen. 

Elevers reception av historisk spelfilm 

I tidigare forskning om elevers reception av historisk spelfilm i 

undervisningen kan jag skönja två riktningar, vilka kan kopplas till 

historiedidaktik. Det handlar om att försöka belysa elevernas reception dels 

med hjälp av teorier om historiskt tänkande, dels med hjälp av begreppet 

historiemedvetande. Jag inleder med att presentera amerikansk forskning 

för att sedan komma in på forskningsläget i Sverige.   

Historiskt tänkande 

I USA finns intressant forskning om elevers reception av historisk spelfilm 

med en koppling till undervisningskontexten, men även där finns ett 

underskott på denna typ av forskning.155 I den amerikanska forskningen 

finns en tydlig koppling mellan reception av historisk spelfilm och elevers 

historiska tänkande. Den studie som ligger närmast föreliggande 

licentiatavhandling är den amerikanske historiedidaktikern Scott Alan 

Metzgers klassrumsstudie (2012) kring filmen Pianisten (2002).156 Metzger 

studerar elevers reception av filmen under ett moment om förintelsen i 

historieundervisningen. Han observerar undervisningen och genomför 

därefter fenomenologiskt inspirerade intervjuer med tre elever och med 

                                                             
153 Marcus & Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”, 2. 
154 Ytterligare en inriktning inom filmforskningen behandlar bruket av historia i film. Ett exempel är Martin 

Karlssons studie som analyserar film i skolan med fokus på historiebruk och historieförmedling i svensk 

skolfilm: Karlsson, Att projicera det förflutna. 
155 Se exempelvis Scott Alan Metzger, Alan S. Marcus och Jeremy D. Stoddard. 
156 Scott Alan Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through 

Film”, The Journal of Social Studies Research 36:4 (2012): 387–410. 
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läraren. Studien vill undersöka hur det historiska tankebegreppet historisk 

empati kan komma till uttryck när det sätts som lärandemål och vilka 

eventuella problem som kan finnas vad gäller historisk empati när det är 

spelfilm som används. Metzgers studie är intressant eftersom den fokuserar 

på historisk empati, vilket också är ett delområde i föreliggande studie.  

Historisk empati definieras hos Metzger i enlighet med Barton och 

Levstiks syn på begreppet. Historisk empati handlar då dels om att kunna se 

och förstå händelser i det förflutna utifrån de historiska personernas 

perspektiv och sammanhang, dels känna medkänsla med dem.157 Metzger tar 

upp tidigare forskning som lyft fram att den historiska empatin kan 

fördunklas när spelfilm används. Detta eftersom filmens starka visuella och 

emotionella realistiska karaktär kan hamna i konflikt med ämneskunskap 

om den aktuella historiska tiden.158  

Resultatet av studien visar att eleverna tar till sig Pianisten i relation till 

sin egen förförståelse, vilken inbegriper både egna och familjens 

erfarenheter. Även andra källor har betydelse; exempelvis lärarens utsagor, 

böcker eller andra filmer. Metzger beskriver att eleverna gjorde 

generaliseringar om förintelsen som hamnade långt utanför dess historiska 

kontext.159 Om generaliseringar görs alltför allmänna kan det vara svårt för 

elever att förstå hur exempelvis folkmord kan uppstå. Detta då 

förklaringarna till sådana djupt traumatiska händelser i regel finns i den 

historiska kontexten, inte i generaliseringar om människans natur. En 

historisk spelfilm kan, genom sitt starka visuella och emotionella sätt att 

presentera en historisk händelse, få eleverna att missa relevant kunskap om 

den aktuella tiden för att förstå händelsen. Eftersom det i historisk spelfilm 

finns en spänning mellan föreställning och autenticitet, kan eleverna dras till 

att uppleva filmen som sann utan att reflektera över historiska belägg, vilka 

kan vara både komplicerade och motsägelsefulla. Elevernas bild av historien 

kan på så sätt bli förenklad.160  

Metzgers slutsats är att när historisk spelfilm används i undervisningen 

ställs läraren inför stora utmaningar. Filmer som Pianisten kan försvåra för 

elever att förstå varför seglivade historiska föreställningar som till exempel 

rasism kan vara svåra att konfrontera och förändra. Eleverna dras lätt med i 

naiva och okomplicerade paralleller mellan det förflutna och deras egen tid. 

En stark historisk spelfilm kan också lura eleverna att tro att de har förstått 

hur det var att leva under exempelvis förintelsen. Om medkänslan blir för 

                                                             
157 Scott Alan Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through 

Film”, 389; Barton & Levstik, Teaching History for the Common Good, 206,228. 
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160 Ibid., 406. 
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stark på perspektivtagandets bekostnad uppstår inte den historiska empati 

som Barton och Levstik menar är produktiv för historisk förståelse. Ett 

problem med att använda historisk spelfilm i undervisningen kan således 

vara spänningen mellan historisk empati och andra lärandemål, som 

exempelvis förmågan att använda ämneskunskaper. Även duktiga lärare kan 

ha svårigheter att hantera denna spänning.161  

Metzgers studie bygger på ett litet material och har fokus dels på 

förintelsen, dels historisk empati. Trots den fenomenologiska ansatsen som 

tyder på att han velat närma sig det studerade öppet och förutsättningslöst 

är studien styrd mot ett visst perspektiv, vilket kan begränsa resultatet. 

Det historiska tänkande är även centralt i den kanadensiske historikern 

Peter Seixas artikel Film and Young People's Understanding of the History 

of Native American-White Relations.162 Den kom redan 1993 men äger 

fortfarande giltighet. Seixas analyserar elva elevers historiska tänkande 

utifrån två historiska spelfilmer, Dances with Wolves (1990) och The 

Searchers (1956). Studien designades för att studera gränslandet mellan att 

som åskådare låta sig svepas med i filmens handling och att inta en kritisk 

distans till filmen. Denna kritiska distans är nödvändig för att kunna förstå 

filmen som en historiekulturell produkt.163 Eleverna som deltog i studien 

intervjuades efter att ha sett valda delar av de båda filmerna.  

Seixas kommer fram till att bedömningen av trovärdigheten av de 

historiska spelfilmerna som ingick i hans studie baserades hos eleverna på 

två saker; ju mer ”lika” spelfilmens bild av det förflutna var den egna tiden 

desto mer trovärdig upplevdes filmen och ju närmare den egna tiden som 

spelfilmens etiska hållning uppfattades vara, desto trovärdigare upplevdes 

den.164 För att bedöma detta använde han sig av begreppen ”intra and extra 

critique”. ”Extra critique” handlar enligt Seixas om:  
In one kind of external observation, a viewer may make an implicit and uncritical 

assumption that what she/he is viewing simply is the historical reality. Alternatively, 

the viewer may note a disjunction between the film and reality, and may claim 

inaccuracy or distortion in the film's presentation.165  

Seixas belyser således hur och i vilken grad åskådaren bedömer 

trovärdigheten hos en historisk spelfilm. Jag ser att Seixas användning av 

begreppet är relevant för min studie eftersom den har ett historiedidaktiskt 

perspektiv. ”Intra critique” benämns i föreliggande studie som 
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intratextualisering och ”external critique” benämns extratextualisering, 

utifrån Tomas Axelsons benämning av begreppen.166  

Seixas studie är användbar eftersom hans resultat handlar om elevers 

upplevelse av trovärdighet i historiska spelfilmer, vilket eleverna i denna 

studie berör, liksom de gör i Steven Dahls arbete (se nedan).  En kritik som 

kan riktas mot Seixas studie är att den inte alltigenom är en receptionsstudie 

eftersom hans syfte med studien är att studera elevers historiska tänkande 

med hjälp av elevers tankar om historien utifrån specifika filmklipp.167 Den 

lyfter trots detta fram spelfilmens potential att styra in åskådarens reception 

i viss riktning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de båda nordamerikanska 

studierna har fokus på elevers historiska tänkande i relation till de historiska 

spelfilmerna som eleverna sett. Deras resultat ger viktig kunskap om elevers 

reception men behöver kompletteras med fler studier utifrån andra 

forskningsansatser. Dessutom speglar de elevers erfarande av historisk 

spelfilm i en amerikansk kontext. Denna bild behöver både breddas och 

fördjupas.  

Historiemedvetande och meningsskapande processer 

En viktig svensk studie är Steven Dahls licentiatavhandling Folkmord som 

film (2013). Hans studie bygger på gymnasieelevers reception av den 

historiska spelfilmen Hotel Rwanda. Syftet med studien är att ”belysa de 

meningsskapande processer som en grupp gymnasieelever ger uttryck för i 

mötet med Hotel Rwanda samt att relatera deras meningsskapande till 

historieundervisningens uppdrag att kvalificera elevernas historie-

medvetande.”168 Således kopplar Dahl ihop elevernas meningsskapande 

processer utifrån filmreception med historiemedvetande. Hans empiriska 

material består av filmen Hotel Rwanda, filmrecensioner, en elevenkät och 

enskilda intervjuer med elever. Liksom föreliggande studie tar Dahl ett 

tvärvetenskapligt grepp genom att kombinera historiedidaktisk teori och 

teorier för filmreception. Historiemedvetande definieras av Dahl som en 

närvaro av tre tidsdimensioner som möts i ett nu. Tidsdimensionerna som 

möts och får mening är det förflutna, nuet och framtiden. Den mening som 

historien ger är kopplad till individens livsvärld.169 Begreppet livsvärld 

definieras dock inte. Dahl skriver att historiemedvetandet inte kan studeras i 

sig självt utan måste förstås genom dess uttryck; historiekulturen och 

historiebruket.170 Således använder sig Dahl av dessa begrepp för att 

                                                             
166 Axelson, Film och mening, 61. 
167 Dahl, Folkmord som film, 46. 
168 Ibid., 17. 
169 Ibid., 24. 
170 Ibid., 32. 
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operationalisera historiemedvetandet i sitt empiriska material. Begreppen 

genetiskt och genealogiskt perspektiv på historien används som 

analysredskap, likaså Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi.  

Dahl gör flera viktiga iakttagelser. Filmen Hotel Rwanda berörde eleverna 

på ett starkt känslomässigt plan. Den väckte många frågor och tankar hos 

eleverna, vilka ger information om att elevernas meningsskapande utifrån 

filmens berättelse kan kopplas till deras historiemedvetande. Filmens 

berättarperspektiv ifrågasattes inte i egentlig mening av eleverna vilket visar 

på att filmens moraliska dimension är del av elevernas egen hållning.171 

Vidare menar Dahl att elevernas tankar utifrån Hotel Rwanda visar att 

filmen har ett nedtonat strukturellt perspektiv som gör det svårt för eleverna 

att förstå den komplexa händelse som folkmordet utgjorde.172 Detta stämmer 

överens med de iakttagelser Metzger gör i sin studie, som omnämnts ovan. 

Hotel Rwanda väcker starka moraliska tankar och känslor hos eleverna och 

en majoritet av dem uppvisar en mörk syn på huruvida folkmord kan 

förhindras i framtiden.173 Dahl kan också konstatera att eleverna är vana att 

se spelfilmer men att de uppvisar olika förhållningssätt till filmen. Han 

skriver:  
 Emellertid tycks det gå en skiljelinje mellan elever som uppvisar ett distanserat och 

analytiskt förhållningssätt till filmen, och respondenter som ger uttryck för att 

folkmordshistorien blivit något mycket närliggande med relevans för deras 

livsvärld.174   

Det finns en viss motsägelse i att Hotel Rwanda satte igång 

meningsskapande processer hos de flesta eleverna samtidigt som en 

majoritet av dem uttryckte att det inte finns positiva lärdomar att dra utifrån 

tragedin i Rwanda. Precis som Dahl påpekar finns ett didaktiskt dilemma 

med den här typen av historisk spelfilm. Det som eleverna erfar kanske 

krockar med ”intentionerna med historieundervisningen och skolans 

övergripande uppdrag, nämligen att skapa en tilltro till demokratiska och 

humanistiska värden samt en tro på människans möjlighet att påverka och 

förändra sin framtid.”175  

Dahls försök att operationalisera begreppet historiemedvetande ger 

intressanta resultat men det kan också problematiseras.176 Eftersom 

historiemedvetande är ett svårgreppbart redskap som inte enkelt låter sig 

definieras kan det också vara svårt att dra slutsatser om på vilka sätt 

elevernas historiemedvetande påverkats. Genom sitt alltför allmänna 
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innehåll kan begreppet historiemedvetande riskera att bli uddlöst och 

allomfattande.177 I Dahls syfte ryms inte att fördjupa analysen av de känslor 

filmupplevelsen väcker hos eleverna, trots att Hotel Rwanda är en mycket 

stark film. Detta lämnar intressanta frågor om elevers reception av historisk 

spelfilm i relation till känslomässigt engagemang obesvarade. 

Utöver Dahls licentiatavhandling saknas forskning i Sverige som direkt 

studerar elevers reception av historisk spelfilm i ett undervisnings-

sammanhang.178 Hans studie bör ses som ett viktigt pionjärarbete inom det 

tvärvetenskapliga fältet historiedidaktik-spelfilm-reception. Den tillför 

relevant och nyanserad kunskap om elevers reception av historisk spelfilm. 

Avsaknaden av studier inom detta fält motiverar vidare forskning.  

Bruket av historisk spelfilm i undervisningen 

Eftersom denna studie har fokus på elevernas reception är inte lärarnas 

perspektiv på filmanvändande i undervisningen av samma betydelse. Det 

kan ändå vara värdefullt att sammanfatta något av den forskning med både 

elev- och lärarperspektiv på historisk spelfilm i undervisningen som finns, 

eftersom den också behandlar elevers reception. Jag skönjer två trender 

inom forskningen; dels belyses vikten av att lära eleverna ett analytiskt 

förhållningssätt till hur historia medieras genom spelfilmen, dels lyfts den 

historiska spelfilmens potential att tillföra aspekter till undervisningen i 

historia som den historievetenskapliga framställningen inte kan. 

I Sverige har bland andra historikern David Ludvigsson skrivit om 

spelfilm i historieundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Ludvigsson 

lyfter fram värdet av att använda film för att träna källkritik. Filmen kan ses 

som en text bestående av flera sammanflätade texter och de källkritiska 

frågorna riktas då till alla delar som filmen är uppbyggd av. Det handlar om 

att utveckla elevernas audiovisuella läskunnighet.179 Det Ludvigsson här för 

fram är ett analytiskt användande av spelfilmen. Steven Dahls 

receptionsstudie visar att eleverna har en stark emotionell upplevelse av 

filmen Hotel Rwanda och Scott Alan Metzger framhåller de didaktiska 

fallgroparna med spelfilm.180 Det kan vara så att lärarens ambition att arbeta 

analytiskt med filmen i undervisningen krockar med den läsning av filmen 

som eleverna gör.  

                                                             
177 Robert Thorp, ”The Concept of Historical Consiousness in Swedish History Didactical Research”, vol 34, 

Yearbook of the International Society for History Didactics (Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2013), 207–

224. 
178 Dahl, Folkmord som film, 53. 
179 David Ludvigsson, ”Film i historieundervisningen”, Historielärarnas förenings årsskrift, 2004, 90. 
180 Dahl, Folkmord som film, 241; Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the 

Holocaust through Film”, 408. 
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I amerikansk klassrumsforskning om historisk spelfilm finns ofta ett 

metodperspektiv kring hur filmen kan användas av läraren.181 I några studier 

ägnas även elevernas erfarande av film utrymme och därför är det av intresse 

att ta upp några av dem här. Den amerikanske historiedidaktikern Jeremy D. 

Stoddard kritiserar hur metoder att arbeta med film i klassrummet lyfts 

fram, där fokus legat på film som representation av historien. Stoddard 

menar att då missar man möjligheterna att använda spelfilm för 

demokratisk fostran; att man genom spelfilmen kan utforska svåra historiska 

frågor och händelse.182  

I en klassrumsstudie baserad på lärarintervjuer och klassrums-

observationer undersöker Stoddard elevernas förmåga till eftertänksamhet, 

”thoughtfulness”. Han kommer fram till att den historiska spelfilmen kan 

vara ett kraftfullt redskap för att utveckla elevers analys- och 

reflektionsförmåga när de ska tala om och lära sig historia. Han menar att 

eleverna i studien utvecklade sitt historiska tänkande från begreppsmässig 

kunskap (”conceptual knowledge”) till mogen reflektion. De kunde även 

engagera sig i aspekter av historisk empati med hjälp av spelfilmerna. Likaså 

fann han att eleverna kunde använda sig av filmernas innehåll när de gjorde 

överväganden kring historiska frågor och händelser. Detta sorts tänkande 

kan ses som viktigt för att elever ska kunna utvecklas till demokratiska 

medborgare. I sin slutsats pekar Stoddard även på att det kan vara 

problematiskt att använda spelfilm i undervisningen eftersom den kan leda 

till alltför naiva tolkningar av det förflutna samt att tolkningarna som görs 

styrs av nutidens värderingar, det som historikern Sam Wineburg benämner 

presentism.183 Stoddards studie är intressant eftersom den dels ifrågasätter 

en alltför negativ syn på nyttan av att visa historisk spelfilm i 

undervisningen, dels pekar på fallgroparna som kan finnas. Kan det vara så 

att dessa positiva respektive negativa aspekter med film i 

historieundervisningen också kan märkas i elevernas berättelser i 

föreliggande studie?   

När historisk spelfilm används i undervisningen ställer det höga krav på 

lärarens historiska ämneskunskaper. Filmerna kan ta upp komplicerade 

historiska händelser vilka väcker funderingar hos eleverna som läraren 

kanske inte kan bemöta.184 I en studie av Metzger och Suh konstateras att 

lärarna i studien väljer att använda historisk spelfilm i undervisningen på ett 

                                                             
181 Marcus m.fl., Teaching history with film; Stoddard och Marcus, ”More than ’Showing What Happened’”; 

William B. Russell III, ”Teaching with Film: A Research Study of Secondary Social Studies Teachers Use of 

Film”, Journal of Social Studies Education Research 3 (2012): 1–14; Marcus och Stoddard, ”Tinsel Town as 

Teacher: Hollywood Film in the High School Classroom”. 
182 Jeremy D. Stoddard, ”Film as a ’thoughtful’ medium for teaching history”, Learning, Media and 

Technology 37:3 (2012): 271–272. 
183 Ibid., 286. 
184 Scott Alan Metzger & Yonghee Suh, ”Significant or Safe? Two Cases of Instructional Uses of History 

Feature Films”, Theory and Research in Social Education 36:1 (2008): 90. 



 

39 
 

hanterbart sätt, vilket innebär att de undviker att utmana elevernas 

historiska tänkande på ett djupare plan. En bidragande orsak kan vara att 

lärarna har många aspekter att ta hänsyn till så som klasstorlek, tid och 

elevers rastlöshet. Den potential som filmen har att komplettera 

undervisningen i historia på ett ickekonventionellt sätt för att utveckla 

elevers historiska tänkande, utnyttjas därför inte fullt ut.185 En fråga som jag 

ställer mig utifrån Metzgers och Suhs slutsats är om det i elevernas 

berättelser finns funderingar kring komplicerade historiska frågor som inte 

möts upp inom ramen för undervisningen.  

Boken Celluloid Blackboard: Teaching History with Film (2007) är en 

sammanställning av texter vars syfte är att erbjuda ett rikare perspektiv på 

hur historisk spelfilm kan användas för undervisning och lärande i 

historia.186 Två av texterna är av särskilt intresse för denna studie: Students 

making sense of the past av Alan S. Marcus och Attempting to understand 

the lives of others av Jeremy D. Stoddard eftersom dessa texter även rymmer 

elevers reception av historisk spelfilm.187  

Marcus har gjort en studie över ett helt läsår där han följt två lärare och 

deras elever i användandet av spelfilm i historieundervisningen. Han 

studerar historisk förståelse genom att se hur elever använder historisk 

spelfilm som historiskt belägg, hur elever utvecklar historisk empati samt 

hur elever kopplar samman det förflutna med nutiden. Med resultatet vill 

han bidra till att öka kunskapen om hur elever ”läser” historisk spelfilm. 

Hans slutsatser handlar om hur god litteracitet vad gäller historisk spelfilm 

kan utvecklas hos eleverna. Resultaten visar att den historiska spelfilmen 

kan hjälpa till att utveckla elevers förståelse för historia utifrån en kritisk 

ståndpunkt. Men då behöver läraren ha sin utgångspunkt i elevers 

förförståelse för spelfilm. Hen behöver också ha kunskap om film-

produktionen för den aktuella filmen, om den historiska kontexten och om 

hur filmproduktion i allmänhet kan påverka historisk förståelse. Men 

fallgroparna är flera och risken finns att de historiska spelfilmerna blir 

”fönster mot det förflutna”.188  

Liksom Marcus har Stoddard gjort en studie över längre tid och har 

samlat in empirisk data från både lärare och elever. Fokus är på elevers 

förmåga att utveckla historisk empati med den historiska filmen som 

verktyg. Han kommer fram till att både dokumentärfilm och spelfilm kan 

engagera eleverna att se flera perspektiv av en historisk händelse. Detta 

                                                             
185 Metzger & Suh, ”Significant or Safe? Two Cases of Instructional Uses of History Feature Films”, 104. 
186 Marcus, Celluloid blackboard: Teaching History with Film. 
187 Marcus, ”Students Making Sense of the Past: ’It’s Almost Like Living the Event’”, 121–153; Jeremy D. 

Stoddard, ”Attempting to Understand the Lives of Others: Film as a Tool for Developing Historical Empathy”, 

i Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, red Alan S. Marcus (Greenwich, CT: Information Age 

Publishing, 2007), 187–214. 
188 Marcus, ”Students Making Sense of the Past: ’It’s Almost Like Living the Event’”, 147–151. 
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möjliggjordes genom lärarens medvetna strategier att visa fram olika 

perspektiv bland annat genom att använda flera filmer. Filmer kan väcka 

åskådarens empati vilket kan hjälpa till att utveckla elevernas förmåga att 

förstå olika perspektiv i det förflutna, men det kräver som sagt medvetna 

strategier från lärarens sida.189  

Film och reception 
Jag har ovan beskrivit receptionsforskning om film som är kopplad till 

historisk spelfilm och undervisning. Denna studie är tvärvetenskaplig och 

filmreception är centralt. Därför är det av värde att vidga blicken och titta på 

annan relevant forskning om filmreception.190 I Sverige har bland andra 

religions- och medievetaren Tomas Axelson bidragit med värdefull kunskap.  

Tomas Axelson har studerat meningsskapande och film. I sin avhandling 

Film och mening (2008) studerar han psykologiska och sociala processer vid 

filmkonsumtion. Axelson vill med sin receptionsstudie belysa hur spelfilmer 

kan vara en resurs för människors tankar om existentiella frågor.191 Hans 

studie är tvärvetenskaplig och kombinerar religionssociologi med filmteori 

och receptionsanalys. Analysen bygger bland annat på schemateori192 för att 

kartlägga hur individen konstruerar mening i sin filmupplevelse. Axelson 

konceptualiserar upplevelsen av film och kommer bland annat fram till att 

film är meningsskapande för åskådaren på flera nivåer, på ett komplext sätt, 

där han finner att fiktiva berättelser som engagerar känslomässigt 

interagerar med åskådaren och berör ”laddade föreställningar om det egna 

jaget knutna till moraliska ideal.”193 Axelsons avhandling behandlar främst 

åskådarens kognitiva processer. De känslor som filmerna väcker hos 

åskådarna kommer fram i det empiriska materialet men är inte 

framträdande i analysen.  

Axelson har fortsatt att studera meningsskapande processer hos åskådare 

i mötet med spelfilm. Han ser en tydlig koppling mellan kognitiva och 

                                                             
189 Stoddard, ”Attempting to Understand the Lives of Others: Film as a Tool for Developing Historical 

Empathy”, 210–212. 
190 Receptionsforskning riktar sig i ett bredare perspektiv mot hur människor uppfattar, upplever och tolkar 

medier av olika slag, inte enbart film. Exempelvis har Birgitta Höijer studerat publika reaktioner på 

medierapportering av starka och våldsamma händelser. Birgitta Höijer, ”The discourse of global compassion: 

the audience and media reporting of human suffering”, Media Culture Society 26:4 (2004): 513–31; Birgitta 

Höijer och Joel Rasmussen, ”Making Sense of Violent Events in Public Spaces: Citizens’ Cognitions and 

Emotions of Society and Self in Relation to Mediated Violence”, Nordicom Review 28 2007: 3–15. 
191 Axelson, Film och mening, 18. 
192 Den amerikanske historikern och filmvetaren David Bordwell tar upp teoribildning kring filmmediet och 

filmens narrativa struktur. Han bygger en teori kring åskådarens roll. Annan filmteori har sett åskådaren som 

en passiv betraktare och fokus har legat på själva filmen. Bordwell menar att perceptionella och kognitiva 

processer pågår i åskådaren och att se film är en medskapande aktiv process. Han använder olika begrepp för 

att tydliggöra detta, bland andra begreppet schemata eller schema som kan beskrivas som “organized clusters 

of knowledge” – organiserade knippen av kunskap. Dessa scheman spelar roll i förståelse av berättelser. De 

kan även ses som kognitiva kartor, ”cognitive maps”. Bordwell, Narration in the fiction film. 
193 Axelson, Film och mening, 234. 
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emotionella processer när åskådaren skapar mening åt filmens sujet. En 

slutsats är att den kognitiva meningsskapande processen sker i samspel med 

och förstärks av emotionella processer.194 Vidare har han fortsatt studera hur 

starka filmupplevelser samspelar med åskådarens egna personliga 

erfarenheter och med hennes och samtidens moraliska värderingar. Han 

menar att filmberättelser kan spela stor roll för människans socialisering in i 

den rådande kulturens djupare värderingar, naturligtvis i samspel med 

andra normerande faktorer.195  

För att synliggöra spelfilmens inverkan på åskådaren använder Tomas 

Axelson bland annat begreppet extratextualisering.196 Han menar att 

begreppet extratextualisering kan synliggöra åskådarens värdering av eller 

förhållande till filmens karaktärer och handling i relation till sitt eget liv eller 

en verklighet utanför filmen. Axelsons fokus ligger på åskådarens pendling 

mellan filmens narrativ och de tankar och känslor som åskådaren refererar 

till i sitt eget liv. 

I denna studie kan det vara av intresse att analysera det empiriska 

materialet i relation till Axelsons syn på meningsskapande processer i 

filmupplevelsen. Axelson har dock studerat film och mening utifrån spelfilm 

i allmänhet och starka filmupplevelser i synnerhet. Där skiljer sig hans 

studier från denna då föreliggande arbete har fokus på en speciell typ av 

spelfilm i ett specifikt skolsammanhang. 

Även den norska filmvetaren Margrethe Bruun Vaage skriver om 

spelfilmens betydelse för känslomässiga reaktioner hos åskådaren.197 Som 

beskrivits i kapitlet Teoretiska utgångspunkter är empati ett centralt 

begrepp i hennes filmteori. Hennes avhandling Seeing is Feeling: The 

Function of Empathy for the spectator of Fiction Film (2008) behandlar just 

empati i relation till filmupplevelser. Vaages resonemang om empati bygger 

på filmteori och har ingen empirisk förankring. Det kan därför vara av 

intresse att titta närmare på hur empati hos eleverna i denna empiriska 

studie samspelar med deras förståelse av filmens sujet och av historien.  

Senare forskning om filmreception lyfter även den fram kroppens 

betydelse för hur vi uppfattar spelfilm och kopplar perceptionen till 

fysiologiska och kognitiva processer, till teorin om spegelneuroner och till 

teorin om ”embodied image schemas”.198 Kortfattat innebär dessa teorier att 

kroppsliga uttryck och intryck är centrala för att förstå abstrakt mening i 

                                                             
194 Axelson, ”Thick Viewing: Emotional condensation and moments of narrative impact in fiction film”, 15. 
195 Axelson, ”Religion, populärkultur och demokrati: När filmer blir utgångspunkt för moralisk reflektion och 
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film. Detta i kombination med Vaages teori om empati i filmupplevelsen kan 

ge intressanta infallsvinklar på våra möjligheter att via inlevelse i en 

historisk spelfilm kunna få glimtar av den historiska livsvärlden. 

Emotionella, kognitiva och normativa aspekter samspelar hos åskådaren 

när historien erfars genom film, menar Claus Ladegaard. Han har i en dansk 

receptionsstudie studerat åskådares reaktioner på den engelska tv-serien 

Christabel.199 Den emotionella upplevelsen av historien är stark och 

åskådarna tillägnar sig historien genom identifikation och inlevelse. Den 

kognitiva förståelsen av det historiska innehållet är begränsad. Ladegaard 

talar om tre dimensioner i receptionsprocessen hos åskådaren; en kognitiv, 

en emotionell och en normativ. Dessa tre dimensioner är sammanflätade och 

samverkar i själva receptionssituationen. Han beskriver Christabel som en 

historia där den lilla världen, Christabels liv, är i fokus och hur den stora 

världen, andra världskriget och nazismen, skildras genom huvudpersonens 

upplevelser.   Åskådarna hade till största delen sitt fokus på Christabels 

historia, men det var ”netop sammenhaengen med den store historie, der 

gjorde den lille historie interessant.”200 Den emotionella dimensionen var 

stark när åskådarna berättade om sina erfarenheter av den lilla världen. Den 

kognitiva upplevelsen av seriens historiska innehåll var mer begränsad. 

Ladegaard visar på att upplevelsen av Christabel på ett kognitivt plan kunde 

var problematisk samtidigt som det emotionella utbytet i form av inlevelse 

och identifikation var stort.201  Hans iakttagelser är intressanta och i linje 

med Steven Dahls resultat. Jag återkommer till dem när denna studies 

empiri analyseras och diskuteras.  

Livsvärldsansats i pedagogisk forskning 
Inom pedagogisk forskning har det vuxit fram empiriska studier som med en 

livsvärldsansats vill belysa människors livsvärld med utgångspunkt i skola 

och undervisning. Två exempel är Eva Alerbys avhandling Att fånga en 

tanke (1998) som studerar elevers tänkande kring miljö och Monika 

Vintereks Åldersblandning i skolan: Elevers erfarenheter (2001) som 

belyser barns erfarande av åldersblandade respektive åldershomogena 

klasser.202 Båda har använt sig av intervjuer som metod för att få tillträde till 

elevernas livsvärldar. I Annika Liljas avhandling Förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev (2013) studeras förtroendefulla relationer mellan 

lärare och elever huvudsakligen med hjälp av observationer utifrån en 

                                                             
199 Ladegaard, ”Maerk historien: Om receptionen af en historisk tv-serie”, 175–194. 
200 Ibid., 179. 
201 Ibid., 184. 
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livsvärldsansats.203 Silwa Claesson belyser undervisningen i svenska 

fängelser ur ett livsvärldsperspektiv och Martin Hugos rapport för Statens 

Institutionsstyrelse syftar genom ett livsvärldsperspektiv till att utveckla 

djupare kunskap om hur skolsituationen kan förbättras för ungdomar som 

vistas på särskilda ungdomshem.204 Detta är bara några exempel av många 

där fenomenologin bidragit till att synliggöra erfarenheter i skolans värld så 

som de erfars av elever och lärare. Jag har inte hittat några studier med 

livsvärldsfenomenologisk ansats som belyser hur erfarande av spelfilm i 

undervisningen kan förstås utifrån ett elevperspektiv och jag hoppas att 

denna licentiatavhandling kan vara ett bidrag till detta outforskade område.   

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att forskning om elevers erfarande 

av spelfilm i historieundervisningen är relativt ovanlig och att det i Sverige 

endast finns en vetenskaplig studie förutom denna, Steven Dahls avhandling 

Folkmord som film. Inom amerikansk forskning finns fler studier och där 

knyts elevers reception till historiskt tänkande. En linje i 

filmreceptionsforskningen är att man under de senaste decennierna har 

utvecklat kognitiva teorier för att belysa vad som händer när åskådaren 

tolkar och förstår spelfilm. Inom denna forskningsinriktning, här i 

Skandinavien företrädd av bland andra Tomas Axelson och Margrethe Bruun 

Vaage, ses åskådarens kognitiva och emotionella upplevelser av spelfilm som 

integrerade med varandra.205  

Den tidigare receptionsforskningen ger många svar på frågor om hur 

spelfilm tolkas och förstås av åskådaren. Men fortfarande finns fler frågor än 

svar om hur kognitiva och emotionella processer samverkar när en spelfilm 

får mening för åskådaren. Genom att förena en fenomenologisk ansats med 

filmreceptionsteori skulle en djupare kunskap om erfarandet i en film-

upplevelse kunna nås.  Studien kan ses som del av ett nytt område inom 

historiedidaktiken eftersom det nästan helt saknas forskning om elevers 

erfarande av spelfilm i historieundervisningen.206 

 
  

                                                             
203 Annika Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Avhandling för doktorsexamen, 
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Material och metod 
I detta kapitel beskrivs vilket material studien grundar sig på samt 

tillvägagångssättet för att samla in och bearbeta det empiriska materialet. 

Första avsnittet handlar om hur urvalet av studieobjekt gjordes. Därefter 

följer ett avsnitt som beskriver genomförandet av undersökningen. Tredje 

avsnittet är en genomgång av intervjun som forskningsmetod och hur 

intervjun används beskrivs i förhållande till den livsvärldsfenomenologiska 

ansatsen. Avsnittet innehåller också en redogörelse för hur intervjuerna 

genomförts. I fjärde avsnittet beskrivs analysmetoden vilken även den 

relateras till forskningsansatsen. Femte avsnittet ger en presentation av de 

filmer som eleverna sett. Avslutningsvis kommenteras studiens 

tillförlitlighet och de etiska överväganden som gjorts. 

Studien grundar sig främst på intervjuer med tolv elever från två olika 

skolor. Förutom elevintervjuerna har även de två lärare som deltagit 

intervjuats och de aktuella undervisningsmomenten observerats. 

Observationsanteckningar har förts fortlöpande. Uppföljande intervjuer 

genomfördes med alla tolv elever. På Gymnasieskola 1 filmades 

elevredovisningarna och på Gymnasieskola 2 samlades tio elevartiklar in, 

vilka är skrivna utifrån Schindler’s List på temat ondska. I denna 

licentiatavhandling är det framför allt de tolv elevintervjuerna som utgör 

grunden för resultatet. De uppföljande elevintervjuerna har främst använts 

för att få information om elevernas filmvanor och som komplement till 

elevintervjuerna. Lärarintervjuerna har använts som komplement i studien 

då det inom omfånget av denna licentiatavhandling inte fanns utrymme att 

göra en jämförande analys mellan lärarnas intentioner och elevernas 

reception. Elevredovisningarna och elevartiklarna har inte använts alls 

eftersom jag bedömde det som att elevintervjuerna gav tillräckligt med 

underlag för att uppfylla syftet. Detta material skulle däremot kunna göra 

underlag för en vidare studie där spelfilmens roll för elevredovisningarnas 

innehåll och utformning studeras närmare.   

Den livsvärldsfenomenologiska ansats som beskrivits tidigare har haft 

betydelse för planering, genomförande och analys av den empiriska under-

sökningen. Kunskapen om erfarandet av ett specifikt fenomen finns hos dem 

som erfar fenomenet. Metodologiskt innebär detta för denna studie att vill 

jag veta något om hur elever uppfattar och erfar historiska spelfilmer i sin 

undervisning så bör jag vända mig till dem för att få svar.  

Urval av klasser 
För att få vägledning i urvalet av skolor ställdes ett antal kriterier upp utifrån 

studiens syfte. Lärarna som skulle delta med sina klasser skulle vara 

behöriga historielärare och de skulle använda hela spelfilmer i sin 

undervisning, inte endast filmklipp. Det var viktigt att lärarna arbetade med 
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spelfilm sedan tidigare och att jag skulle kunna beredas möjlighet att delta i 

ett undervisningsmoment med spelfilm utan att lärarna ändrade någonting i 

sitt sätt att arbeta med film. Studien är ingen interventionsstudie utan den 

undersöker hur det kan se ut när lärare använder historisk spelfilm i sin 

undervisning. För elevernas del var urvalskriteriet att de läste någon av 

historiekurserna för gymnasienivå. Jag ville ha bredd i urvalet så därför 

kontaktades samtliga gymnasieskolor i den aktuella kommunen, som ligger i 

en mellanstor svensk stad i mellersta Sverige.  

Brev skickades ut via mail till alla rektorer (bilaga 2) på totalt tio skolor. I 

brevet beskrevs syftet med studien och jag frågade också efter 

kontaktuppgifter till historielärare som arbetade med film i sin 

undervisning. Brevet följdes upp med telefonsamtal. Så fort jag fått namn på 

historielärare skickades brev ut via mail till dessa (bilaga 3). Breven beskrev 

syftet med studien, dess tänkta genomförande, vad ett deltagande kunde 

innebära samt vilka kriterier jag hade för deltagande informanter. 

Jag fick kontakt med fyra historielärare på fyra olika skolor som också 

stämde in på kriterierna. De undervisade alla på högskoleförberedande 

program så därför försökte jag att få kontakt med historielärare på 

yrkesinriktade program men utan att lyckas. Av de fyra intresserade lärarna 

föll två bort, en på grund av ändringar i tjänsten vilket innebar att han inte 

längre skulle undervisa i historia och den andra på grund av sjukskrivning. 

Två lärare återstod och det är deras klasser som slutligen är med i studien. 

Jag menar att det empiriska underlaget trots bortfallet ändå representerar 

en viss bredd. Lärarna undervisade i två klasser vardera och på olika skolor, 

en kommunal skola och en friskola. Eleverna fanns på tre olika program: 

naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och 

ekonomiprogrammet. Lärarnas upplägg av undervisningen var helt olika och 

det har gett mig möjligheten att intervjua eleverna utifrån åtta olika 

historiska spelfilmer.  

Urval av elever till intervjuerna 
På de två olika gymnasieskolorna träffade jag tre klasser. Urvalet av elever 

genomfördes enligt följande steg.  

1) Vid det första besöket i respektive klass förklarade jag för eleverna vad 

studien handlade om utifrån ett nedskrivet manus så att alla skulle få samma 

information. Tillsammans resonerade vi också om vad spelfilm kan vara för 

något och hur det kan definieras.  

2) Jag berättade om upplägget av undersökningen. Sedan informerades 

eleverna om att det var frivilligt att delta samt andra etiska aspekter. 

Därefter fick de lektionen på sig att fundera om de ville delta.  

3) I slutet av lektionen fick de som ville delta lämna sitt skriftliga 

medgivande. De fick även med sig ett papper att ta hem till sina föräldrar för 

att informera dem. (Se vidare avsnittet Etiska överväganden samt bilaga 4)  
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4) De elever som valde att delta i studien fick därefter under samma 

lektion svara skriftligt på frågorna: Vad tänker du om historieämnet i 

skolan? samt Vad tänker du om att se spelfilm i historieämnet? Frågornas 

öppna karaktär och tydliga fokus på elevernas tänkande var ställda utifrån 

ett fenomenologiskt perspektiv utan att för den skull göra anspråk på att 

fånga ett mer komplext erfarande. När frågorna skulle besvaras uppmanades 

eleverna både muntligt och skriftligt att tänka utifrån sig själva och helt fritt. 

Eleverna fick skriva sina namn och kontaktuppgifter på svaren till frågorna 

som samlades in av mig. Att svaren inte lämnades anonymt kan möjligen ha 

påverkat eleverna att inte skriva fritt trots att de fick information om att 

deras svar skulle läsas enbart av mig och inte av deras lärare. 

5) Svaren användes sedan som en hjälp att välja ut vilka elever som skulle 

intervjuas. För att få en bredd i elevurvalet sökte jag dels elever som var 

positiva till historieämnet och till spelfilm i undervisningen, dels elever med 

en mer negativ inställning.  På den första gymnasieskolan spelade även 

elevernas val av spelfilm in i mitt urval samt om de arbetade ensamma eller 

två och två. Detta för att de valde filmer självständigt och några av de valda 

filmerna stämde inte alls in på den definition av historisk spelfilm som 

presenteras i inledningen. På Gymnasieskola 2 var det läraren som valde 

filmen och hela klassen såg samma film.  

6) När urvalet gjorts rådfrågade jag de undervisande lärarna om de utifrån 

sin elevkännedom hade några synpunkter på det urval jag gjort. I ett fall 

påverkade lärarens synpunkter valet och en annan elev valdes istället. 

Bedömningen gjordes utifrån etiska hänsyn. De elever som intervjuats 

presenteras i resultatdelen. 

I Gymnasieskola 1 deltog totalt fyrtio elever i arbetet med film i 

historieundervisningen, varav trettio var pojkar. Av dessa fyrtio elever var 

det åtta stycken som avböjde att vara med i studien, samtliga pojkar. Totalt 

intervjuades sju elever; fyra pojkar och tre flickor. I Gymnasieskola 2 

intervjuades fem elever, fyra flickor och en pojke. Totalt deltog arton elever i 

undervisningen, sexton flickor och två pojkar. Sex stycken avböjde att vara 

med i studien, samtliga flickor.  

I urvalet till elevintervjuerna ville jag ha en någorlunda jämn köns-

fördelning utifrån antalet pojkar och flickor i klasserna. På grund av ett 

misstag från min sida när eleverna vid Gymnasieskola 1 tillfrågades att bli 

intervjuade kom en flicka mer att intervjuas än vad som var planerat. Detta 

gör att könsfördelningen inte är helt representativ på denna skola. Men 

studien har inte som syfte att göra en analys utifrån genus och jag bedömer 

att den något skeva fördelningen mellan könen inte har betydelse för 

studiens resultat.  
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Genomförande av den empiriska studien  
Studiens två lärare arbetade på olika sätt med historisk spelfilm i 

undervisningen. I Gymnasieskola 1 genomförde historieläraren Stefan ett 

temaarbete tillsammans med läraren i svenska. Temaarbetet kallades Bok- 

och filmprojektet och beskrivs mer ingående nedan. Eleverna valde relativt 

självständigt vilka filmer de skulle se, vilket resulterade i att de sju eleverna 

som intervjuats sett sju olika filmer. Dessa filmer är: Brokeback Mountain, 

Letters from Iwo Jima, Hotel Rwanda, Titanic, Ådalen 31, Vredens druvor 

och München.  

I Gymnasieskola 2 ingick filmen i historiemomentet världskrigsepoken. 

Historieläraren Anna hade lagt upp momentet så att alla elever gemensamt 

såg filmen Schindler’s List på skoltid. Filmen var basen i ett arbete kring 

temat ondska. Även detta arbete beskrivs mer ingående nedan.  

Lärarna på båda gymnasieskolorna intervjuades om sina 

undervisningsmoment och om sin syn på historieämnet och spelfilm innan 

själva studien kördes igång.  

Gymnasieskola 1 

Stefan startade upp bok- och filmprojektet genom att visa eleverna en 

planering för arbetet och förklara hur det skulle genomföras. 

Utgångspunkten för arbetet var att eleverna skulle bestämma sig för någon 

verklig historisk händelse, företeelse eller person och jämföra hur det 

berättas om detta i spelfilm, i skönlitteratur och i historieskrivningen. Han 

gav flera exempel på möjliga områden att välja så att eleverna skulle bli 

inspirerade och få en förståelse för hur de kunde tänka. Följande exempel 

togs upp: apartheid, rasism, homosexualitet, kalla kriget, atombomben, 

hippierörelsen, bestigandet av Mount Everest, Mahatma Gandhi och Adolf 

Hitler. Stefan berättade också hur eleverna skulle kunna koppla filmer till de 

olika områdena, till exempel filmen Brokeback Mountain till homosexualitet 

och då skulle lagstiftning mot homosexualitet kunna granskas. Även James 

Bond-filmerna togs upp av Stefan som möjliga att koppla till exempelvis 

Kalla kriget och att filmerna då skulle kunna ge information om hur 

filmmakarna såg på världen när de gjordes. Stefan betonade att fokus skulle 

ligga på jämförelse och på hur spelfilmen och den skönlitterära boken kunde 

avvika från historiska faktaframställningar, eller hur de kanske avviker från 

varandra. Stefan redogjorde även för de praktiska ramarna för temat; att 

eleverna hade ca tolv lektioner till sitt förfogande men att de inte behövde 

vara på skolan för att genomföra arbetet. Redovisningen var bestämd till 10-

15 minuter muntlig presentation inför helgrupp. Ville någon elev redovisa för 

en mindre grupp skulle de säga till om det.  

Stefan och hans kollega svenskläraren, som också var involverad i 

projektet, hade sedan en gemensam avspark för temaarbetet på stadens 

bibliotek. Där tipsade en bibliotekarie om böcker och filmer samt hur 
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eleverna skulle kunna kombinera film och bok med en historisk händelse, 

företeelse eller person. Bibliotekarien framhöll att historiska böcker och 

filmer ofta handlar om konflikter för det är just dessa som blir till stoff för 

böcker och filmer. Hon gav förslag på filmer och böcker som hon tagit fram 

och de presenterades lite mer utförligt för eleverna.207 

Efter presentationen fick eleverna leta studieobjekt själva och fråga 

lärarna och bibliotekarien om de behövde hjälp och inspiration. 

Bibliotekarien hade ställt fram en vagn med böcker och filmer som ordnats 

ämnesvis utifrån: Geografiska områden (Finland, Sovjet, Tyskland, 

Nordafrika, Vietnam, USA, Sydafrika, Spanien, Italien), Ådalen 31 samt 

Chicagogangstrar. Alla skulle ha gjort sina val innan de lämnade biblioteket. 

Valen skrevs ner på en lista.  

När arbetet väl var introducerat fick eleverna arbeta självständigt under 

sju veckor. Under denna period inföll en lovvecka och två veckors lektioner 

föll bort på grund av praktik och besök av årskurs nio. Sammanlagt arbetade 

eleverna självständigt under fyra skolveckor. Antalet lektioner per vecka 

varierade från två till fem. Jag observerade en lektion i varje klass under 

denna tid och genomförde intervjuerna i direkt anslutning till att eleverna 

sett filmerna. Under denna tid fick även eleverna den bedömningsmatris 

som sedan lärarna använde som bedömningsunderlag vid redovisningarna. 

Flera av eleverna valde att arbeta på skolan men många arbetade med 

projektet på annan plats.  

Eleverna intervjuades individuellt i nära anslutning till att de sett 

filmerna, detta eftersom de då kunde berätta om sitt erfarande innan de 

hunnit bearbeta filmupplevelsen utifrån uppgiften som hörde till filmerna.  

Samtliga elever som intervjuats redovisade sina arbeten under en dag i en 

hörsal inför de båda klasser som deltagit i projektet. Redovisningarna ingick 

i undervisningsmomentet. Alla använde sig av presentationsprogram och 

filmklipp och samtliga redovisningar filmades. Efter redovisningarna 

intervjuades eleverna en och en i en uppföljande intervju där syftet var att ta 

reda på elevernas erfarande av filmerna efter det att de bearbetats. Frågor 

ställdes även om elevernas filmvanor och om de kände till olika sätt att 

analyser film. Detta för att eventuellt kunna se om deras filmvanor och 

kunskap om filmanalys påverkat deras erfarande av filmerna. 

Gymnasieskola 2 

Historielärare Anna arbetade med världskrigsepoken i två klasser parallellt. 

Jag valde att följa en av klasserna, en blandklass bestående av elever från 

                                                             
207 Förslagen som presenterades mer utförligt var: Rasmotsättningar i USA (”I nattens hetta”, ”To kill a 
mockingbird”, ”Mississippi brinner”, ”Gissa vem som kommer på middag?”), Vietnamkriget (”Apocalypse 
now”, ”Krigets sorger”, ”Född den 4:e juli”, ”Och jorden färgades röd”), Imperialism (”Afrikas drottning”, 
”Mörkrets hjärta”, ”Apocalypse now”) 
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samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet. Momentet var upplagt så att 

Anna föreläste om första världskriget, mellankrigstiden och sedan andra 

världskriget. Elevernas kunskaper stämdes av med ett skriftligt förhör på 

första och andra världskriget. Efter detta fick eleverna i uppgift att skriva en 

artikel på temat ondska utifrån filmen Schindler’s List. Anna skickade 

inledningsvis ut en instruktion till eleverna om momentet. Instruktionen 

innehöll syftet med arbetet, utdrag ur ämnesplanen för Historia 1b, upplägg 

av momentet, kunskapsmål, centrala begrepp, artikeluppgiften samt en 

bedömningsmatris. I syftesdelen för arbetet med världskrigsepoken beskrivs 

de olika delar som ingick och hur de hänger samman. Här nämns kampen 

mellan demokrati och diktatur i Europa och att ”utifrån Förintelsen och 

Stalins utrensningar i Sovjetunionen kan en diskussion om folkmord 

föras”.208  Jag observerade lektionsarbetet under hela momentet. Nedan 

följer en återgivning av dessa observationer. 

Första lektionen handlade om första världskriget och mellankrigstiden. 

Anna gick igenom orsaker till första världskrigets utbrott, händelseförloppet 

och följder av kriget. Hon berättade och skrev på tavlan samtidigt som hon 

engagerade eleverna genom att ställa frågor till dem. Flera av eleverna var 

aktiva och svarade på hennes frågor, dock inte alla. När Anna kom fram till 

mellankrigstiden berättade hon om den ekonomiska situationen efter kriget 

och förklarade begreppet hyperinflation. Därefter gav hon eleverna i uppgift 

att med hjälp av läroboken dels bestämma vad som kunde varit orsaker till 

och följder av hyperinflationen, dels sätta dessa i kronologisk ordning. Anna 

skrev upp vilka orsaker och följder de skulle arbeta med. Eleverna arbetade 

självständigt och Anna gick runt och svarade på frågor och rätade ut 

frågetecken. Några av eleverna hade svårigheter att förstå uppgiften och att 

komma igång men efter ett tag arbetade alla relativt koncentrerat. Lektionen 

avslutades med att Anna gick igenom vad som var orsaker och vad som var 

följder på tavlan samt hur de skulle ordnas kronologiskt. Eleverna fick i läxa 

att lära sig orsakerna och följderna samt att med hjälp av läroboken plocka 

ut tre åtgärder mot inflationen. 

Andra lektionen inleddes med en repetition av den föregående lektionen. 

Hyperinflationen togs upp igen och kopplades till Versaillesfreden och 

krigsskadeståndet som Tyskland dömdes att betala. Därefter beskrev Anna 

den uppkomna ekonomiska krisen som ett globalt problem och hon kom på 

så sätt in på börskraschen 1929 i USA. Anna förklarade hur den dåliga 

ekonomin gjorde att människor i Europa började tvivla på demokratin. 

Eleverna lyssnade intresserat.  Så gav hon dem en uppgift. Eleverna fick 

varsin lapp med olika begrepp på: fascism, nazism, kommunism, demokrati, 

diktatur. På baksidan av varje lapp fanns nyckelord som skulle hjälpa dem 

att förklara vad de olika begreppen står för. Eleverna använde också 

                                                             
208 Instruktionsmaterial Gymnasieskola 2: ”Världskrigens tid. Ca 1914-1945” (130210) 
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läroböckerna för att förklara begreppen. När var och en formulerat en 

förklaring på sitt begrepp fick de gå fram till tavlan och skriva upp dem. 

Därefter gick Anna igenom de olika förklaringarna och kompletterade när 

elevernas förslag var lite tunna. Övningen ledde till många diskussioner och 

frågor från eleverna. Lektionen avslutades med att Anna berättade om 

upptakten till andra världskriget.  

Tredje lektionen arbetade eleverna självständigt med andra världskriget 

utifrån en instruktion eftersom Anna var sjuk.  

Fjärde lektionen inleddes med ett skriftligt förhör på det som Anna gått 

igenom de föregående lektionerna. Efter förhöret introducerade Anna filmen 

Schindler’s List; hon berättade vad det var för slags film och att den var 

hemsk, men inte ”Halloween-hemsk”.209 Hon berättade att den handlar om 

förintelsen och förklarade vad förintelsen var för något. Hon gav dem även 

instruktion om att de efter filmen skulle skriva en artikel om ondska. Hon 

uppmanade eleverna att titta speciellt på de olika karaktärerna Oskar 

Schindler och Amon Goeth och ställde frågan ”Varför gör de som de gör?”210 

Eleverna fick därpå se en första del av Schindler’s List. Resten av filmen sågs 

i ett svep följande lektion.  

När eleverna sett klart Schindler’s List återkom Anna till artikeluppgiften 

och till att de skulle skriva om de människor som var med i filmen, framför 

allt Schindler och Goeth. Den skriftliga artikeluppgiften var även den 

utformad med utgångspunkt i de båda karaktärerna. 

Som nämnts tidigare valdes fem elever ut för intervjuer och intervjuerna 

genomfördes samma dag eller dagen efter filmvisningen. Ingen av eleverna 

hade påbörjat sin artikel när de intervjuades.  

Efter att eleverna intervjuats följde en lektion då Anna diskuterade 

Schindler’s List med eleverna samt gav dem instruktioner om hur en artikel 

bör skrivas. Därefter arbetade eleverna med artikelskrivning, de fick en 

artikel som skrivits tidigare av en elev som exempel och de fick arbeta med 

kamratrespons. När hela momentet var avslutat gjorde jag uppföljande 

intervjuer med samtliga fem elever. 

Intervjuer 
Med en fenomenologisk forskningsansats blir det viktigt att försöka förstå 

det eleverna upplever genom deras eget perspektiv. Det betyder för denna 

studies del att jag vill komma åt elevernas upplevelser, tankar och känslor 

om filmerna såsom eleverna erfar dem. Deltagande observationer kan vara 

en relevant metod för att få ta del av människors erfarande eftersom 

människor berättar mycket om sig själva genom sina kroppar och genom 

                                                             
209 Observationsprotokoll. Gymnasieskola 2 (130226) 
210 Ibid. 
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samspel med andra.211 Men studiens syfte är att undersöka elevers tankar 

och känslor som väcks utifrån erfarandet av spelfilm och detta är svårt att 

observera. Därför lämpade sig intervjuer bättre. Intervjuer kan ses som 

broar mellan informanter och intervjuare, broar som gör att informanternas 

olika livsvärldar och intervjuarens livsvärld kan mötas.212 Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann beskriver den kvalitativa forskningsintervjun utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv och menar att:  
Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som 

den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är.213 

Även om intervjuer som insamlingsmetod lämpar sig bättre i just denna 

studie finns det begränsningar med att använda sig av dem. En svårighet i 

denna studie var att eleverna skulle berätta om tankar och känslor som 

filmer väckt hos dem efter att de sett filmerna. Det informanterna berättar är 

det som de dels väljer att dela med sig av, dels kommer ihåg att berätta. Det 

kan också vara svårt att sätta ord på tankar och känslor. Ytterligare ett 

problem kan vara att eleverna anpassar det de berättar till det de tänker att 

intervjuaren vill höra. Intervjuaren är ju i en form av maktposition och i det 

här fallet visste eleverna att jag också är lärare. Ytterligare en svårighet med 

intervjuer är att intervjuaren kan styra informanterna under intervjun så att 

deras utsagor påverkas i någon riktning.214 Jag är medveten om dessa 

svagheter i att använda intervjun som metod och nedan kommenteras hur 

jag försökt att minimera dessa fallgropar.  

Intervjufrågorna utformades i linje med studiens livsvärldsansats (se 

bilaga 1). Det betyder att frågorna var öppna och så lite styrande som möjligt. 

Nyfikenhet, lyhördhet och öppenhet har varit viktiga ledord både i 

utformandet av intervjuunderlaget och i själva intervjusituationen. Det är 

elevernas erfarande som är det intressanta, som är forskningens objekt. 

Intervjuerna har genomförts med en önskan att komma förbi det ytliga 

tyckandet och nå ett djupare erfarande. Det kan göras på olika sätt.215  Ett 

sätt var att formulera följdfrågor som gav eleverna möjlighet att distansera 

sig lite från filmupplevelsen och reflektera över den. Ett annat sätt var att 

antingen använda filmklipp som eleverna själva valde ut och som de 

                                                             
211 Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: 

The Gothenburg Tradition”, 8; Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, 68. 
212 Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: 

The Gothenburg Tradition”, 9. 
213 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2009), 

42. 
214 Ibid., 184-187. 
215 Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: 

The Gothenburg Tradition”, 9. 
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kommenterade eller att be eleverna berätta om filmscener som av någon 

anledning gjort intryck på dem. I intervjuerna sätter eleverna ord på 

erfarenheter som kan vara både spontana och oreflekterade. Men genom att 

erfarenheterna kläs i ett språk reflekterar eleverna också över dessa 

erfarenheter.216 Jag försökte också att förmedla till eleverna att det inte 

fanns några svar som kunde vara rätt eller fel och att jag var nyfiken på allt 

de hade att berätta. Eleverna fick veta att det som sades under intervjuerna 

stannade hos mig. Det fördes inte på något sätt vidare till deras lärare. 

Intervjuerna genomfördes till största delen i skolorna i ett lugnt avskilt 

grupprum. Två intervjuer genomfördes i ett litet grupprum på stadens 

bibliotek. Varje intervju varade mellan 40 och 50 minuter och ungefär mitt i 

intervjun fikade vi tillsammans. Eleverna sa att de upplevde intervjuerna 

som något positivt och de tyckte att det var roligt att få prata om sina tankar 

och känslor kring filmerna. Om de tyckte att det var jobbigt eller obehagligt 

att bli intervjuade var det ingenting som de uttryckte. Jag berättade också för 

dem att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.  

Det visade sig under intervjusamtalen att eleverna ibland hade svårt att 

sätta ord på sitt erfarande av filmerna. Det var en ovan situation att berätta 

om vad spelfilmerna väckte för tankar och känslor. De sökte efter ord och de 

tvekade över vad de skulle säga. Allteftersom intervjuerna fortskred märkte 

jag att eleverna fick lättare att uttrycka vad de tänkte och kände. När det 

spontana och oreflekterade erfarandet skulle kläs i ord blev det synligt även 

för eleverna själva.  

När eleverna uttryckte att de tänkte eller kände någonting de berättade 

om från filmerna försökte jag be dem förklara närmare, att beskriva lite mer 

i detalj. Det kan vara svårt att fånga känslor och speciellt beskriva dem i 

efterhand. Så när jag märkte att de beskrev något ur filmerna som berörde 

dem kunde jag fråga hur de kände då. Ett exempel på detta kan vara samtalet 

nedan: 
Intervjuaren: Var det nånting i filmen som förvånade dig? 

Hanna: Ja att dom behandlade barnen sådär. Så det var ju…jag vet inte hur 

man kan sjunka så lågt? 

Intervjuaren: Nä nä… vad kände du då? 

Hanna: Jag vet inte, typ ilska. Till exempel när dom skulle föra bort barnen 

från föräldrarna, ingen brydde sig, dom ser det som typ ”det är bara 

ett liv”, det är ingenting att bry sig om så. Så att jag tror att dom flesta 

under den tiden inte tänker på, vad heter det, tänk om det hade varit 

deras barn, hur skulle dom reagera. Typ så. Alla tänkte mest på sig 

själva och på att göra sitt jobb typ.  

Intervjuaren: Ja…mmm…och det gör dig arg? 

Hanna: Ja!  

Intervjuaren: Mmm…vad skulle du vilja göra åt det? 

                                                             
216 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 43. 
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Hanna: Jag vet inte…om man hade varit under den…alltså jag fick höra den 

där berättelsen när dom hade ställt fram några ungdomar, judar, och 

då skulle det vara några militärer som skulle skjuta dom. Och då var 

det en tonårig pojke som skulle skjuta dom, men han valde att ställa sig 

på judarnas sida istället. Typ ungefär så.217 

Spelfilm engagerar ofta åskådaren både kognitivt och emotionellt och jag 

ville erfara vad det är eleverna upplever och vad det är som de bär med sig in 

i historiearbetet med filmen. Jag är medveten om att filmerna ingick i ett 

undervisningsmoment och att elevernas tittande till viss del förberetts. 

Erfarandet av spelfilmerna var således kontextbundet till skolans värld. I 

elevernas livsvärld finns också tidigare erfarenheter av både historia och film 

som kan spela roll för deras erfarande. 

Intervjuerna har spelats in med en digital röstinspelare, eftersom jag ville 

att inspelningstekniken skulle märkas så lite som möjligt för att inte störa 

eleverna. De skulle känna sig så avslappnade som möjligt under intervjun. 

Jag valde att inte filma intervjuerna eftersom mitt fokus låg på elevernas 

berättelser och de fångas upp bra av röstinspelaren. Det var inte nödvändigt 

för studiens syfte att dokumentera elevernas intervjuer i bild och därför fann 

jag det onödigt att göra det.  

Den livsvärldsfenomenologiska ansatsen i metodval och utformande av 

den empiriska studien har också fungerat som en hjälp för mig personligen 

att vara kvar i min roll som forskare och inte glida över till att bli lärare. Min 

erfarenhet av film- och boksamtal med elever kan ha gett mig ett speciellt 

sätt att samtala om upplevelser utifrån filmer och böcker. Dessa samtal har 

letts av mig som lärare och i lärarrollen finns ett annat syfte med samtalen 

än vad som gäller för forskaren i en fenomenologisk studie. Läraren kan ha 

som uppgift att stimulera eleverna att fundera kring exempelvis specifika 

karaktärers utveckling eller en berättelses uppbyggnad eller budskap. I min 

roll som forskare handlar det om att lyssna till elevernas erfarande så som 

det tar sig uttryck. Där har den öppenhet mot informanterna som 

fenomenologin eftersträvar varit till hjälp för mig att kunna behålla 

forskarrollen och inte falla in i en lärarroll. Jag kan däremot inte veta om 

eleverna trots min strävan att inte agera lärare i intervjusituationen ändå 

kan ha sett mig som lärare.  

Presentation av spelfilmerna 

Nedan följer en kort presentation av de åtta filmer som ingår i studien. 

Filmernas berättarperspektiv beskrivs och en kort kommentar om 

spelfilmernas etiska hållning ges. Filmerna relateras till den beskrivning av 

                                                             
217 Hanna, 130228, 5-6. Detta foto finns för övrigt med och beskrivs i boken Lyckad nedfrysning av Herr 

Moro (1997) Ordfront, s.95. 
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historisk spelfilm som finns i inledningen. För en resumé av filmernas 

innehåll se bilaga 5. 

Vredens druvor (1940) 

Vredens druvor handlar om Tom Joad och hans familj som tvingas flytta 

från sin gård. Den utspelar sig i USA under depressionsåren på 1930-talet. 

Filmen, som är svartvit, bygger på John Steinbecks roman med samma 

namn som kom 1939.  

Fokus ligger på Tom Joad. Han förändras genom filmen från att vara 

solidarisk med sin egen familj till att se de fattiga lantarbetarnas situation i 

ett större perspektiv och vilja kämpa för bättre förhållanden för denna 

samhällsgrupp. Viktig för hans förändring är predikanten Casey och de 

värderingar han står för, men också de erfarenheter han gör under resan 

västerut. Tom Joads mamma står för värderingar kopplade till familjen och 

betydelsen av att familjen håller samman. Den svåra situation som tusentals 

familjer levde under, familjernas utsatthet och maktlösheten löper som en 

röd tråd genom hela filmen. Filmen tar moralisk ställning för de utsatta men 

lämnar öppet för åskådaren att bilda sin egen uppfattning om vilka som bär 

ansvaret för deras situation. Mammans slutreplik symboliserar filmens 

budskap väl: ”Men vi är seglivade. Vi är det levande folket. De kan inte 

utplåna oss. De kan inte klå oss. Vi kommer alltid att finnas för vi är 

folket.”218 

Regissör John Ford har bemödat sig om att skildra tiden och människorna 

på ett trovärdigt sätt och filmen ger sitt perspektiv på effekterna av den 

ekonomiska depressionen i USA på 1930-talet. Tidsmässigt skildrar filmen 

sin samtid eftersom USA fortfarande led av depressionen när filmen gjordes 

1940. Detta gör det problematiskt att kategorisera den som historisk spelfilm 

eftersom den inte producerats som en historisk film utan som en samtida 

skildring. Men precis som Snickars och Trenter framhåller är gränsen för 

vad som är historisk spelfilm flytande och samtida filmer kan efter en viss tid 

komma att betraktas som ”historiska” filmdokument.219 Eftersom Vredens 

druvor har godkänts av läraren att användas i historieundervisningen 

betraktar jag den här som en historisk spelfilm. Vredens druvor följer den 

dramaturgiska modellen med presentation, komplikation och upplösning 

även om det episka inslaget är starkt.  Filmen fokuserar som tidigare nämnts 

på karaktären Tom Joad och åskådaren får följa hans utveckling men de 

fattiga lantarbetarna utgör en form av kollektiv filmkaraktär i filmen. 

                                                             
218 John Ford, The Grapes of Wrath (Twentieth Century Fox, 1940). 
219 Snickars & Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk - en introduktion”, 

19. 
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Ådalen 31 (1969) 

Filmen Ådalen 31 handlar om de historiska händelserna i Ådalen 1931. I 

förtexten till filmen kan man läsa: "1931 stod skorstenarna utan rök vid 

många av Ådalens fabriker. Sympatistrejker pågick för arbetarna vid Marma, 

vars timpenning arbetsgivaren ville sänka med 4 öre från 1:18 till 1:14. Under 

den demonstration som följde sköts fem arbetare ihjäl av militär. Filmen till- 

ägnas dessa fem."220 Denna text fångar väl filmens tema. 

Manusförfattaren och regissören Bo Widerberg berättar om Ådals-

händelserna utifrån arbetarnas perspektiv. I centrum finns Harald 

Andersson och hans familj. Genom att låta Haralds äldsta son ha en relation 

till disponentens dotter får spänningen mellan arbetarna och borgerskapet 

ytterligare en dimension. Arbetarna beskrivs med större värme och 

förståelse än borgerskapet. Filmens dramaturgi följer inte riktigt den 

traditionella berättarstrukturen med presentation, komplikation och 

upplösning för det episka inslaget är tydligt. Lika mycket som filmen berättar 

om händelserna i Ådalen vill den berätta om människornas liv och 

erfarenheter på ett stillsamt och närvarande sätt. Liksom lantarbetarna i 

Vredens druvor utgör arbetarklassen i Ådalen 31 en slags kollektiv 

filmkaraktär. Bo Widerberg har bemödat sig att göra historien trovärdig 

bland annat genom att använda sig av statister som själva var med vid 

händelserna.     

Schindler’s List (1993) 

Filmen Schindler´s List skildrar historien om Oskar Schindler och hans 

kamp för att rädda livet på 1100 polska judar. Filmen är baserad på verkliga 

händelser. Verklighetens Oskar Schindler föddes i den tysktalande delen av 

Tjeckoslovakien 1908. Regissören Steven Spielberg har utgått från 

dokumentärromanen Schindler’s ark av Thomas Keneally som kom ut 1982 

när han gjorde filmen. 221 

Det är en mångfasetterad bild av Oskar Schindler som Spielberg låter växa 

fram. Han beskrivs som medlem i nazistpartiet, målmedveten i sin strävan 

att skapa sig en förmögenhet och han bedrar öppet sin fru. Men han 

förändras genom filmen och börjar mer och mer ogilla behandlingen av den 

judiska befolkningen. Så småningom övergår hans strävan efter rikedom till 

en kamp för att rädda så många av judarna som möjligt. Filmen har ett 

tydligt fokus på individen Oskar Schindler.  Hans antagonist är Amon Goeth, 

som också funnits i verkligheten. Även om inte Schindler framställs som en 

alltigenom god person så framträder den klassiska dramatiska 

polariseringen mellan ont och gott i filmen genom den tydliga motsättningen 

                                                             
220 Bo Widerberg, Ådalen 31 (Svensk Filmindustri, 1969). 
221 Clas Österholm, ”Filmhandledning Schindler’s List” (Stockholm: Svenska Filminstitutet, 1998), 1-3, 24. 

[Elektronisk resurs].  



 

56 
 

mellan Schindler och Goeth. Filmen följer den klassiska dramaturgin med 

presentation, komplikation och upplösning. Den är filmad i svartvitt förutom 

vissa symboliska scener som är filmade i färg, bland annat firandet av 

sabbaten och slutscenen vilken markerar filmproduktionens samtid. 

Spielberg är inte helt trogen den historiska verkligheten men han har 

bemödat sig om att göra en film som är historiskt trovärdig.222   

Schindler’s List blev mycket uppmärksammad när den kom, den vann 

flera Oscar och blev en publiksuccé.223 I och med den uppmärksamhet som 

filmen rönte har den också blivit föremål för diskussion. Bland annat har 

framhållits hur filmen representerar judarna som ett kollektiv utifrån 

stereotyper medan Schindler och Goeth framträder som individer. Det är 

problematiskt att filmen skildrar räddandet av mer än tusen judar ur 

Schindlers perspektiv eftersom han som nazist var en del av förtrycket.224 

Titanic (1997) 

Precis som Schindler’s List blev Titanic både flerfaldigt Oscars-belönad och 

en publiksuccé.225 Filmen skildrar undergången av fartyget Titanic år 1912. 

Sammanvävt med berättelsen om hur Titanic sjönk gestaltas den fiktiva 

historien om kärleken mellan Jack Dawson och Rose DeWitt Bukater. För 

manus står regissören James Cameron.     

 Filmen Titanic är uppbyggd av två handlingar med kausala samband, dels 

kärlekshistorien om Jack och Rose, dels berättelsen om Titanics undergång. 

Den ena historien är fiktiv, den andra baserad på verkliga händelser.  De 

båda historierna flätas in i varandra, trappas upp och får sin upplösning. 

Filmen följer den klassiska spelfilmsdramaturgin. Även i denna film är det 

individen som står i centrum; det är Rose historia som är kärnan i filmen. 

Genom Rose får åskådaren fundera på hur det kunde ha varit att vara kvinna 

i början av 1900-talet och genom hennes kärlekshistoria med Jack blir 

klasskillnaderna belysta. James Cameron har eftersträvat historisk 

trovärdighet i skildringen av Titanic och genom att väva in aspekter av genus 

och klass knyter han an till frågor som alltjämt är aktuella.226  

                                                             
222 Österholm, ”Filmhandledning Schindler’s List”, 20. 
223 Yosefa Loshitzky, red. Spielberg’s Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List (Bloomington and 

Indianapolis: Indiana University Press, 1997), 2. 
224 Miriam Bratu Hansen, ”Schindler’s List Is Not Shoah: Second Commandment, Popular Modernism and 

Public Memory”, i Spielberg’s Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List, red. Yosefa Loshitzky 

(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997), 82-83. 
225 Internet Movie Database (IMDb): http://www.imdb.com/title/tt0120338/?ref_=nv_sr_1 (2014-01-30) 
226 Zander, Clio på bio, 12–13. 

http://www.imdb.com/title/tt0120338/?ref_=nv_sr_1
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Hotel Rwanda (2004) 

Filmen Hotel Rwanda är baserad på verkliga händelser. År 1994 dödades 

närmare en miljon människor på grund av inre konflikter i Rwanda och 

händelserna kan beskrivas som det värsta folkmordet sedan förintelsen.       

Händelserna är skildrade ur huvudpersonen Paul Rusesabaginas 

perspektiv och manusförfattarna Terry George och Keir Pearson har byggt 

historien utifrån hans vittnesmål. Precis som i Schindler’s List fokuserar 

filmen på en mans hjältemodiga handlande för att rädda oskyldiga 

människor som utsätts för systematisk förföljelse undan döden. Både 

Rusesabagina och Schindler förändras under filmens gång och de växer 

successivt in i sina hjälteroller. Pauls slutkommentar i filmen visar tydligt på 

hur han förändrats på grund av sina upplevelser. I början var han ovillig att 

hjälpa andra än sin familj. I slutet inser han att om man bara vill så finns det 

alltid möjlighet att hjälpa. Hotel Rwanda följer den klassiska dramaturgin 

med presentation, komplikation och upplösning. Filmen ställer frågor om 

omvärldens ansvar och visar tydligt hur västvärlden lämnade Rwanda att 

förblöda.  

Brokeback Mountain (2005) 

Brokeback Mountain är den fiktiva berättelsen om de unga männen Jack 

och Ennis som blir förälskade i varandra och man får följa deras historia 

under en tjugoårsperiod med början 1963. Filmen är baserad på en novell av 

Annie Proulx, första gången publicerad 1997. Liksom Vredens druvor skiljer 

denna film ut sig från övriga filmer i studien genom att den är baserad på ett 

litterärt verk och inte på verkliga händelser.   

Brokeback Mountain spänner över en tidsperiod av tjugo år. Årtal anges 

med jämna mellanrum i filmen för att markera att tiden går. Regissören Ang 

Lee skildrar de båda männens kärlek inkännande och med stort utrymme för 

deras personligheter. De är del av en manlig värld, med cowboys, 

boskapsskötsel och rodeo. Att filmen utspelar sig i denna miljö väckte stort 

uppseende i USA när den kom.227 Det blir mycket tydligt att homosexualitet 

är normbrytande och hur framför allt Ennis inte kan gå emot den 

heterosexuella normen.  Filmens fokus är på de båda männen och deras lilla 

värld. Under de tjugo år som filmen rör sig genom sker flera historiska 

händelser men av dem märks nästan ingenting i filmen. Vietnamkriget 

nämns i förbigående och kanske kan Almas och Ennis skilsmässa ses i ljuset 

av den kvinnliga frigörelsen, men det centrala är kärleksrelationen och hur 

den påverkar de båda männens liv. Filmen visar också till viss del hur Almas 

och Lureens liv påverkas av att deras män tvingas ljuga för sig själva och för 

dem.  I Jack och Ennis värld är fördomsfullheten mot homosexualitet stark 

                                                             
227 Clas Österholm, ”Filmhandledning Brokeback Mountain” (Stockholm: Svenska Filminstitutet), 3. 
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och den förändras inte alls under de tjugo åren. Som spelfilm har Brokeback 

Mountain ett mycket snävt perspektiv där det absoluta fokuset ligger på den 

lilla världen.228 Den visar ändock hur den enskilda människans liv är 

sammanflätat med synliga och osynliga normer för vad som är ett ”normalt” 

liv. Det handlar om hur normer och värderingar i den stora världen styr och 

påverkar livet i den lilla världen. I detta avseende ger den en trovärdig 

skildring av hur det skulle kunna ha varit att vara homosexuell under 

tidsperioden. Det är dock problematiskt att kategorisera Brokeback 

Mountain som en historisk spelfilm eftersom den har så vaga kopplingar till 

den historiska tid den utspelas i. Det är kärlekshistorien som står i centrum. 

Men precis som med Vredens druvor väljer jag ändå att här kalla den för en 

historisk spelfilm eftersom läraren bedömt den som användbar i 

historieundervisningen. Brokeback Mountain följer den klassiska 

dramaturgin men med episka inslag. Just att den spänner över en längre 

tidsperiod gör att det berättande anslaget blir starkt.  

München (2005) 

Steven Spielbergs München bygger på verkliga händelser. Under OS i 

München 1972 togs den israeliska olympiska truppen som gisslan av den 

palestinska gruppen Svarta September. Filmen berättar om själva 

gisslandramat och om den vedergällningsattack på Svarta September som 

staten Israel iscensatte efter gisslandramat. Spielberg bygger sin film på 

boken Vengeance av George Jonas, som beskriver händelserna i München 

och vedergällningen efteråt. Boken kom 1984. 

Filmen visar på ett trovärdigt sätt hur Israels hämnd på Svarta September 

kan ha gått till. Spielberg berättar hur han gått igenom Jonas bok och andra 

källor för att framställa historien så trovärdigt som möjligt. Spielberg menar 

att spelfilmens styrka är att den kan fylla ut de luckor som finns eftersom 

källorna inte berättar allt. Operationen var hemligstämplad och det finns 

inga absoluta källor att tillgå. Spielberg försöker inte göra en sann avbild av 

vad som hände utan hans syfte med filmen är att vända och vrida på frågan 

om varför ett land anser att det bästa svaret på våld är motvåld. Som 

filmskapare använder han sig av empati för det går inte att förstå vad som 

motiverar människors handlande utan empati. Han vill att filmen ska väcka 

tankar om hur ett samhälle svarar på terrorhandlingar, inte bara då utan 

även i vår egen tid.229  Filmen har fokus på Avner och hans förändring från 

att ta uppdraget som något som måste göras av lojalitet mot hemlandet till 

att börja tvivla på nyttan med att möta våld med våld. Hans lojalitet med 

familjen och deras säkerhet ställs mot lojaliteten med Israel. Snarare än att 

ta tydlig ställning väcker filmen många frågor hos åskådaren. Den följer den 

                                                             
228 Ladegaard, ”Maerk historien: Om receptionen af en historisk tv-serie”. 
229 Steven Spielberg, München. DVD-versionen (DreamWorks Home Entertainment, 2006). 
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klassiska dramaturgin och i filmen finns en dubbel kausal struktur; Avners 

relation till familjen och uppdraget som ska genomföras.  

Letters from Iwo Jima (2006) 

Filmen Letters from Iwo Jima bygger på verkliga händelser under andra 

världskriget. Den japanska ön Iwo Jima erövrades av amerikanerna under 

krigets sista år och händelsen har skildrats i två filmer av Clint Eastwood; 

Flags of our Fathers utifrån ett amerikanskt perspektiv och Letters from 

Iwo Jima utifrån ett japanskt perspektiv. Letters from Iwo Jima baseras på 

texterna Picture Letters from the Commander in Chief av Tadamichi 

Kuribayashi och So Sad to Fall in Battle: An Account of War Based on 

General Tadamichi Kuribayashi's Letters from Iwo Jima av Kumiko 

Kakehashi.230 Kuribayashi porträtteras som en av huvudpersonerna i filmen.   

Filmen är svartvit med en svag ton av färg. I fokus står menige Saigo och 

överste Kuribayashi. Genom filmen lär åskådaren känna de båda genom att 

händelserna på Iwo Jima flätas samman med tillbakablickar i deras liv. Att 

de läser högt ur brev de skriver och får ger också en känsla av närhet. De är 

hela människor och filmen visar hur ett krig påverkar dem, inte bara som 

delar av en armé utan som människor. Filmen är ett försök att 

avmytologisera kriget som företeelse.231 Filmskaparna visar också på 

olikheter i den japanska och den amerikanska kulturen. Japanerna har 

föreställningar om amerikanerna som odisciplinerade och känslostyrda. Den 

japanska kulturen framställs som mycket hierarkisk där heder och ära har 

framträdande betydelse, även om denna syn också utmanas av Saigo. Trots 

att det är en amerikansk film visas slaget om Iwo Jima ur ett japanskt 

perspektiv, karaktärerna talar genomgående japanska och filmen är textad 

på engelska. Letters from Iwo Jima är en okonventionell krigsfilm som vill 

visa krig som företeelse ur ett annorlunda perspektiv, dels genom att 

humanisera soldaterna, dels genom att avmytologisera kriget. Detta skänker 

trovärdighet till filmen. Filmen blandar den klassiska dramaturgin med 

episkt berättande.  

 

Sammanfattande kommentar till filmerna 

Filmerna i studien är till övervägande delen producerade i USA. Undantagen 

är Ådalen 31 som är en svensk film och Hotel Rwanda som är ett samarbete 

mellan flera länder och vars regissör är från Nordirland. Alla filmer har 

manliga karaktärer som huvudpersoner, med visst undantag för Titanic där 

Rose har en mer framträdande roll än Jack. Det går inte att dra några 

slutsatser om huruvida detta är ett representativt filmmaterial i svensk 

                                                             
230 Bert Cardullo, ”Why We Fight, or Men, War, the Movies, and Metapfor”, Midwest Quarterly 52:3 (2011): 

252. 
231 Ibid., 251. 
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historieundervisning men det är ändå värt att fundera över att det i just 

denna studie ser ut som det gör. 

Intressant är också att de aktuella filmerna har relativt stor spännvidd 

inom begreppet historisk spelfilm. Vredens druvor och Brokeback Mountain 

bygger på litterära verk och inte på faktiska händelser. Titanic kombinerar 

en verklig händelse med en fiktiv berättelse. Vredens druvor är producerad i 

sin samtid under depressionen och kan betraktas som historisk spelfilm 

utifrån att denna samtid nu är historia. Ådalen 31 och Vredens druvor har 

kollektiv som framträdande gestalter medan exempelvis Hotel Rwanda, 

Schindler’s List och München har starkare fokus på individens roll. Läraren 

på Gymnasieskola 1 använder helt fiktiva filmberättelser och 

verklighetsbaserade filmberättelse på liknande sätt. De ryms dock inom ett 

projekt där syftet är att jämföra filmerna med den historiska verkligheten. 

Kan det spela någon roll för elevernas upplevelse av historien vilken sorts 

historisk spelfilm som används? 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
I en empirisk studie med ansats i livsvärldsfenomenologi eftersträvas en 

öppenhet gentemot det som studeras. Det är viktigt att vara öppen för och 

nyfiken på den livsvärld som informanterna delar med sig av så att 

fenomenet som studeras kan framträda och bli synligt utifrån 

informanternas perspektiv. Detta har varit en ledstjärna genom 

bearbetningen av det empiriska materialet i denna studie.  

I inledningen till föreliggande studie förklaras begreppen tolkning och 

förståelse. Det handlar om en form av dubbelt användande, dels att försöka 

att se hur eleverna tolkar och förstår de filmer de sett, dels att tolka 

intervjuerna för att förstå det eleverna berättat. Begreppet förförståelse är 

också ett verktyg i tolkningsarbetet. Jag har försökt att se vilken förförståelse 

som eleverna kan ha med sig in i filmupplevelsen när jag tolkat hur de ger 

mening till denna. Jag har även med mig min egen förförståelse in i arbetet 

och har försökt förhålla mig till den under arbetets gång. I min egen 

förförståelse ryms att jag är lärare och att jag använt spelfilm i den egna 

undervisningen.  

I avsnittet Analys och tolkning av det empiriska materialet nedan 

beskrivs hur materialet analyserats och tolkats. Men först ett avsnitt om hur 

transkriberingen av intervjuerna gått till. 

Transkribering av intervjuerna 

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till genomförandet. När en 

intervju transkriberas innebär det att en text förs över från en form och 

kontext till en annan. Intervjuerna genomfördes som samtal, de var muntliga 

mellan två personer och de bandades. När de sedan transkriberades 

förvandlades de talade orden till skrift och de fick en ny kontext – det 
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samlade intervjumaterialet i form av utskrifter. I denna transkriberings-

process är det viktigt att det som eleverna berättar under intervjuerna 

bevaras så troget som möjligt. Det är vad och hur eleverna berättar om sitt 

erfarande som är studiens objekt och kärna. Genom hela bearbetnings-

processen har det varit av vikt att bevara elevernas röster så att de inte blir 

otydliga eller förvanskas. Men hur genomtänkt och noga en transkribering 

än görs är den ändå en utarmad och avkontextualiserad återgivning av det 

levande samtal som själva intervjun var.232 Parallellt med läsningen av 

intervjuutskrifterna har jag därför med jämna mellanrum återvänt till 

inspelningarna av intervjuerna för att också höra elevernas röster och 

tonfall.  

    Det finns olika sätt att omvandla elevernas ord till skriven text och jag 

valde att inte transkribera helt och hållet talspråkligt. Gör man det kan det 

finnas en risk att informanten framstår som virrig eller med mindre förstånd 

eftersom skrivet talspråk inte ger samma intryck som att höra det talas.233 I 

den skrivna intervjutexten saknas ju hela den muntliga diskursen. Jag har 

transkriberat så ordagrant som möjligt för att öka reliabiliteten.234 Jag har 

konsekvent använt korrekt stavning och undvikit talspråkliga former av ord, 

till exempel verbböjningar. Således har jag skrivit ”började” fastän eleven 

sagt ”börja”. Däremot har jag valt den mer talspråkliga formen ”dom” istället 

för ”de/dem” eftersom denna form även har viss utbredning i skriftspråket. 

Likaså använder jag formerna ”nån/nåt/nånting” istället för skriftspråkets 

”någon/något/någonting”. Punkt och komma har fått markera naturliga 

korta pauser i talet, och tvekan eller tystnad har jag markerat med tre 

punkter.  

Om eleven har upprepat ord eller trasslat in sig i formuleringar alltför 

mycket har jag transkriberat så att innehållet i det sagda går fram och blir 

tydligare. Detta har skett sällan och ett exempel på hur det gjordes följer här. 

Det första citatet är en ordagrann transkribering och det undre är den 

transkribering som gjordes: 
Ja men från början då var det mer, då var det att han bara ville tjäna pengar på 

dom. Alltså då var han nästan lite så där att han inte så där brydde sig om dom.  

Men i och med att tiden gick och han liksom förstod att dom också var människor 

liksom, då började han, då vart han ju liksom snällare mot dom. Och då brydde han 

sig inte lika mycket om pengarna. Utan bara liksom att det var fel mot människor 

och så, att det var så. Så ja. Det tycker jag är jättebra.235 

Ja men från början då var det mer att han bara ville tjäna pengar på dom. Då var 

han också lite så där att han inte brydde sig om dom. Men i och med att tiden gick 

och han förstod att dom var människor också då vart han snällare mot dom. Och då 

                                                             
232 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 194. 
233 Ibid., 204; Vinterek, Åldersblandning i skolan: Elevers erfarenheter, 112. 
234 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 200. 
235 Emma, 130228, 1. 
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brydde han sig inte lika mycket om pengarna. Utan att det var fel mot människor 

och så. Det tycker jag är jättebra.236  

Vid de fåtal tillfällen när det är otydligt vad eleven säger har jag markerat 

det i texten. Eftersom studiens syfte är att synliggöra elevers tankar och 

känslor och inte att analysera språklig stil eller social interaktion har jag valt 

att transkribera på ett sådant sätt att innehållet i det som sägs blir tydligt. 

För att öka validiteten i en kvalitativ forskningsstudie med intervjuer är det 

viktigt att formen för transkribering lämpar sig för forskningssyftet.237 Jag 

menar att så är fallet här. 

Analys och tolkning av det empiriska materialet 

Max van Manen menar att inom humaniora bör forskningen lyfta fram 

människornas röster; det är ju de som är själva kärnan i forskningen. 

Fenomenologisk forskning ställer alltid frågor om hur människor upplever 

och erfar världen och utgångspunkten är livsvärlden.238  När det empiriska 

materialet ska analyseras gör det sig bäst genom att det inte bryts sönder i 

koder och kategorier utan att forskaren förhåller sig till helheten i det som 

sägs. Det är viktigt att inte fjärma sig från empirin så att den bara blir 

lösryckta kategorier som tagits fram genom kodning.239  

Det finns ingen färdig fenomenologisk metod att använda när ett material 

ska analyseras, lika lite som det finns en enhetlig metod för insamlande av 

empiriskt material. Kraven på de metoder som används är att de ska vara 

”adekvata för frågeställningen och anpassas till den verklighet som det 

önskas kunskap om.”240 Jag har i likhet med Eva Alerby sett fenomenologin 

som ett förhållningssätt i analysen av materialet.241 De innebär att jag 

guidats av de tre stegen (1) skådande, (2) analyserande och (3) beskrivande 

samt även (4) tolkandets steg, detta utifrån en hermeneutiskt inspirerad 

fenomenologi.242 Dessa steg har i mitt förhållningssätt inte tagits i en linjär 

följd utan det har funnits en rörelse mellan de olika stegen genom hela 

processen. Startpunkten fanns i skådandet då det handlar om att närma sig 

elevernas utsagor så förutsättningslöst som möjligt för att se vad som visar 

sig. Innan jag redogör för hur dessa steg tagits är det viktigt att framhålla att 

jag valt att göra en tematisk analys av det samlade intervjumaterialet istället 

                                                             
236 Emma, 130228, 1. 
237 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 203. 
238 Max Van Manen, Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy 

(Ontario: Althouse press, 1997), 5, 7. 
239 Ibid., 78. 
240 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 38. 
241 Alerby, Att fånga en tanke, 74–81. 
242 Ibid., 77–79; Inom den hermeneutiska fenomenologin tänker man att eftersom människan är förankrad i 

en sin livsvärld och inte har en ren tillgång till sakerna själva sker en tolkning av objektet: Jan Bengtsson, Den 

fenomenologiska rörelsen i Sverige: mottagande och inflytande 1900-1968, Avhandling för doktorsexamen , 

Göteborgs universitet (Filosofi och samhällsteori, 99-0864008-9. Göteborg: Daidalos, 1991), 33–34. 
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för att analysera och tolka intervjuerna separat från varandra.243  Det gjordes 

för att få fram vad som kan vara signifikant för fenomenet, inte utifrån varje 

enskild person utan mer som en samlad bild.  

Bearbetningen började med en genomlyssning av intervjuerna och sedan 

transkriberades de. I analysarbetet har både transkriptionerna och de 

inspelade intervjuerna fungerat som källmaterial eftersom det är 

intervjuerna med eleverna som utgör studiens objekt.244 Efter 

transkriberingen markerades sådant som framträdde i intervjutexterna 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor med röd text. Det var sådant som 

återkom, som kunde vara intressant ur ett historiedidaktiskt perspektiv eller 

som relaterade till just erfarandet av filmen. Därefter gjordes en ny 

genomläsning och genomlyssning där det som sades ordnades utifrån de två 

frågorna: Vad erfars? och Hur erfars det?  Hur-aspekten innefattade hur 

eleverna uppfattade det de berättade om, exempelvis om det var kopplat till 

någon känsla, tolkningar eller till värderingar. Detta för att försöka få syn på 

mönster i intervjuerna. Eva Alerby skriver i sin avhandling att genom att 

belysa materialet från olika perspektiv kan man få saker som inte framträder 

i direkt dager att synas. Hur-aspekten kunde ge nytt sökarljus till empirin.245 

Utifrån de mönster som framträdde valde jag ut elevcitat som berörde de 

specifika saker som jag sett träda fram i en övergripande läsning av hela 

materialet. Dessa elevcitat grupperades under beskrivande rubriker och 

jämfördes med varandra och med det sammanhang som det sades i.  

I analysarbetet trädde så småningom olika teman fram i det empiriska 

materialet. Först som embryon men genom att parallellt med analysen av 

intervjuerna börja skriva mejslades dessa teman fram som en förståelse av 

elevernas berättelser. Skrivandet i sig kan vara en hjälp att tolka och förstå 

empirin.246 Däremot kan ett alltför starkt betonande av skrivandet i 

tolkningsprocessen leda till att ”språk och text blir sig själva nog istället för 

att vara delar av forskningen.247  

För att tolka de olika teman som började ta form tog jag hjälp av 

fenomenologiska begrepp såsom förkroppsligande och historisk livsvärld, 

detta för att fördjupa förståelsen och synliggöra mönster i livsvärlden så som 

de framträder i intervjuerna med eleverna. Även begreppen empati och 

meningsskapande från filmreceptionsteori användes, likaså begreppen 

                                                             
243 Bengtsson beskriver tre olika sätt att förhålla sig till det empiriska materialet när det analyseras; beskriva 

de individuella intervjuerna var för sig, beskriva teman tvärsöver intervjuerna, kombinera de båda tidigare 

sätten att beskriva empirin. Se: Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for 

Empirical Research in Education: The Gothenburg Tradition”, 11. 
244 Ibid., 9. 
245 Alerby, Att fånga en tanke, 80. 
246 Inger Berndtsson, Förskjutna horisonter: Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning 

eller blindhet , 130. 
247 Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, 51. 
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historisk empati och moralisk värdering från historiedidaktisk teori.248 De 

olika begreppen har varit ämnade att hjälpa till att synliggöra elevernas 

erfarande av spelfilmerna, inte att användas som kategorier som 

utgångspunkt för elevernas berättelser. 

Även principen att gå från del till helhet användes i tolkningsarbetet. Med 

detta menas att man i tolkningen bör växla mellan olika abstraktionsnivåer 

eller kontexter. Det kan beskrivas som en växling mellan del och helhet.249 

Följande kan illustrera ett exempel på detta: I intervjuerna kan eleverna 

berätta om att en del saker i filmen inte var som de tänkt sig. Dessa citat 

jämförde jag med varandra men tittade också på i vilket sammanhang 

eleverna säger detta. Jag ser att det eleverna gör är att förhålla sig till den 

förförståelse de har utifrån sin egen livsvärld; om ämnet, om historien, om 

film, om att vara människa. En av eleverna säger att kärlekshistorien i 

Brokeback Mountain var ”ganska annorlunda mot vad jag trodde”.250 Hon 

hade förväntat sig att filmen skulle handla mer om hur huvudpersonerna 

Jack och Ennis blev tillsammans, hur deras kärlek växte fram, och mindre 

om konsekvenserna av deras kärlek. När hon berättar detta framträder också 

att i hennes förförståelse finns ett antagande om kärleksfilmer - handlingen 

kretsar ofta kring vad som händer när ett kärlekspar blir tillsammans. När 

eleverna berättar att de trodde att det skulle vara på ett annat sätt så visar sig 

just förförståelsen. 

Sammanfattningsvis har bearbetningen av det empiriska materialet gjorts 

utifrån en fenomenologisk ansats där en följsamhet gentemot hur eleverna 

erfarit spelfilm i historieundervisningen eftersträvats. Jan Bengtsson skriver 

om fenomenologisk metod:  
Denna metod eller detta förhållningssätt utgör under alla förhållanden en 

fenomenologisk grundprincip som består i ett krav på öppenhet, följsamhet och 

sensibilitet för hela vår levda erfarenhetsvärld i all dess variation och 

komplexitet.251 

Jag har försökt att eftersträva detta i studiens olika delar; i planerande och 

genomförande av studien samt i bearbetning av intervjumaterialet, som ju 

består av elevernas röster. I tolkningsprocessen har jag varit öppen för att 

min horisont, som rymmer min förförståelse och förståelse, kan ändras 

genom mötet med elevernas livsvärldar. I mötet med eleverna och genom 

analys och tolkning av deras erfarande av de filmer de sett har min horisont 

vidgats och ny förståelse formats.  

                                                             
248 Per-Johan Ödman beskriver samspelet mellan förklaring och förståelse i tolkningsarbetet. 

Förståelseprocessen innefattar ”/…/återkommande jämförelser och kontroller mot existerande teoretiska och 

andra kunskaper och gjorda erfarenheter.” Se: Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 240. 
249 Ibid., 238–239. 
250 Sofie, 121017, 7. 
251 Bengtsson, Den fenomenologiska rörelsen i Sverige, 30. 
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Studiens trovärdighet  
Detta är en kvalitativ fenomenologisk studie utan anspråk på generaliserbart 

resultat. Det går inte att dra några generella slutsatser eftersom materialet är 

litet men resultatet kan illustrera hur det möjligen skulle kunna vara under 

liknande omständigheter.252 Däremot är det mer relevant att diskutera 

studiens tillförlitlighet och giltighet för att avgöra dess trovärdighet.  

En studies tillförlitlighet, eller reliabilitet, handlar om pålitligheten i 

studien. I kvantitativa studier är bedömningen av reliabilitet relaterat till 

huruvida en studies resultat kan ”reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare”.253 Detta låter sig inte göras på samma sätt i en kvalitativ 

studie. Creswell menar att i en kvalitativ studie spelar mätningen av 

reliabilitet en mindre roll medan en bedömning av validiteten är mer 

betydelsefull.254 I en kvalitativ studie skulle en bedömning av reliabilitet 

kunna vara kopplad till en bedömning av de olika steg som lett fram till 

resultatet.255 I de olika stegen är det elevernas levda erfarenhet, så som den 

uttrycks av dem, som är det centrala. Det är elevernas utsagor som är 

studiens empiriska material och det är det som studien syftar till att säga 

något om. Jag har i detta kapitel redogjort för hur de olika stegen sett ut 

genom studien. Den livsvärldsfenomenologiska ansatsen har guidat mig i 

utformandet av syfte, forskningsfrågor, intervjufrågor, förhållningssätt 

under själva intervjuerna och sedan även i bearbetningen av det empiriska 

materialet. De fallgropar som kan finnas med att basera en studie på 

kvalitativa intervjuer har beskrivits, och också de överväganden som gjorts.  

Jag är medveten om att intervjun som redskap ger en form av kunskap 

som uppstår i samtalet mellan forskaren och informanten. Det kan finnas en 

risk att maktrelationen mellan forskare och informant gör att det snarare är 

forskarens än informantens röst som kommer till tals i analys och tolkning 

av det empiriska materialet.256 Jag har försökt att undvika detta genom att ta 

på mig rollen som ifrågasättare i analys och tolkning av elevernas utsagor.257  

Validiteten i en studie handlar om att bedöma huruvida forskaren har 

undersökt det som var avsikten att undersöka.258 Finns en 

överensstämmelse mellan studiens syfte, forskningsfrågor och resultaten? 

Ödman menar att validitet är synonymt med giltighet. En studies giltighet 

hänger samman med huruvida de tolkningar som görs har en innebörd som 

överensstämmer med det fenomen som studeras eller ger mening till 

                                                             
252 Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”, 391.  
253 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 263. 
254 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 

(Thousand Oaks: Sage Publications Inc, 2003), 195. 
255 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 263. 
256 Ibid., 234-235. 
257 Ibid., 256. 
258 Ibid., 264. 
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fenomenet.259 Tolkningarna i denna studie har gjorts med en medvetenhet 

om detta. Bland annat genom att växla från del till helhet i tolkningen av det 

empiriska materialet har en snedvridning av resultaten försökt att undvikas. 

Rika beskrivningar av elevernas utsagor har använts i studien så att de 

tolkningar som gjorts har en tydligare koppling till det erfarande som 

eleverna uttryckt.260 Genom rika beskrivningar och användning av elevcitat 

görs det empiriska materialet mer transparent för läsaren vilket kan 

underlätta en bedömning av studiens validitet. 

Kvale och Brinkmann menar att validiteten i forskningsintervjuer hänger 

samman med forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna i denna studie leder 

till en upplevelsebetonad tolkning av elevernas utsagor.261 Det är hur 

eleverna beskriver sitt erfarande av spelfilmerna som är det centrala. Jag är 

medveten om att det eleverna berättar om är ett utsnitt av deras hela 

erfarande; de berättar inte allt och de kanske inte heller alltid kan sätta ord 

på hela sitt erfarande. Det kan vara svårt att berätta i ord vad man upplever 

känslomässigt och detta har beaktats under intervjuerna, vilka genomfördes 

i så nära anslutning till filmtittandet som möjligt för att eleverna skulle vara 

kvar i sin upplevelse.  

Etiska överväganden 
Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 262  Detta innebär att jag informerat informanterna om syftet med 

forskningen och de metoder som använts. Det har framgått klart vem som är 

huvudman för forskningen och att deltagandet är frivilligt. Deltagarna har 

gett sitt samtycke till att delta och de kunde när som helst avbryta sin 

medverkan. Samtliga deltagare var över 15 år och därför har inte målsmans 

samtycke inhämtats.  Det bedömdes att deltagarna själva kunde göra 

avvägningen att delta eller inte. Det insamlade materialet har avidentifierats 

och förvaras så att inte obehöriga kommer åt det. Jag anser inte att det var 

aktuellt att söka om etisk prövning hos etikprövningsnämnden eftersom min 

forskning inte handlar om känsliga personuppgifter eller att forskningen på 

annat sätt kan skada deltagarna.  

 

 

                                                             
259 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 108. 
260 Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 196. 
261 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 270. 
262 Vetenskapsrådet. God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 
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Elevernas erfarande av historiska 
spelfilmer 

Jag kände mig räddad som judarna. 

Jessica, 16 år 

Elevernas tankar och känslor om spelfilm i historieundervisningen är denna 

studies kärna och i detta kapitel redovisas resultatet av den empiriska 

undersökningen. Det är intervjuer med tolv elever som utgör basen för 

analysen. I intervjuerna har eleverna berättat hur de erfarit de filmer som de 

sett och därigenom har jag fått ta del av deras livsvärldar.  

Kapitlet inleds med en presentation av informanterna. Därefter följer en 

beskrivning av det sammanhang som filmerna setts i, så som det framträder 

i det eleverna berättar. Sedan följer tre avsnitt som vart och ett belyser olika 

teman som framträtt under tolkningen av elevernas utsagor.  Avsnitten har 

dock inga vattentäta skott emellan sig eftersom elevernas livsvärldar är 

komplexa och de olika delar som belyses är inte avgränsade från varandra i 

elevernas livsvärldar. Att denna uppdelning ändå görs är för att synliggöra 

de mönster som framträtt i elevernas utsagor. Den livsvärlds-

fenomenologiska forskningen kan genom fylliga beskrivningar och 

tematisering263 göra synligt det som är förgivettaget i den levda världen.264   

Avsnittet Spelfilm och samspelet mellan tanke och känsla syftar till att 

synliggöra hur tankar och känslor vävs samman hos eleverna under 

filmupplevelsen och ger närvarokänsla i filmen. Avsnittet har fokus på 

empati med karaktärerna och inlevelse i filmerna. Den empati och inlevelse 

som avsnittet tar upp är främst riktad mot filmerna och karaktärerna och 

inte lika mycket mot den historiska verklighet som är filmernas 

utgångspunkt och bakgrund. Avsnittets teman förutom empati och inlevelse 

är symbios mellan tanke och känsla, autenticitet och den kroppsliga 

upplevelsen av filmerna. Även antipati och oförståelse tas upp. 

Avsnittet Historisk spelfilm och historien vill synliggöra elevernas 

erfarande av filmerna i förhållande till det förflutna som skildras samt till 

elevernas egna erfarenheter. Tanke- och känslomässigt erfarande av de 

historiska livsvärldarna och vad som erfars som verklighetstroget är i fokus, 

likaså källkritik, historisk empati och moraliska ställningstaganden.   

Avsnittet Historisk spelfilm och lärande synliggör elevernas tankar och 

känslor kring spelfilmens betydelse för lärande i historia. Avsnittet har fokus 

på elevernas erfarande av lärande utifrån historisk spelfilm. Teman är 

spelfilmens audivisuella kraft, spelfilm kontra läsning och annan typ av film 

samt historisk spelfilm som pedagogiskt redskap. 

                                                             
263 Claesson, ”Fängelseundervisning betraktad ur ett livsvärldsperpektiv”, 136. 
264 Berndtsson m.fl., ”Issues about Thinking Phenomenologically while Doing Phenomenology”, 259.  
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Presentation av eleverna 

Eleverna som intervjuats går första eller andra året på gymnasiet och de 

läser något av programmen natur, samhälle eller ekonomi. Alla de 

deltagande eleverna berättar att de sett både spelfilm och dokumentär film i 

historieundervisningen innan denna studie gjordes, även om de gjort det i 

olika hög utsträckning. De ser även en del spelfilm på fritiden och det 

varierar från att se spelfilm en eller flera gånger i veckan till någon gång i 

månaden. De flesta ser också en del tv-serier. Elevernas filmvanor stämmer 

överens med det Dahl redovisar i sin studie.265 De är således vana att se olika 

typer av film både hemma och i skolan. Elevernas filmvanor är del av deras 

livsvärldar och spelar således roll för hur de tolkar och förstår de filmer som 

ingår i denna studie. Det finns en intentionalitet i deras erfarande av film 

som kommer sig av att de redan har erfarenhet av att se film både hemma 

och i skolan. 

Under den uppföljande intervjun fick eleverna en fråga om de visste något 

om filmanalys och om de använt sig av det när de såg sina filmer. De flesta 

hade en vag aning om att de någon gång lärt sig lite analys men det var bara 

Lisa som uttryckte att hon använde sig av de kunskaperna när hon såg 

Titanic.266  Det kan vara så att eleverna mer eller mindre omedvetet använde 

sig av sådant de hört om filmers uppbyggnad och berättarspråk när de 

tolkade filmerna och eventuellt kan det märkas i deras utsagor om dessa. 

Nedan följer en presentation av de tolv intervjuade eleverna. 

Beskrivningarna nedan är baserade på elevernas skriftliga svar på frågor jag 

ställde till samtliga elever som lämnat samtycke att delta. Frågorna finns 

beskrivna i metoddelen. 

 

Gymnasieskola 1:  

Sofie 

Sofie tänker att historia är väldigt intressant när hon får lära sig om hur 

dåtiden påverkar nutiden. Handlar det om årtal kan det bli långtråkigt. Hon 

vill hellre få svar på frågor som varför och hur istället för när. Sofie är 

positivt inställd till film i historieundervisningen för då får hon en bild i 

huvudet hur allt gått till. Hon har sett film i historieundervisningen tidigare 

och tycker att det fungerar jättebra. Sofie valde att arbeta med temat 

homosexualitet och filmen Brokeback Mountain. Hon genomförde sitt 

arbete med en kamrat. 

 

Martin 

Martin är positiv till historia och tänker att det är avslappnande i jämförelse 

med andra ämnen som har mer tung teori. Han tycker att han lär sig något 
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samtidigt som det är roligt. Han är också positiv till att se film i 

historieundervisningen för man lär sig mycket från filmer. Dessutom är det 

roligt och bättre än att bara läsa en bok. Martin valde att arbeta med kriget i 

Stilla Havet under andra världskriget och han såg filmen Letters from Iwo 

Jima. Han arbetade ensam. 

 

Jesper 

Jesper tänker att historia inte är så kul – det är långtråkigt och ett av de 

tråkigare ämnena i skolan. Han är positiv till film i historieundervisningen 

genom att det är intressant. Då följer han med bättre på lektionerna och lär 

sig mer. Jesper valde att arbeta med folkmordet i Rwanda och såg filmen 

Hotel Rwanda. Han arbetade ensam. 

 

Lisa 

Lisa tänker att det är nyttigt med historia. Hon menar att man kan lära sig av 

misstag man gjorde förr och inte göra om dem. Hon är lite tveksam till film i 

historieundervisningen eftersom det inte går att veta hur säkra källor 

filmmakarna utgår från. Men det kan vara ett bra sätt att få eleven mer 

intresserad. Lisa valde att arbeta med Titanics undergång och såg filmen 

Titanic. Hon arbetade tillsammans med en kamrat.  

 

Mattias 

Mattias tänker att historia är ett mycket intressant och viktigt ämne, 

förmodligen mycket viktigare än många andra ämnen. Detta för 

allmänbildningens skull och för att man kan lära sig mycket genom att titta 

på historien. Film är han positiv till och menar att det inte ska underskattas 

hur mycket man kan lära sig av att se på film. Samtidigt menar han att man 

måste välja film med omsorg och vara medveten om att det alltid är svårt att 

veta exakt vad som hänt i historien och att mycket är teorier. Mattias valde 

att arbeta med händelserna i Ådalen 1931 och såg filmen Ådalen 31. Han 

arbetade ensam. 

 

Jonathan 

Jonathan tänker att historia kan bli tråkigt om man bara sysslar med kungar 

eller årtal. Det kan däremot vara intressant att diskutera intressanta 

tidsperioder och då helst 1900-talet. Jonathan menar att spelfilm i 

historieundervisningen kan vara bra för elever som har svårt att koncentrera 

sig men att läraren måste vara tydlig med att spelfilmen knappast är en 

trovärdig källa och att man måste lära eleverna källkritik. Jonathan valde att 

arbeta med depressionen i USA och såg filmen Grapes of Wrath (Vredens 

druvor). Han arbetade ensam. 
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Isabel 

Isabel tänker att historia är intressant men att det också kan bli grått och 

tråkigt om man bara jobbar utifrån böcker och har skriftliga prov. Hon är 

positiv till film i historieundervisningen för då får hon se med egna ögon vad 

som hänt. Det gör att hon blir mer intresserad, får en bättre bild och lär sig 

mer. Isabel valde att arbeta med kidnappningen av den israeliska OS-

truppen under München-OS 1972 och såg filmen München. Hon arbetade 

ensam. 

 

Gymnasieskola 2: (Samtliga elever såg Schindler’s List) 

Jessica 

För Jessica är historia intressant när det handlar om något hon verkligen är 

intresserad av och hon ger Guy Fawkes och Jack the Rippers tidsperioder 

som exempel. Hon älskar filmernas värld och vill gärna se mer film i historia, 

både spelfilmer och dokumentärer. All film kan på något vis kopplas till 

historia, antingen genom sin handling eller genom att den påverkats av den 

tid den skapades.  

 

Nicklas 

Nicklas tycker att historia är intressant och han stryker under ordet 

intressant. Han fascineras av att människan gjort idiotiska saker genom 

historien. Spelfilm i undervisningen är kul och ibland lärorikt, det som avgör 

är vilken film det är. 

 

Emma 

Historia är både bra och roligt, skriver Emma. Hon tänker att man genom att 

lära sig hur människor har tänkt och gjort lär sig att inte göra samma 

misstag igen. Man kan också inspireras av goda saker i det förflutna och 

utveckla dem. Genom att se spelfilm i historieundervisningen blir historien 

mer verklig och man förstår att det verkligen har hänt. 

 

Hanna 

Hanna tycker att det är roligt med historia, att få veta om den gamla 

historien. Hon vill veta hur det var jämfört med idag. Historisk spelfilm gör 

det lättare att förstå eftersom den ger bilder som fastnar i huvudet. 

 

Vera 

Generellt kan historia vara både tråkigt och intressant, skriver Vera. Hon 

tycker att det är mer intressant att lära sig om forntiden jämfört med 

exempelvis 1800-talet. Om att se historisk spelfilm skriver hon att ”det skulle 

vara roligt men kanske svårt att relatera”.  
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Studiens sammanhang utifrån elevernas perspektiv 

Eftersom filmerna ingick i ett undervisningssammanhang kommenterades 

detta av eleverna och det kan vara av intresse att se hur de berättar om detta. 

Hur beskriver eleverna sin livsvärld kopplat till just undervisnings-

sammanhanget? 

Eleverna i Gymnasieskola 1 fick välja sina filmer själva. Det upplevdes 

som positivt av samtliga elever och de såg fram emot att få arbeta 

självständigt. Under intervjuerna var de också medvetna om att de i slutet av 

momentet skulle hålla en 15 minuters muntlig redovisning där filmklipp 

skulle ingå. De skulle väva samman sina tankar om filmen med en 

skönlitterär bok och fakta om den historiska företeelsen. När de såg filmerna 

hade de dock inte kommit så långt i de andra delarna av momentet. De 

uttryckte också blandade känslor inför uppgiften. Alla var positiva men ett 

par elever kände även viss oro eftersom arbetet upplevdes som svårt och 

krävande.  

I och med att de valt filmerna själva kunde de också se dem på annan plats 

än i skolan och alla som blev intervjuade såg filmerna hemma. Isabel menar 

att det var en klar fördel att se filmen München hemma för hon kunde då 

stänga av när hon inte riktigt hängde med i handlingen och läsa om den 

historiska bakgrunden innan hon tittade vidare. Flera av eleverna berättar 

att de tittat på filmerna på ett annat sätt än om de skulle sett dem utanför ett 

skolsammanhang. Exempelvis försökte Lisa som sett Titanic att inte 

fokusera på kärlekshistorien eftersom den historiska händelse hon valt var 

just Titanics undergång. Jesper som såg Hotel Rwanda försökte fokusera på 

fakta i filmen på ett mer medvetet sätt än om han skulle se filmen bara för 

sin egen skull.  

Eleverna i Gymnasieskola 2 såg Schindler’s List tillsammans i skolan och 

det var två klasser samlade vid visningstillfället, totalt ca 50 elever. Några av 

de intervjuade eleverna berättar att de höll tillbaka gråten eftersom de inte 

ville börja gråta inför de andra eleverna. De var medvetna om att alla kanske 

inte reagerade lika starkt känslomässigt som de gjorde och därför 

behärskade de sig. Precis som eleverna på Gymnasieskola 1 så försökte även 

eleverna på Gymnasieskola 2 att titta på filmen mer koncentrerat än om de 

skulle sett filmen för sin egen skull. Vera säger: 
Ja alltså, jag tror att det skulle vara skillnad om jag såg den hemma. Om jag satt i 

soffan för jag tror att det hade blivit tillsammans med familjen kanske. Det hade 

blivit en helt annan grej. För när vi är i klassrummet då, ja men vi gör faktiskt det 

här för att lära oss. Om jag hade sett den hemma då kanske jag skulle ha sett den 

med ett annat perspektiv. Då skulle jag kanske sett den som, jag kanske inte skulle ta 

upp lika mycket fakta som jag gjorde nu. För då blir det mer som man ser en film, 

så.267  
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Några av eleverna säger att de inte skulle sett filmen Schindler’s List om 

de inte varit tvungna att se den i skolan. Till viss del hade det att göra med 

att den är svart-vit. Ett par av eleverna hade ganska låga förväntningar på 

filmen men allteftersom de kom in i den började de att tycka att den var 

riktigt bra. Stämningen i klassrummet spelar roll för hur de kan ta till sig 

film och den här gången var det tyst och koncentrerat och då fungerade det 

bra att se film i skolan. Deras erfarenhet är att det inte alltid är så och då är 

det lätt att ”drifta iväg och tänka på nånting annat.”268 Studiemotivationen 

spelar också in för hur filmtittandet blir och eftersom detta var en film på 

gymnasiet och motivationen att göra bra ifrån sig var högre än i grundskolan 

bidrog det till att exempelvis Hanna kunde koncentrera sig mer på filmen. 

Hon berättar också att betygsättning spelade roll för hur hon engagerade sig 

i uppgiften. Att eleverna i Gymnasieskola 2 skulle skriva en artikel på temat 

ondska i direkt anslutning till filmen Schindler’s List menar jag bidrog till 

deras förståelse av filmen, även om de inte explicit ger uttryck för det själva. 

På samma sätt bidrog den jämförande uppgiften som eleverna på 

Gymnasieskola 1 hade till deras förståelse av de filmer de såg. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att den kontext i vilken filmen visas kan 

spela roll för hur receptionen blir. Eleverna fokuserar på de saker som de vet 

har betydelse för den uppgift de fått till filmen. Till viss del bestäms 

elevernas horisonter av undervisningskontexten. Jag kan se att lärarnas syfte 

med de uppgifter de kopplat till filmerna bidragit till hur eleverna berättar 

om sitt erfarande av filmerna, även om de inte explicit uttrycker detta. 

Vidare verkar det som att trots att eleverna i Gymnasieskola 1 fick se 

filmerna hemma, alltså i en annan del av livsvärlden än skolan, styrdes deras 

tittande av de riktlinjer de fått i skolan. Ett par av eleverna i Gymnasieskola 

2 som fick se filmen i skolan menade att de troligen skulle titta på ett 

annorlunda sätt om de sett filmen hemma, men då tänkte de sig ett 

sammanhang utanför skolans värld. Jag kan konstatera att sammanhanget 

spelar roll för hur eleverna beskriver sitt erfarande av filmerna. Ytterligare 

en aspekt som kan ha inverkat på deras erfarande är att de visste att de 

skulle bli intervjuade efter att de sett filmerna.  

Spelfilm och samspelet mellan tankar och känslor 
Filmerna som ingår i studien och som eleverna sett är realistiska skildringar 

av våldsamma delar av det förflutna: exempelvis förintelsen, 

Ådalshändelsen, depressionen i USA, andra världskriget, folkmordet i 

Rwanda och Israel/Palestinakonflikten. Fokus är på konflikter och 

katastrofer. När eleverna i Gymnasieskola 1 blev introducerade till Bok- och 

filmprojektet nämndes att konflikter är tacksamma att skildra i 
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skönlitteratur och på film.269 En dramatisk händelse är tacksam att bygga en 

historia kring. Dramaturgin i själva händelsen fångar oss och skapar ett 

intresse att få veta hur det ska gå, även om vi redan vet hur det ska sluta; 

Titanic sjönk, fem personer sköts till döds i Ådalen, inbördeskriget i Rwanda 

skördade närmare en miljon offer och så vidare.  

    Alla elever i studien blev mer eller mindre känslomässigt involverade i de 

filmer de sett. Intervjuerna visar tydligt att filmerna berör och påverkar 

eleverna både tanke- och känslomässigt och att de även erfar filmerna rent 

kroppsligt. Flera berättar om hur de liksom glider in i filmen och bitvis 

uppslukas av den. En filmupplevelse är en stark erfarenhet som levs genom 

sinnen och kropp, det som med Merleau-Pontys ord kan benämnas 

förkroppsligande. Nicklas som sett Schindler’s List beskriver frustrationen 

han känner vid flera tillfällen under filmen, bland annat när tåget med 

kvinnorna, som ska till Schindlers fabrik, på grund av ett misstag hamnar i 

Auschwitz. Frustrationen kommer sig av att han känner sig maktlös och han 

blir skakig och orkar inte riktigt med situationen i filmen.270 

Jesper som sett Hotel Rwanda säger: ”…man liksom fångas upp i den och 

man känner som att man är med där liksom. Och man vill verkligen att 

huvudpersonen och alla som han försöker hjälpa, att dom ska överleva. Det 

känns som att man är där med dom.”271 Längre in i filmen vill han också vara 

där och ingripa. I en filmsekvens lämnar utländska journalister Rwanda och 

Jesper känner: 
Det känns som att man vill stoppa det. Man vill vara där. Man vill hjälpa till. Som 

dom som hade filmat, dom åkte därifrån och bara gav pengar, då känner man att 

jag skulle vilja vara där och hjälpa till liksom.272 

I min analys av elevernas berättelser om sina filmupplevelser framträder 

hur tankar och känslor samverkar när eleverna tolkar och förstår filmernas 

sujet och skapar sin egen fabula. Detta kapitel har fokus på många och starka 

känslor som eleverna berättar om och som ofta är kopplade till tankar som i 

sin tur leder till fler känslor och också nya tankar. Nedan följer de teman 

som utkristalliserat sig utifrån sammanflätningen av tankar och kroppsligt 

erfarande i elevernas utsagor. 

Symbios mellan tanke och känsla 

Som nämnts ovan finns en rörelse mellan tanke och känsla i elevernas 

utsagor om sitt erfarande av filmernas berättelser. Tanken påverkar känslan 

och vise versa. Sofie förklarar sitt engagemang i filmen med att den väcker 

starka känslor och att hon tycker om sådana filmer för de får henne att 
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tänka. Hon har sett Brokeback Mountain och hon berättar att hon tyckte 

mycket om filmen:  
Intervjuaren: Vad var det som gjorde att du tyckte om den? 

Sofie:  Det var alla känslor och sånt ändå. Jag tycker om sånt, när det visar… 

man känner igen sig i att, ja, man kan gilla nån sådär mycket… Att 

man inte riktigt kan göra det rätta, att dom skulle stanna hos sina 

fruar till exempel. Det skulle kanske vara det rätta enligt samhället. 

Men jag tyckte att det visar hur stark kärlek kan vara även fast den 

kanske inte är mellan man och kvinna. Den visar mycket tycker jag. 

Intervjuaren: Tycker du att det ska finnas mycket känslor med i en film… 

Sofie:  Ja det tycker jag 

Intervjuaren: …för att det ska vara en bra film? 

Sofie:  Jag tycker att dom är bäst då. Det behöver inte alltid vara glatt heller. 

Jag tycker om när det är lite sorgligt och så. Det ger en mer att tänka 

på känns det som… 

Intervjuaren: Ja, hur då? 

Sofie:  Ja, vet inte…det går mer in i huvudet och sätter igång tankar som man 

kan känna igen sig i vissa saker… 

Intervjuaren: Ja, och hur känns det då? När du känner igen dig… 

Sofie:  Då blir man väldigt ledsen för deras sak. Alltså, man lever sig in i det, 

alltså hur dom tänker och så då…försöker förstå…jag vet inte… 273 

Sofie visar hur tanke och känsla interagerar med varandra i upplevelsen av 

filmen. Känslorna som filmen framkallar leder till tankar om igenkännande 

vilket i sin tur gör att hon känner med personerna i filmen och försöker 

förstå hur de tänker och känner. Genom att filmen berört henne 

känslomässigt har hon fått en större förståelse för hur svårt det kan vara att 

vara homosexuell, hur det kan påverka personen att erfara att ”inte 

uppskattas för vem man tycker om, att det inte är okej att vara 

homosexuell.”274  

Flera av eleverna visar hur denna rörelse mellan tanke och känsla är viktig 

för deras förståelse av filmen och för deras erfarande av nya tankar och 

känslor. Emma som såg Schindler’s List tror att just spelfilm är bra för detta: 
Ja det tror jag. Att man får ju känna och tänka saker som man kanske inte har tänkt 

förut. Det ändrar kanske lite grann hur man tänker om vissa sker. Typ om hur 

grymma dom verkligen var för det, ja det trodde man ju inte. Och så bara, ’oj det var 

dom verkligen’. Så ska vi inte göra om, typ. Så det får en att tänka på saker som man 

inte tänkt.275 

Liknande förståelse genom en känslomässig koppling till karaktärerna i 

filmen berättar även de andra eleverna om. Jesper menar att genom att 

Hotel Rwanda väcker starka känslor får det honom att tänka efter mer, 
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exempelvis på hur bra vi egentligen har det här och hur hemskt andra 

människor kan ha det.276 

Autenticitet 

Jesper liksom flera av de andra eleverna kopplar ihop sina starka känslor av 

närvaro i filmen med att filmerna skildrar verkliga händelser. Han säger att 

filmen blir bättre och mer trovärdig om den speglar en verklig händelse. Han 

känner också att filmen verkligen blir hemsk eftersom han vet att det hänt i 

verkligheten. Det känns inte bra, säger han.277 Martin som sett Letters from 

Iwo Jima återkommer flera gånger till att filmen är verklighetstrogen och att 

det gör att han lättare lever sig in i den. Han kan förstå huvudpersonen 

Saigos frustration över att tvingas utkämpa ett krig han inte vill vara i. När 

Martin berättar blir det tydligt hur hans tankar och känslor hänger samman i 

filmupplevelsen. Han beskriver hur cyniskt filmen skildrar hur den japanska 

armén använder sina soldater under slaget vid Iwo Jima. Hans tankar om 

soldaternas brist på makt och befälens fanatism blandas med känslor av sorg 

över hela situationen och också reflektioner kring vad kriget gör med den 

enskilda människan.278 Emma upplever slutscenen i Schindler’s List som 

extra stark eftersom det är de överlevande själva som i den scenen lägger 

stenar på Oskar Schindlers grav. Hon upplever en känsla av att historien är 

nära fast den egentligen känns så långt bort. Och hon blir extra berörd just 

för att det är de överlevande själva som är med i scenen.279 

Vera menar att det är bra att få se filmer som Schindler’s List som baseras 

på verkligheten för hon tycker ”ändå det är bra att se såna här filmer, så man 

får se hur det faktiskt var. Även fast dom är lite hemska.”280 

Jessica berättar att hon egentligen inte tycker om att se 

verklighetsbaserade filmer eftersom de är för jobbiga känslomässigt. Men 

Schindler’s List blev inte jobbig på det viset för den var ändå fin och tunga 

känslor kunde blandas med glädje.281 

Det kroppsliga erfarandet av filmen 

Tankar och känslor samspelar hos eleverna i filmupplevelsen. I detta avsnitt 

vill jag ytterligare belysa just det kroppsliga erfarandet av filmernas 

handlingar hos eleverna och lyfta fram hur även det kroppsliga erfarandet 

har betydelse i elevernas konstruktion av en fabula. Vi erfar genom våra 

kroppar och vi är våra kroppar.282 
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Isabel har sett filmen München som hon beskriver som en rå och otäck 

film. Under intervjun tittar vi på ett par filmklipp tillsammans och vid ett 

tillfälle när israelerna blir tagna som gisslan utbrister hon ”usch!” och rycker 

till med kroppen. På frågan vad det är hon reagerar så starkt på säger hon: 
Isabel: Ja, till den dom hade skjutit där. Och dom ligger där i rummet som om 

ingenting har hänt, som att det är deras vardag att skjuta nån och så 

låta den ligga där och så var det inget mer med det. Det känns så, jag 

vet inte… 

Intervjuaren: Är det svårt att ta in? 

Isabel: Nä det kan man inte föreställa sig, att man bara ska…283 

Isabel berättar också att hon vid flera tillfällen tittade bort när hon såg 

filmen. Den berörde henne så starkt att hon inte ville titta. Filmens 

omedelbarhet påverkade henne rent kroppsligt. Flera av eleverna som såg 

Schindler’s List berättar om liknande kroppsliga erfarenheter av filmen. De 

ville börja gråta, de ville titta bort, kroppen skakade och de ville ingripa rent 

fysiskt i det som hände. Emma berättar att när Amon trakasserar och 

misshandlar sitt judiska hembiträde Helen i källaren vill hon gripa in och slå 

honom. Hon blev så upprörd över att han tar ut sin ilska och ensamhet på 

henne.284 

Eleverna återkommer i intervjuerna till just spelfilmen som visuellt 

medium och hur det framför allt är via synen som filmen erfars, ett erfarande 

som kan leda till ny förståelse. De framhåller hur viktigt det är att de får se 

vad som utspelar sig. Bland annat säger Martin: 
Man får ju bättre förståelse när man kan se vad som hände faktiskt. Istället för att 

bara läsa om ’bomben ramlade på berget och sprängde det’, så får man liksom se det 

hända. /…/ Eftersom jag hade läst om slaget så...jag har inte tänkt så mycket på 

individerna. Ja men, tjugotusen pers dog, det är inte så mycket ändå. Men här ser 

man ju att det var ju faktiskt ganska mycket och det är ju faktiskt personer och inte 

bara nummer man pratar om. 285 

Visualiseringen av slaget vid Iwo Jima bidrar till en viktig insikt för Martin; 

att det är individer som utgör de dödssiffror man kan läsa om när krig 

skildras. 

 Några av eleverna, bland annat Nicklas som sett Schindler’s List, berättar 

om hur viktigt han tycker att ljudet är för hans erfarande av filmen och för 

hans känsla för vad karaktärerna måste ha upplevt: 
Ja faktiskt tänkte jag på det med alla tåg hur det dånade då dom kom till Auschwitz. 

Och så tänker dom; jaha nu kommer jag att dö. Och så hör man hundar som står och 
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/…/ ja skäller, och så hör man tåget dunsta och så skakar det. Det kan inte ha varit 

en trevlig känsla. Alla ser bara livrädda ut och kan inte säga nånting.286 

Jag tolkar elevernas berättelser som att det är spelfilmens kombination av 

rörliga bilder och ljud som ger den starka kroppsliga upplevelsen. Filmerna 

erfars genom synen och hörseln. Det går inte att skilja den kroppsliga 

upplevelsen från den mentala utan det handlar om ett samspel.  Det är i 

detta samspel som eleverna skapar sina fabula, vilket bidrar till att de ser 

olika ut för olika elever eftersom det kroppsliga erfarandet av filmernas sujet 

ser olika ut. 

Empati  

Den starka koppling mellan tanke och känsla som eleverna berättar om och 

som verkar ha betydelse för hur eleverna ger mening till filmupplevelserna 

tycks hänga samman med deras förmåga till inlevelse i andra människors 

känslor och i deras situation. De känner empati med karaktärerna. Detta 

avsnitt belyser just den aspekt av empati som kan relateras till 

filmkaraktärerna. Enligt Vaage är empati åskådarens förmåga att leva sig in i 

karaktärernas känslor. Denna förmåga uppstår i ett samspel mellan 

kroppsligt, känslomässigt och tankemässigt erfarande av filmberättelsen, där 

det kroppsliga erfarandet är en förutsättning men inte enda förklaringen.287 

Hanna och Jessica visar på empati i filmupplevelsen av Schindler’s List. 

Hanna säger om en scen när nazisterna för iväg de judiska barnen från 

arbetslägret utanför Krakow och de skiljs från sina föräldrar:  
Jag vet inte, man får uppleva liksom själva känslan själv än när man läser för att då 

ser man inte direkt deras tårar eller typ att dom är rädd om sina barn när dom åker 

iväg. Då föreställer man sig själv istället. När man ser bilden, ser filmen, då får man 

mer leva sig in och att man själv är med nästan.288 

Hannas ord är ett exempel från intervjuerna på hur det uppstår någon form 

av känslomässig närhet mellan eleverna och filmkaraktärerna vilket ger 

eleverna en känsla av närvaro och meningsfullhet i filmernas handlingar. 

Elevernas horisonter vidgas och denna närhet kan beskrivas som en känsla 

av empati med karaktärerna.  

Sofie som sett Brokeback Mountain känner igen sig i hur det kan vara att 

bli riktigt förälskad i någon men inte kunna vara med den personen. Hon 

funderar även mycket på hur svårt det måste vara att behöva ljuga för sin 

omgivning om sin kärlek. Martin känner starkt med huvudpersonens 

utsatthet i filmen Letters from Iwo Jima och funderar mycket kring hans 

rädsla och maktlöshet. 
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Och så blev jag lite ledsen över att dom vill ju inte vara där. Dom är ju tvingade dit. 

Dom måste lämna sina fruar och barn hemma. Och dom vet om att deras män 

kommer att dö. Allihop i princip. Och dom accepterar det ändå. Så det var lite 

ledsamt.289 

Jesper känner starkt med karaktärerna i Hotel Rwanda och det hänger 

bland annat samman med deras reaktioner på och förhållningssätt till 

situationer som uppstår. Jesper vill ju, precis som huvudpersonen Paul och 

hans familj, att de ska klara sig och överleva. Bland annat berättar han om 

hur Paul reagerar när han och en anställd är ute och kör och han upptäcker 

att det är döda kroppar de kört över. Pauls mycket starka reaktion på 

händelsen ser Jesper i kontrast till hans tidigare mer samlade sätt. Då 

känner och förstår Jesper det extrema i konflikten. Genom Pauls känslor.   

Mattias upplever att i filmen Ådalen 31 skapas ett personligt band till de 

karaktärer han får följa. Filmens fokus ligger på pappersarbetaren Harald 

Andersson och hans familj. 
Mattias:  det blir väl lite så här…personligt, att man känner medkänsla med dom 

här personerna…  

Intervjuaren: Vilka känner du medkänsla med? 

Mattias: Ja, men dom man får följa… 

Intervjuaren: Den här familjen? 

Mattias: Ja, och deras krets. 290  

Mattias berättar att han upplever att filmen är gjord utifrån arbetarnas 

perspektiv och att filmskaparnas empati ligger hos arbetarna. De är 

skildrade med mer värme och gemenskap. Han tänker att det också är därför 

som han lättare lever sig in i deras situation och känner mer med dem.  

Eleverna som sett Schindler’s List berättar om mycket känslosamma och 

starka upplevelser av filmen där inlevelsen är framträdande. Det är några 

scener som återkommer i elevernas berättelser och genom att lyfta en av 

dem vill jag belysa hur elevernas empati kommer till uttryck. I slutet av 

filmen måste Oskar Schindler ge sig iväg från fabriken i Tjeckoslovakien, dit 

han fört de judar han räddat, eftersom tyskarna förlorat kriget. När han ska 

åka samlas judarna runt honom och de ger honom en lista med sina namn 

samt en guldring med inskriptionen ”Den som räddar ett människoliv, 

räddar en hel värld.” Schindler bryter ihop när han inser att han genom att 

till exempel sälja sin bil hade kunnat rädda fler. Han känner att han hade 

kunnat göra mer. Denna scen gjorde stort intryck på eleverna och de känner 

starkt med Schindler. Jessica exempelvis berättar att hon kände sig räddad 

precis som judarna och att hon kunde vara en av dem som kramade om 

honom när han bröt ihop. Hon säger: ”Det var som att jag kunde föreställa 
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mig att han gjort nånting så fint för mig. Fast även om jag inte riktigt delade 

det så. Det var jätteskumt.”291 

Jessica blev mycket berörd av just den scenen och hon började nästan 

gråta. Den fick henne också att reflektera över känslan av otillräcklighet även 

i sitt eget liv. Även de andra eleverna uttrycker empati med Schindler i ovan 

nämnda scen och de ser hans handlande som storslaget, modigt och 

hjältelikt. Emma ger uttryck för sin förståelse och empati: ”Så jag förstår 

verkligen hur han kunde känna faktiskt.”292  

Men bilden av Schindler är inte likadan genom hela filmen. Eleverna 

berättar om en utveckling hos honom, från en girig och livsnjutande 

affärsman till en medmänniska som utsätter sig för stora risker för att rädda 

så många judar han kan undan döden. Således är medkänslan med Schindler 

kluven för eleverna, inte förrän de förstår att han förändrats och sätter sitt 

mål att rädda så många människor som möjligt före målet att tjäna mycket 

pengar uttrycks empatin med honom. Det tycks som att empatin har en etisk 

dimension. 

Jonathan och även Lisa skiljer sig lite från de andra. De ger tydligare 

uttryck för ett erfarande av Vredens druvor respektive Titanic som inte är 

lika känslobetonat. Båda berättar om filmens handling samtidigt som de 

förhåller sig på ett tydligt sätt till att det är en spelfilm och att det finns 

någon som producerat den. Även de andra eleverna är medvetna om detta 

och tar upp det under intervjuerna men det är inte lika återkommande som 

hos Jonathan och Lisa. Jonathan som sett Vredens druvor från 1940 

återkommer flera gånger till att han skiljer på vad filmen visar och och den 

faktiska historiska händelsen, det vill säga depressionsåren i USA på 1930-

talet. Han menar ändå att filmen ger en bra bild av den tiden och att han 

genom filmen får en större förståelse för hur ekonomiska svängningar kan 

drabba den enskilda människan.293  

Lisa försökte medan hon såg Titanic hålla fokus på den historiska delen av 

filmen, det vill säga Titanics undergång och hur den skildrades, eftersom hon 

såg filmen i historieundervisningen och hon var medveten om att 

kärlekshistorien mellan Jack och Rose var ren fiktion. Hon hade också fokus 

på hur klasskillnader och könsroller gestaltades. Under intervjun märker 

hon dock hur lätt det är att glida över till att prata om Jack och Rose relation 

eftersom ”det är det som fastnar i filmen. Och dom försöker väl inte bygga så 

mycket runt själva olyckan.”294 Filmens narrativa struktur styr delvis hennes 

erfarande. Lisa menar att genom att filmskaparna berättar en klassisk 

kärlekshistoria hålls åskådarens intresse vid liv och det är ett berättargrepp 
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som hon känner igen från andra filmer. Det är också när hon berättar om 

kärleksrelationen som empatin med karaktärerna blir som tydligast: 
Man känner ju en sorg, det är självklart för man har ju lärt känna personerna och 

då blir det ju att man vill att dom ska ha det bra tillsammans. Men dom får inte den 

chansen.295  

”Man har lärt känna personerna”, säger hon. Just denna känsla av att ha lärt 

känna karaktärerna återkommer hos eleverna i studien. De tänker mycket 

kring och känner med karaktärernas utsatthet. Det finns en form av närhet i 

detta; att leva sig in i en annan människas utsatta situation, en förståelse i 

tanken och känslan. Nicklas beskriver det såhär: ”Det blir ju som sagt som 

om en person skulle prata med mig, bara helt vanligt. Jag vet inte hur jag ska 

förklara det…”296 

Inlevelsen eleverna upplever handlar dock inte alltid om en identifikation 

med karaktärerna och några elever skiljer på att känna empati med 

karaktärerna och att identifiera sig med dem. Jesper som såg Hotel Rwanda 

och som flera gånger ger uttryck för empati med karaktärerna i filmen menar 

att det kan vara svårt att identifiera sig med dem. Han säger:  
Jag kände inte det när jag kollade på den att jag kunde identifiera mig. Det är säkert 

många som gör det och därför tycker att den blir bättre. Jag kände inte att jag 

kunde göra det.297 

Jag tolkar det som att det finns ett avstånd mellan elevernas livsvärld och de 

historiska livsvärldarna som gör att identifikation inte är självklar. Det kan 

exempelvis handla om tiden, kulturen, karaktärernas ålder, kön, eller deras 

svåra och ofta utsatta situation.  

Empati och sympati 

Elevernas utsagor om deras känslor för karaktärerna visar också på sympati 

för karaktärerna. Det kan vara svårt att skilja uttrycken för empati och 

sympati åt eftersom eleverna kan känna både sympati för och empati med 

karaktärerna. Det ena behöver inte utesluta det andra. Isabels utsaga om hur 

hon reagerade när Avner i filmen München pratar med sitt lilla barn i telefon 

skulle kunna vara ett exempel på sympati snarare än empati.  Avner har inte 

sett sitt barn och han bryter ihop när han hör barnets röst. Isabel säger: ”Ja, 

man blir ledsen för hans skull och för hela familjens skull. Men han kan ju 

inte bara åka ifrån och lämna uppdraget för uppdraget är ju inte gjort än.”298 

Genom Avners reaktion förstår Isabel det tragiska i att vara kallad på ett 

militärt uppdrag som innebär att döda andra människor och inte kunna vara 
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med sin familj; att för att klara det måste man stänga av sina känslor.299 Det 

Isabel beskriver är snarare en förståelse för situationen och Avner snarare än 

en inlevelse i hans känslor. Jessica som sett Schindler’s List berättar: 
Ja, man börjar tycka om karaktärerna och personerna, man lär känna dom genom 

filmerna och man ser att dom gör nånting bra för andra människor och man känner 

att det där vill jag också kunna göra. På något sätt. Och då blir det bara den 

känslan. Att man kan relatera på något sätt.300 

Det verkar således som att sympatin för och empatin med filmkaraktärerna 

gör att eleverna upprättar en form av relation till dem. Som om det vore en 

relation till en levande människa vilken blir del av deras livsvärldar. 

Antipati och oförståelse 

Eftersom eleverna uttrycker empati med filmkaraktärerna och inlevelse i 

deras värld infinner sig frågan om också det motsatta finns – antipati och en 

oförståelse inför det som händer. Finns det tillfällen när elevernas horisonter 

inte öppnas mot den historiska livsvärlden? Hur tar sig det i så fall uttryck i 

elevernas berättelser?  

Mattias berättar om sitt erfarande av scenen i Ådalen 31 där militären 

öppnar eld mot demonstranterna och han ger uttryck för en oförståelse inför 

dödsskjutningarna: 
Jag tycker att…nä, jag förstod inte riktigt varför. Man vann väl ingenting på det 

egentligen. Dom demonstrerade liksom. Det tycker jag man har rätt till. Det kändes 

planlöst och grymt.301 

Mattias använder ord som planlöst, grymt och chockerande. Han beskriver 

dödskjutningarna som en slakt, en massaker och han upprepar att han inte 

förstår. Även Jesper ger uttryck för oförståelse inför handlingarna i filmen 

Hotel Rwanda. Han beskriver dem som sjuka och upplever händelserna som 

konstiga. 
Ja, att man kan göra så mot andra människor, att man bara kan åka runt på stan 

med en pistol och bara åka runt och döda dom om dom var på fel ställe eller om dom 

hade fel bakgrund. Det är bara sjukt allting. Det är ju inte bara en heller, utan det är 

nästan allihop som är så där. Det är konstigt. 302 

Lika mycket som Oskar Schindler i filmen om honom väcker elevernas 

empati så väcker hans antagonist Amon Goeth det motsatta. Eleverna 

uttrycker oförståelse, ilska, hat och frustration över hans grymhet och 

ondska. De berättar om olika scener där hans grymhet framträder, 

exempelvis scenen när han pratar med sin judiska hushållerska som han 
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känner sig attraherad av. Scenen slutar med att han misshandlar henne. 

Hans godtycke lyfts också fram av eleverna, att man inte vet vad han tänker 

ta sig till. Vera berättar om Amon: 
Man såg ju verkligen hur han, när han gick ut på balkongen och så tog han fram 

geväret och så sköt han några bara. Det tyckte jag var jättehemskt för det blev så 

nära, det blev lite rått nästan.  För jag förstår inte. En människa ska bara kunna 

sätta sig och skjuta folk sådär, det är lite sjukt. Men sen i vissa delar av filmen när 

han börjar bli lite normalare då börjar man tro att han kan förändras, och så – 

nä.303 

Några av eleverna funderar över varför Amon är som han är och de förklarar 

det med att han kanske haft en problematisk barndom, att han har en störd 

personlighet eller att han till skillnad från Schindler inte lärt känna någon 

jude på det sätt som Schindler lärde känna Stern. Jessica dröjer sig kvar vid 

Amon och trots att hon upprörs över hans handlingar kan hon ändå känna 

medlidande med honom. Han ”missade ju allt det fina i stället”304. Hon 

frågar sig hur han kunde bli som han blev och hon hade gärna sett en film 

om hans liv för att förstå bättre. 305  

Filmerna som eleverna sett tar upp våldsamma och komplicerade 

händelser i det förflutna. Det är naturligt att eleverna erfar dessa händelser 

som konstiga och oförståeliga. ”Det är så jävla sjukt”, säger Nicklas om en av 

scenerna i Schindler’s List när nazisterna beordrar en uppgrävning av 

judiska lik för att de i nästa sekund ska brännas.  

I dramatiken som uppstår mellan förövare och offer väcks elevernas empati 

som riktas mot offren och mot dem som står på offrens sida. Samtidigt väcks 

eleverna antipati mot förövarna och eleverna berättar om känslor av vrede, 

sorg, frustration och maktlöshet. Inte oväntat är detta starka känslor som 

också väcker frågor och tankar om bland annat skuld och ansvar. Tankarna 

och känslorna kring skuld och ansvar är knutna till filmernas handlingar 

men eleverna pratar också om detta med utgångspunkt i de faktiska 

historiska händelserna så därför återkommer jag till denna aspekt i kapitlet 

Historien genom historisk spelfilm.  

Sammanfattande analys  

I detta kapitel har beskrivits hur eleverna berättar om sitt erfarande utifrån 

de olika spelfilmerna de sett. Vad är det som framträder för eleverna när de 

får se historisk spelfilm i historieundervisningen, och hur framträder det?  

Eleverna har berättat hur de dras in i filmerna och hur de lever sig in i 

karaktärernas öden och liv. Det verkar som att det genom tid och över rum 

uppstår en form av upplevd relation med andra människor genom filmerna, 
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mer eller mindre oberoende av vilka historiska filmer eleverna sett.306 

Beröringspunkterna som eleverna erfar med filmernas historiska livsvärldar 

finns i det allmänmänskliga och det skär igenom de olikheter som finns på 

grund av att eleverna och karaktärerna befinner sig i olika historiska tider 

och på olika platser.  

Den historiska spelfilmen audiovisualiserar människoöden, historisk tid 

och historiska platser. Bild och ljud erfars tanke- och känslomässigt av 

eleverna via synen och via hörseln. Jag tänker att själva audiovisualiseringen 

och hur den erfars rent kroppsligt av eleverna kan vara avgörande för att den 

starka koppling till filmernas berättelser som elevernas utsagor visar på ska 

uppstå.  

Utifrån Merleau-Ponty kan vi tänka oss att våra kroppar och våra jag är 

ett, att det inte går att skilja på subjektet och kroppens erfarande i 

världen.307 Det kan förklara den sammansmältning som verkar uppstå 

genom sinnena när eleverna erfar filmernas karaktärer och de historiska 

livsvärldar som skildras. Eleverna ger också uttryck för sina kroppsliga 

upplevelser av filmens berättelse; att de ser och hör samt att de känner med 

hela kroppen, att de vill ingripa rent fysiskt, att de tittar bort eller att de vill 

gråta. Det finns således en upplevelse av att vara närvarande i filmen – att 

vara där.  

Eva Alerby har i en studie uppmärksammat hur lärande sker när 

erfarandet av undervisningen inkorporeras i kroppen och blandas med 

tidigare erfarenheter.308 Genom filmens förmåga att ge åskådaren en illusion 

av att förflyttas in i filmens narrativ, förstärks också upplevelsen av att 

förstå. Spelfilmers narrativa struktur inbjuder genom sitt sätt att bygga upp 

en berättelse till förkroppsligande och också empati.309  

I elevernas utsagor finns beskrivet hur den narrativa strukturen har 

förmågan att delvis styra tankar och känslor. Exempel på det är när Lisa 

berättar om hur hon dras in i den fiktiva historien om Jack och Rose när hon 

egentligen vill fokusera på berättelsen om Titanics undergång. Lisa 

återkommer också i sin berättelse till hur filmens berättarspråk leder 

åskådaren att känna med karaktärerna. Att Jack dör på slutet är ett 

berättargrepp för att få åskådarna att känna och förstå vidden av tragedin; 

det var många som miste sina nära och kära.310 
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Elevernas erfarande av spelfilmerna är komplext. De ger uttryck för bland 

annat empati, sympati och antipati, för förståelse och oförståelse, för närhet 

och distans. De förhåller sig både kognitivt och emotionellt till det de erfar. 

Hur kan det de beskriver tolkas och förstås? 

Eleverna erfar empati med karaktärerna och med den situation de 

befinner sig i, empati som kan beskrivas som både emotionell och 

kognitiv.311 Den kan med hjälp av Margrethe Bruun Vaages beskrivning av 

begreppet förstås på följande vis. Den kan ses som en inlevelse i 

filmkaraktärernas känslor där ett kroppsligt erfarande av karaktärerna och 

deras situation är betydelsefullt. Eleverna upplever filmerna genom sina 

känslor och vill gripa in i handlingen rent fysiskt för att de lever sig in i 

exempelvis att någon blir orättvist behandlad. Ett exempel på det är när 

Emma vill slå Amon för att han misshandlar sitt judiska hembiträde Helen. 

Intressant är att Emmas reaktion handlar om att aktivt reagera för att 

försvara Helen som är passiv och utan möjligheter att försvara sig själv i den 

utsatta situation hon befinner sig i. (Schindler’s List). Empatin kan ha en 

stark etisk dimension. 

Ytterligare exempel på hur det kroppsliga erfarandet av karaktärerna kan 

leda till empati är att eleverna kan känna sig som en del av ett 

händelseförlopp. Den känslomässiga inlevelsen i detta händelseförlopp är 

stark vilket kan sätta igång tankar och känslor som inte direkt har med 

filmens narrativ att göra. Sådana reaktioner kan betecknas som 

ideosynkratiska reaktioner.312 Ett exempel på det är när Jessica känner att 

hon är en av de judar som tackar Oskar Schindler i slutet av filmen och att 

hon i likhet med Oskar känner sin egen otillräcklighet. Empatin med Oskar 

väcker tankar och känslor som är hennes egna och som inte är direkt 

kopplade till att förstå det som utspelar sig på filmen.313 Det har att göra med 

självreflexivitet.314 Ett tredje exempel är hur empatin som förkroppsligande 

kan beskrivas som en hjälp för åskådaren att bättre förstå karaktärerna i 

filmen och deras handlande.315 Exempel på detta är när eleverna som sett 

                                                             
311 Kognitiv empati handlar om att förstå andra och emotionell empati handlar om att dela andras känslor. 
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312 Vaage, ”Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film”, 97; Margrethe 

Bruun Vaage, ”Self-reflection: Beyond Conventional Fiction Film Engagement”, Nordicom Review 30:2 

(2009): 159–78; Axelson, ”Deeply Moved by Movies: Film viewing as a transitional space for utopian self-

reflection”. 
313 För en utförlig beskrivning av åskådarens rörelse mellan att var i filmens narrativ (intratext)och förflytta 

sina tankar och känslor till erfareheter och förståelse som ligger utanför detta (extratext) se: Axelson, Film 
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vilken handlar om att att förstå karaktärerna. Se: Vaage, ”Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the 
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Schindler’s List hyser medkänsla med alla de judar som är instängda på tåget 

en mycket varm dag och Oskar Schindler bestämmer sig för att ge dem 

vatten. 

Empatin har också en kognitiv dimension som kan fördjupas av narrativ 

förståelse. I empatin förenas känsla och tanke genom att eleverna förstår 

något de inte förstått förut genom att känna med karaktärerna. Denna 

förståelse kan beskrivas som att de erfar en djupare narrativ förståelse 

genom någon av karaktärerna vilket leder till en förståelse för något mer 

allmänmänskligt eller självreflekterande. Exempel på det är när Martin 

förstår krigets cynism genom Saigos utsatthet (Letters from Iwo Jima) eller 

när Jesper förstår hur fruktansvärt inbördeskriget i Rwanda var genom Paul 

Rusesabaginas reaktioner (Hotel Rwanda). 

Elevernas empati kan vara riktad mot enskilda karaktärer eller mot 

grupper av människor som är i en utsatt situation. Den fyller olika 

funktioner för eleverna; den hjälper dem att skapa mening i filmupplevelsen 

genom att den belyser viktiga händelser vilket underlättar tolkning och 

genom att den underlättar förståelsen för karaktärerna och deras 

handlande.316 Känslan av empati kan även variera för en och samma person 

vid olika tillfällen under samma filmupplevelse. Margrethe Bruun Vaage 

menar att inlevelsen i en fiktiv film sker på flera nivåer och att detta förklarar 

att empatin kan se olika ut hos samma person under samma 

filmupplevelse.317 Min tolkning är att empatin är en viktig del när eleverna 

skapar sina fabula utifrån filmens sujet och den har ofta en etisk dimension, 

vilken jag återkommer till i kapitlet Historien genom historisk spelfilm. 

Empatin är både emotionell och kognitiv men som visats ovan kan den ha 

tyngdpunkten mer i det emotionella eller mer i det kognitiva. Vaage 

beskriver detta som att den subjektiva förståelsen och den egna förmågan att 

styra över sin filmupplevelse är en del av empatin. Exempel på det är när 

Jonathan berättar om Vredens druvor genom att medvetet skilja på filmens 

berättelse och historien som den representerar. Hans empati är mer kognitiv 

och den bygger på reflektioner utifrån karaktärernas historiska livsvärld. 

Viktigt att framhålla är att Jonathans meningsskapande till stora delar 

bygger på kognitiva resonemang utifrån filmens uppbyggnad och empatin 

har inte så stort utrymme. Känslan av empati är således olika för olika elever 

och och kanske också beroende av vilka filmer de sett. 

Distinktionen mellan sympati och empati som görs i filmreceptionsteori 

kan vara svår att upprätthålla när ett empiriskt material studeras. När 

åskådare tillfrågas om sina filmupplevelser beskriver de dessa i intervjuer 

efter att ha sett filmen och det kan vara så att något som beskrivs som 
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sympati för karaktärerna mycket väl kan ha känts som empati med desamma 

i själva upplevelseögonblicket. Det ryms inte inom ramen för denna studie 

att fördjupa en analys kring distinktionen mellan sympati och empati. Fokus 

är på elevernas erfarande av empati eftersom detta är intressant att 

analysera i förhållande till det historiedidaktiska tankebegreppet historisk 

empati. Jag nöjer mig med att konstatera att eleverna uttrycker empati med 

karaktärerna och att de ibland även ger uttryck för det som kan 

karaktäriseras som sympati och att båda uttrycken är del av elevernas 

meningsskapande utifrån filmens berättelse.  

Denna studies empiriska material kan tyda på att elevernas rörelse mellan 

tanke och känsla, med förkroppsligandet som en viktig aspekt, hänger ihop 

med hur elevernas horisonter vidgas och öppnas mot filmens värld. 

Elevernas förförståelse, deras föreställningar, tankar, känslor och 

värderingar finns med i den meningsprocess som en filmupplevelse kan vara 

upphov till. I mötet med filmen framträder hur eleverna aktivt ger mening åt 

filmens sujet, hur de skapar sin fabula genom att röra sig mellan filmens 

narrativ och egna erfarenheter och värderingar. När eleverna upplever att de 

förstår något kan detta ses som att deras horisonter vidgats mot filmens 

narrativ.  

Känslan av empati verkar underlätta för eleverna att förstå filmernas 

berättelser och verkar fylla en funktion för meningsskapandet. Hur kan då 

den oförståelse inför grymma händelser och den antipati för vissa personer 

och handlingar som eleverna ger uttryck för förstås i förhållande till den 

meningsskapande process som beskrivits ovan? I Dahls studie framkommer 

att filmen Hotel Rwanda inte gav eleverna tillräcklig hjälp att förklara och 

förstå bakgrunden och orsakerna till folkmordet i Rwanda.318 Liknande 

resultat finns även i denna studie. Det är framför allt eleverna som sett Hotel 

Rwanda, Schindler’s List och München som uttrycker att de är osäkra på hur 

man kan förklara och förstå de grymma och råa skildringarna i filmerna. 

Filmerna ger inte tillräcklig kontextualisering för att eleverna ska kunna 

distansera sig från de starka känslor av antipati och oförståelse som filmerna 

väcker. Elevernas kroppsliga upplevelser är starka och antipatin beskrivs 

ibland som förkroppsligad. Eleverna dras in i filmberättelsen men de går inte 

vidare i att utforska oförståelsen utan de stannar vid att avfärda den, att 

värja sig kroppsligt eller med ord som ”det är sjukt”, ”jag förstår inte”. Det är 

som om antipatin och oförståelsen inte öppnar upp elevernas horisonter. Det 

sker ingen horisontvidgning och därmed heller ingen förståelse. Detta ger ett 

meningsskapande som stannar vid enkla förklaringar som att 

filmkaraktärerna var galna eller sjuka i huvudet. Denna slutsats drar även 

Metzger i sin studie utifrån filmen Pianisten.319 Det kan också vara så att 
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känslan av empati förstärks genom att det som ger upphov till empati 

kontrasteras av starka antiempatiska inslag. Eftersom spelfilmer ofta styr 

åskådaren att lära känna och känna sig nära en karaktär eller ett kollektiv av 

karaktärer tolkar åskådaren det som händer i filmen utifrån dessa 

karaktärers perspektiv.320 Då kan andra perspektiv eller förklaringar få 

stryka på foten.  

Det finns exempel i några av elevernas utsagor på att de inte stannar i 

känslan av antipati eller oförståelse utan att de försöker resonera kring 

förklaringar. Deras emotionella erfarande har en kognitiv dimension. De 

försöker ge mening till det till synes obegripliga. Ett exempel på det kan vara 

när Vera förklarar den omänskliga behandlingen av judarna i Schindler’s List 

genom att tänka att nazisterna såg dem som redskap, inte som människor.  

Vidare kan jag se att eleverna tar hjälp av erfarenhet av andra film- och 

läsupplevelser när de ger mening till den film de berättar om i intervjuerna; 

en form av intertextuellt stöd för meningsskapandet. Det kan beskrivas som 

att andra delar av livsvärlden medpresenteras i erfarandet av filmens 

berättelse. Ett exempel på det är när Emma berättar om slutscenen i 

Schindler’s List då skådespelarna tillsammans med de överlevande judarna 

går förbi Oskar Schindlers grav och lägger stenar på den. Hon berättar då om 

en stark upplevelse av en dokumentärfilm: 
Och när jag såg det kom jag att tänka på en annan film som var om Första 

världskriget. Fast det var en dokumentär tror jag. Och då var det nån som pratade 

och berättade. Och då var det olika gubbar som hade varit med där i kriget och 

berättade hur det var. Och på slutet så såg man vilket år som hade fötts och vilket år 

dom hade dött. Och det kunde vara 2000, 2008, 2009. Och då vart jag jätteledsen, 

för dom har levt och så och nu är dom döda. Det var jättehemskt. Så då kom jag att 

tänka på samma sak då. När dom gick där. Att dom fortfarande levde. Jag tyckte det 

var fint.321 

Det kan vara så att den starka empatiska upplevelsen av filmen, vilken 

inkluderar ett kroppsligt erfarande, ger åskådaren det Frykman beskriver 

som ”avbrott i rutinen”.322 Jag menar att just för att filmen är en modifierad 

värld som åskådaren träder in i och erfar med alla sina sinnen så ger detta 

erfarande möjligheten att få syn på saker hos sig själv i den levda världen 

som ökar förståelsen av sig själv och andra. Margrethe Bruun Vaage skriver 

om spelfilmens potential att transformera ”jaget”: 
The transition from fictional engagement to self-reflection is characterized by a 

change from being transported into the fictional world to an experience of the 

fictional world also contributing to a potential transformation of the real self.323  
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Axelson beskriver i sin forskning hur tankar och känslor samspelar i 

filmåskådarens meningsskapande processer.324 I denna studie berättar 

eleverna om att i mötet med spelfilmerna kan de erfara att de uppnått en ny 

förståelse av andra människor. Axelsons studier visar på liknande upplevelse 

av förståelse och självförståelse hos åskådaren i mötet med spelfilmer.325 

Denna nya kunskap som spelfilmen ger eleverna behöver inte nödvändigtvis 

vara kopplad till en historisk kontext; den kan vara kopplad till spelfilmens 

egen karaktär och narrativ som samspelar med elevernas förförståelse när 

deras fabula skapas. Däremot tyder det empiriska materialet på att känslan 

av att ha förstått något nytt kan vara kopplad till att de flesta av filmerna 

bygger på verkliga händelser. Autenticiteten i dessa filmer bidrar till att 

elevernas erfarande av filmberättelserna blir starkare. Jag tänker att 

spelfilmer genom att engagera hela åskådarens jag, den levda kroppen, ger 

hen en än starkare upplevelse genom autenticiteten i berättelsen. Känslan av 

närhet blir tydligare eftersom det handlar om människor som funnits. Detta 

kan ha betydelse för historieundervisningen och elevernas syn på historien 

vilket jag återkommer till i följande kapitel. 

Historien genom historisk spelfilm 
Som beskrevs inledningsvis i resultatkapitlet har eleverna sett de historiska 

spelfilmerna i en speciell kontext, nämligen undervisningen i historia på 

gymnasiet. Filmerna ingick i moment där lärarna hade vissa syften med att 

använda spelfilm. De hade förberett eleverna inför filmtittandet och de hade 

också gett dem redovisningsuppgifter till filmerna. En stor del av 

intervjuerna kom därför att handla om filmerna i relation till historien. I 

detta avsnitt redovisas de teman kring filmupplevelsen och historien som 

kommit fram i analysarbetet av intervjuerna. Dessa teman är 

verklighetstrogenhet, källkritik, historisk empati och moralisk värdering.  

I föregående avsnitt belystes främst elevernas emotionella, kognitiva och 

kroppsliga erfarande av filmerna utan att det explicit kopplades till de 

aktuella historiska händelserna. I detta avsnitt flyttas fokus till elevernas 

tankar och känslor utifrån filmerna kopplat till den faktiska historien.  

Distinktionen mellan det förflutna och historien som den framställs i 

spelfilm är mer komplicerad än vad som kanske framgår vid första 

anblicken. Frågan är hur vi kan ha kunskap om det förflutna. Dåtiden är 

borta och vi kan inte få likadan kunskap om den som om den tid vi befinner 

oss i just nu. Historien måste på ett eller annat sätt återberättas utifrån de 

spår av historien som finns kvar.  

Återberättandet, eller narrativiteten, kan vara ett sätt att medvetandegöra 

det förflutna. Robert Rosenstone menar att det sätt på vilket seriöst gjord 
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historisk spelfilm återberättar historien inte automatiskt bör avfärdas som 

sämre än traditionellt historiskt återberättande. Det handlar om olika 

berättarformer som bör bli bedömda utifrån olika kriterier.326 Elevernas 

erfarande av det förflutna genom spelfilmerna kompliceras av att det ju 

egentligen inte finns någon sann historia, bara en mer eller mindre sannolik 

återberättad historia som påverkas av vilka frågor som ställs och vilka 

tolkningar som görs. En av eleverna, Emma, belyser detta när hon säger:  
Intervjuaren: Tror du att vi lär oss av historien?  

Emma: Ja alltså ibland. Men ibland så inte. Alltså, det beror ju på hur man 

tolkar det också. Hur man tolkar vem som gjorde fel och så. Om man 

tolkar fel då kan det bli samma fel igen.  

Intervjuaren: Just det. Så det är inte alldeles enkelt? 

Emma: Nä man måste tolka rätt också.327 

Det Emma sätter fingret på här är att allt återberättande av det förflutna ofta 

är någon form av tolkning. Med detta i åtanke ger vi oss nu in i hur eleverna 

erfar historisk spelfilm i förhållande till det förflutna.  

Elevernas erfarande av historisk spelfilm i relation till det 
förflutna 

I detta avsnitt redogörs för hur eleverna relaterar den film som de sett till det 

förflutna. Det inbegriper både hur de förhåller sig till filmernas historiska 

livsvärldar och till det förflutna.  

 

Letters from Iwo Jima 

Martin berättar att han uppskattade Letters from Iwo Jima för att ”man fick 

se vad som egentligen pågick, vad som hände under striderna där.”328 Han 

bedömer filmen som sanningsenlig med historien och han har också läst 

andra källor som beskriver landstigningen på Iwo Jima. Han ifrågasätter 

inte hur själva landstigningen och striderna på ön gestaltas i filmen, snarare 

tvärtom. Vad han däremot ser som uppdiktat är vad de enskilda 

karaktärerna säger i filmen. Han menar att det inte går att veta exakt vad 

människor sa och tänkte, så det har filmmakarna regisserat fram. Det behövs 

att regissören skapar de privata scenerna så att de blir filmmässigt bra.329 

Filmen är även trovärdig i sin skildring av den amerikanska och den 

japanska kulturen, menar Martin. Soldaterna förhåller sig olika exempelvis 

till heder och ära och det tänker han beror på hur de blivit uppfostrade i sina 

respektive kulturer. Samtidigt ser han att när soldaterna ställs inför 

traumatiska situationer så är det lika mycket den enskilda individens eget 

agerande som de inlärda kulturella värderingarna som styr personernas 
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handlande. Han menar att filmen visar att i krig sitter egentligen alla i 

samma båt och alla är förlorare. Så är verkligheten och kriget i Letters from 

Iwo Jima skildras på ett sätt som skiljer sig från hur krig vanligtvis skildras i 

actionfilmer. Det gör att han får en djupare förståelse för att krig inte är 

något lättsamt: 
Men man förstod i filmen att det inte var det. Det var liksom farligt där och du ville 

ju inte vara där egentligen, för det är ingen som vill vara ute i krig även om folk 

försöker få det att låta bra.330 

Hotel Rwanda  
Även Jesper som sett Hotel Rwanda ser filmen som en trovärdig skildring av 
folkmordet i Rwanda 1994. Han säger att han inte har ”full koll på själva 
historien” och ställer också en del frågor under intervjun om konflikten.331 
Men trots detta känner han att skildringen är trovärdig och han lever sig in i 
den. Just för att filmen bygger på en verklig händelse ser han den som mer 
realistisk. Jesper pratar också om hur Afrika är skildrat och att det stämmer 
med den bild han hade sedan tidigare om kontinenten: 

Jesper: Men annars så, den vanliga miljön var nog ganska så som man tror att 

det ska vara i Afrika. 

Intervjuaren: Hur tror man att det ska vara i Afrika? 

Jesper: Grusväg, och så är det mycket damm som åker runt och så är det träd 

och en flod som åker igenom. Ganska tomt och inte några jättestora 

hus, små nästan hyddor. Allting ska vara enkelt.332 

Afrikabilden tänker Jesper kommer från andra filmer och från nyheterna. 

Han tycker att Hotel Rwanda bekräftar den bild han redan hade. Genom att 

filmen gestaltar en bild som redan finns kan filmen upplevas som trovärdig. 

Bilden av Afrika är en del av Jespers förförståelse.  

Under intervjun pratar inte Jesper så mycket om själva konflikten och de 

faktiska historiska händelserna utan hans tankar och känslor rör sig mest 

kring Paul och hans kamp för att rädda så många människor som möjligt. 

Jesper menar också att han kan förstå hur hemskt det måste vara att ”veta 

att deras grannar dör, att när som helst kan det vara ens egen tur att bli 

dödad av soldaterna.”333 Filmen ger honom de utsattas perspektiv, vilket ger 

honom en större förståelse även om han inte riktigt kan förstå hur hemskt 

det måste ha varit eftersom han aldrig upplevt något liknande själv. Hotel 

Rwanda ger honom tillträde till en historisk livsvärld där han får ta del av de 

utsattas perspektiv. 
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Schindler’s List 

Eleverna som sett Schindler’s List bedömer att filmen är trovärdig och de gör 

det genom att jämföra med filmer de sett tidigare, med undervisning om 

förintelsen och med sådant de läst eller hört tidigare. De använder sin 

förförståelse. Under intervjuerna framträder dock en del funderingar kring 

vissa scener i filmen och resonemang kring källor och hur filmskaparna kan 

ha vetat något om händelserna. Jag återkommer till detta i avsnittet 

Källkritik. När eleverna ser filmen bekräftas bilden som de haft tidigare av 

förintelsen, samtidigt som det är den förförståelse de hade med sig som gör 

att de upplever filmen som trovärdig. Men eleverna berättar om att det inte 

enbart är fråga om att en redan existerande bild av förintelsen bekräftas; de 

tycker också att de lär sig nya saker av filmen. En av eleverna menar att hon 

visste mycket lite om förintelsen innan filmen och att hon lärde sig väldigt 

mycket av att se den. Hon säger: ”Jag lärde mig i princip allt av filmen, det 

var ingenting jag hade hört förut känner jag. Det gav ett helt nytt 

perspektiv.”334  Det nya perspektivet handlar om en känsla av att ”herregud 

det här hände verkligen” sjönk in i henne. Även Schindlers agerande ger 

henne känslan av ett nytt perspektiv; att en människa kunde göra något så 

”stort och viktigt”.335  

Emma berättar att genom Schindler’s List får hon reda på fakta om 

förintelsen och i undervisningsmomentet som de håller på med spelar filmen 

en stor roll:  
Ganska stor roll faktiskt. För vi har ju inte hållit på med det så mycket. Så då får 

man ju veta mycket genom filmen. Om andra världskriget, för vi har ju bara haft en 

liten genomgång om det. Så man får mer av filmen, mer fakta. Ja, fakta om hur det 

var liksom. Så det är ganska stor roll filmen har.336 

Under en tidigare del av intervjun berättar Emma att hon hade viss 

förförståelse av förintelsen eftersom hon sett filmen på högstadiet och då 

hade de läst om förintelsen innan. Hon berättar bland annat att hon kände 

till att judarna inte visste vad som väntade dem när de blev transporterade 

med tåg till olika platser. Hon ser en orsak till förintelsen i Versaillesfreden 

och Hitlers skuldbeläggande av judarna som hade det bra, men hon säger att 

filmen inte tar upp någonting om orsakerna till förintelsen utan den skildrar 

hur judarna kunde behandlas under själva förintelsen.337 Som beskrivits i 

föregående kapitels sammanfattande analys förstärktes Emmas upplevelse 

av den autenticitet hon kände när hon förstod att flera av de människor som 

filmen handlade om fortfarande lever. 
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De elever som visste en del om förintelsen sedan tidigare berättar om att 

det som Schindler’s List bidrog med var att ge en djupare förståelse, att vidga 

förståelsen för hur grymt det faktiskt var och en förståelse för den enskilda 

människans villkor. Nicklas berättar att han genom filmen får en djupare 

förståelse för förintelsen och på frågan om på vilket sätt han får det svarar 

han: 
Alltså man ser ju varje person, att dom står där och… Förut tänkte jag att okej, dom 

vart gasade och så, men när man får se det som en film, alla stod och jobbade och 

hur brutala nazisterna var, allting var så detaljerat.338 

Den vidgade förståelse som eleverna berättar om handlar om att Schindler’s 

List ger en bild av förintelsen där de enskilda människornas öden framträder 

och ger nya perspektiv på händelserna. Perspektiv som erfars som sanna. 

Att historiska spelfilmer kan bygga på stereotyper och invanda bilder av 

det förflutna blir tydligt i intervjuerna med bland andra Nicklas och Vera. 

När filmerna bekräftar det som förväntas kan de upplevas som trovärdiga. 

Vera berättar om Amon och de andra tyskarna som ”typiska nazister”, till 

skillnad från Oskar Schindler som var annorlunda. Han tyckte om judar och 

han var mer mänsklig. På frågorna vad det är som gör de andra till typiska 

nazister och hur hon vet att de var det svarar hon att det är personer som 

hatar judar, som lider brist på empati, som inte drar sig för att skjuta ihjäl 

andra om det behövs och som hyllar sin ras.339  Hon har fått den bilden 

eftersom de har pratat mycket om nazismen på grundskolan och hon har sett 

både spelfilmer och dokumentärer. Hon tänker att den som står som mall för 

en typisk nazist är Hitler och hon säger när vi pratar om det att det nog är en 

lite förenklad bild.340  

Nicklas upplever en klassisk dramaturgi i filmen Schindler’s List som han 

känner igen från andra filmer om andra världskriget. Det handlar om att 

filmerna gestaltar ”the good guys” och ”the bad guys”.341 Han tänker att han 

är intresserad av andra världskriget för han upplever det som att kriget har 

samma dramaturgi som många spelfilmer; kampen mellan ont och gott där 

det goda segrar. Schindler’s List stämmer in i denna syn på andra 

världskriget och på spelfilm. 

Nicklas och Vera upplever Schindler’s List som trovärdig just för att den är 

svart-vit. Nicklas menar att han till och med tänker sig att människor under 

den aktuella historiska tiden såg sin värld i svart-vitt och han säger att han 

vet att det är märkligt att han tänker så. Han tänker att det beror på att han 

sett en del svart-vita filmer och bilder från andra världskriget och eftersom 

allt dokumentärt material från den tiden är svart-vitt menar han att 
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filmskaparna valt att göra Schindler’s List svart-vit eftersom den bygger på 

en sann historia och för att öka den dokumentära känslan – för att ge 

åskådaren en känsla av att kameran var där på plats.342  

En scen i Schindler’s List som både Jessica, Emma och Nicklas tar upp 

handlar om en av de judiska mammorna som försöker gömma sitt barn 

under rensningen av gettot. Flickan heter Danka. De får hjälp av en judisk 

pojke som är en del av den judiska ordningsgrupp som utsetts av nazisterna 

att hålla ordning i gettot. Han lyckas rädda dem till ”rätt” kö. När Nicklas 

berättar om scenen blir förförståelsens roll för tolkningen av filmens sujet 

tydlig. Nicklas ser pojken som en nazist eftersom han hjälper nazisterna med 

utrensningen av gettot: 
Ja, och det var ju, för han räddade dom så han var väl, i början tänkte jag, en 

heroisk, men…ja…ingen nazist är väl ändå heroisk. Fast det han gjorde var ju 

bra.343  

Genom förförståelsen gör Nicklas en tolkning av denna scen som inte 

stämmer med filmens sujet och kanske inte heller med den historiska 

verkligheten. Här skulle det finnas möjligheter till reflektion kring den 

komplexitet historien har.  

 

München 

Isabel erfor många tankar och känslor när hon såg filmen München. Hon 

kopplar filmens handling till orättvisor i det förflutna och hur dessa 

orättvisor drabbar människor som inte är direkt inblandade i konflikter. Hon 

blev både arg, sorgsen och ledsen. Hon upplevde att hon fått ta del av något 

autentiskt eftersom filmen speglar en verklig händelse: 
Ja, man blev typ så arg, eller typ hur människor behandlar varann. Det där är ju 

ändå sanningen, det är så där det är. Man känner typ att det är orättvist i världen. 

Och sen är det sorg för alla dom som drabbas av det, som är oskyldiga som inte kan 

göra nåt åt det egentligen.344 

Filmen har visat henne på en sanning om det förflutna som påverkar henne 

starkt känslomässigt. Genom att hon känner med människorna i den 

historiska livsvärlden blir känslan av sanningen om orättvisorna i världen 

starkare.  

När det gäller konflikten mellan Israel och Palestina, vilken är 

bakgrunden till filmens handling menar Isabel att filmen inte hjälper henne 

att förstå den:  

                                                             
342 Nicklas, 130228, 7. 
343 Nicklas, 130228, 16. 
344 Isabel, 121113, 8.  



 

94 
 

Men jag tror att det är bra att man ändå har en grund, att man förstår att det finns 

en Israel-Palestina-konflikt. Om man inte hade förstått det så hade man inte förstått 

filmen. Man kan nog inte kolla på den om man inte vet vad som har hänt.345 

Filmen bidrar inte till en kontextualisering av händelserna vid OS i München 

1972. Kunskap om detta måste Isabel inhämta på annat sätt. Isabel bedömer 

filmen som en trovärdig skildring av händelserna och hon baserar det på 

läsning av boken Vedergällning: historien om israelernas hämnd för 

massakern vid OS i München 1972, för övrigt samma bok som Steven 

Spielberg bygger sin film på. Det är inte Isabel medveten om när jag 

intervjuar henne. 

 

Titanic, Vredens druvor och Ådalen 31 

Tre av eleverna har sett filmer som fått dem att fundera kring klass- och 

könskillnader i historien och det är filmerna Titanic, Vredens druvor och 

Ådalen 31 som väckt dessa tankar. Lisa berättar att eftersom hon skulle se 

filmen inom ett projekt i ämnet historia så försökte hon att fokusera på 

andra saker än kärlekshistorien i Titanic. En sak hon fastnade för då var hur 

klasskillnaderna skildrades. Hon menar att filmen ger en bild av samhället i 

början av 1900-talet men att filmmakarna spetsat till skillnaderna mellan 

samhällsklasserna för att få mer dramatik i filmen: 
Fast det kanske inte var riktigt så, då alltså på den tiden, även om det var bättre så 

kanske det inte var riktigt så himla mycket. Jag vet inte, jag har ju inte levt på den 

tiden  /…/Dom har ju nog försökt att få det förfinat lite, dom har gjort att det är inga 

problem alls för dom som är rika. Och för dom fattiga då är det jättejobbigt istället. 

Som att dom har speglat ner på det. Dom försöker ju bilda dramatik genom att göra 

det.346  

Lisa berättar att filmen lägger störst vikt vid hur de rika hade det och att den 

enda person som egentligen gestaltas ur underklassen är Jack. Klass-

killnaderna görs tydliga genom att Rose från överklassen och Jack från 

underklassen förälskar sig i varandra. De förstärks av att Jack hamnar på 

middag hos överklassen och genom hans sätt att vara lyfts värderingar från 

överklassen fram. Lisa menar att genom den fiktiva kärlekshistorien kan hon 

få veta hur skillnaderna mellan klasserna såg ut i början av 1900-talet även 

om de är lite överdrivna, men också hur situationen för kvinnor i överklassen 

kunde vara. Hon beskriver hur ofria kvinnor var och går från att prata om 

filmens handling över till att tala om kvinnornas situation förr i tiden, till 

kvinnors rätt att rösta 1921 och till hur samhället har utvecklats till att bli 

mer jämlikt: 
Ja, det är ju kvinnomisshandel i princip. Inte misshandel men dom tar kvinnorna för 

givet. Dom bryr sig inte riktigt männen, för det är männens samhälle. Dom ska ha 
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makten och allt sånt där. Var det 1921 kvinnorna började ta ett steg framåt tror jag? 

När dom fick rösträtt. Tror jag. Så till dess var det ganska brutalt för kvinnorna. Nu 

har det inte med filmen att göra men det känns som att allting blivit gjort för att 

kvinnorna ska ta skulden, det är vi som är offerlammen liksom. Att det är vi som har 

blivit… Det var Eva som åt den förbjudna frukten. Bara det. Och efter det verkar alla 

kvinnor få skulden för det.  Det är männen som är överhuvud och det är dom som 

gör allting.. /…/ Det är mer jämlikhet i samhället. Så tjejerna har börjat ta ett steg 

framåt nu. Även fast vi fortfarande jobbar på det.347 

Intressant att notera är att från början pratar Lisa om kvinnorna som ”dom”, 

kvinnorna i filmen och kvinnorna i historien. Men så går hon över till att 

inkludera sig själv och säger sedan ”vi”. Hon inkluderar sig själv i en 

historisk genuskontext. Filmens sätt att spegla könsroller väcker både 

känslor och tankar hos Lisa som berör henne personligen och skapar ett 

engagemang. Hon visar genom detta resonemang hur historien är en del av 

hennes livsvärld. När hon pratar om klasskillnaderna jämför hon även med 

idag och hon tänker att nuförtiden är det lättare för en som inte har så 

mycket pengar att ändra sin situation. Vi har fler val idag jämfört med vid 

början av 1900-talet. Hon säger: 
Då fanns det ju inte arbeten till alla så att det fanns möjlighet för alla att bli rik. Utan 

då var det mer att dom rika var rika och dom fattiga var fattiga. Och dom kunde inte 

göra så mycket åt det. Nu har man nästan alltid ett val. Vi har grundutbildning och 

man kan fortsätta att utbilda sig och så kan man jobba med nåt där man får bra 

med pengar. Eller så är man medel eller så är det inte så bra alls. Men det är ändå 

mer på en själv nu. Förut var det på familjen, vilken familj man föddes in i. Eller 

man kunde gifta sig rik.348 

Även Jonathans berättelse om filmen Vredens druvor visar hur filmen 

sätter igång tankar och känslor kring både klass och kön. Han menar att 

filmen skildrar konsekvenserna av depressionen under 1930-talet i USA, 

snarare än själva börskraschen i sig. Filmens fokus är de bortkörda bönderna 

och Jonathan säger att det var bönderna som var de vanliga människorna på 

den tiden. Filmen skildrar dem och inte de rika och det är en trovärdig 

skildring. Han tänker att filmens upplägg gör att det blir en bra film som han 

tyckte om att se. Man får följa Tom Joad och hans familj när de tvingas bege 

sig från sin gård och försöka hitta en ny försörjning i Kalifornien och filmen 

pendlar mellan hopp och förtvivlan. Han känner att han får en förståelse för 

den enskilda människan och en inblick i hur det kunde vara för en familj vid 

den här tiden. Han reflekterar kring familjesammanhållning och hur 

annorlunda det var förr när familjemedlemmarna var mycket mer beroende 

av varandra. Idag är samhället konstruerat så att man kan klara sig utan stöd 
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från sin familj men det kunde man inte då. Tog man inte hand om varandra 

gick man under. I detta fanns också kärlek: 
Jonathan: Jag kanske inte skulle säga att man var lyckligare på den tiden men 

dom hade kanske mera kärlek runt sig hela tiden. Dom hade väl ofta 

nån dom kunde prata med, alltså i alla fall i den här familjen. Sen 

kanske inte alla familjer hade det bra. Men dom hade en väldig 

förståelse. Som han den här, vad hette han? Huvudpersonen? 

Intervjuaren: Tommy? 

Jonathan: Ja. Han hade ju mördat två personer. Nu idag så blir det väl så att om 

nån i familjen mördar så knuffar man bort dom och vill inte ha med 

dom att göra.349 

Jonathan dröjer vid huvudpersonen Toms dilemma att stanna med sin familj 

och hjälpa dem att klara sig eller att engagera sig i kampen för bättre villkor 

för lantarbetarna under den tiden. Trots att Tom är en fiktiv person, vilket 

också Jonathan är medveten om, leder hans öde till både tankar och känslor 

som är kopplade till historien och begreppsparet förändring – kontinuitet. 

Jonathan menar att en förändring av dåliga förhållanden för människor är 

beroende av om det finns de som är beredda att riskera något för att 

förbättra sina och sina medmänniskors villkor. Han säger: 
Det är det här att man måste ställa sig upp mot och göra det offentligt. Och sen 

egentligen så är det arbetarna som har makten här för dom kan ju inte plocka…dom 

måste ju skörda på bara några veckor, sen är det liksom kört så. Men bara för att 

alla arbetare är så desperata och inte vågar chansa så fortsätter dom här och…det 

är ju som samma sak som där det är diktatur. Det är ju folket som har makten 

egentligen. Men problemet är ju att det är ingen som vågar och då bara blir det kvar 

som det är.350 

Precis som Lisa lyfter Jonathan även kvinnans ställning i filmen och i 

historien. Han är förvånad över att Vredens druvor ger kvinnorna ett så stort 

utrymme och han funderar kring det faktum att den är gjord på 1940-talet. 

Antingen, säger han, så var det inte så illa vid den tiden eller så var 

filmskaparna duktiga på att skildra relationen mellan man och kvinna som 

relativt jämställd. Han tänker att inom lantbruket var kanske inte 

arbetsuppgifterna jämställda medan det var mer jämställt socialt. Han 

tänker att när man levde så nära varandra som man gjorde på den tiden i 

bondefamiljerna så såg man varandra snarare som människor än som 

kvinnor och män.  

Så har vi filmen Ådalen 31 som också väcker tankar och känslor kring 

samhällsklass. Mattias menar att filmen är gjord med fokus på 

arbetarklassen och det är också dem man bäst får lära känna genom filmen. 

Man får följa pappersarbetaren Harald Andersson och hans familj. Precis 
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som i Titanic kontrasteras arbetarklassens förhållanden med överklassens 

genom att ungdomar från de båda samhällsklasserna blir förälskade i 

varandra. Mattias uppfattar det som att det går en skarp gräns mellan de 

båda samhällsklasserna och de beblandar sig inte så mycket med varandra. 

Livet i överklassen verkar tristare och mer känslokallt. Han lyfter fram hur 

regissören medvetet har klippt mellan en middag i arbetarklasshemmet och i 

överklasshemmet för att jämföra de båda miljöerna.  

Den scen Mattias reagerar starkast på är själva skottlossningen när 

arbetarna demonstrerar mot att företagsledningen satt in strejkbrytare. Fem 

personer skjuts ihjäl och Mattias visste innan han såg filmen att det skulle 

hända. Han visste också att detta stämde överens med verkligheten. Han 

säger:  
Mattias:  Det är helt oskyldiga som…och nu skjuter dom inte för att dom ska 

stanna heller utan nu skjuter dom som en slakt, en massaker.. 

Intervjuaren: /…/ När du såg det här, då när du tittade på filmen i förmiddags, 

reflekterade du då över att, så här kan det ha gått till? Eller tittade du 

bara? 

Mattias:  Jag vet ju att fem dog och flera blev sårade. Så det kan absolut ha gått 

till så här. Ja, jag tänkte väl att det var väl lite tvärt liksom, att dom 

fick ingen riktig varning ens. Dom räknade nog inte med att militären 

var beredd på att skjuta skarpt…351 

Genom intervjun förhåller sig Mattias till filmen snarare än historien. Han 

drar ofta slutsatser om det förflutna i relation till hur det är skildrat i filmen. 

Mattias sätter in Ådalshändelsen i ett större sammanhang och berättar att 

efter händelsen dominerades Sverige av socialdemokratin och det dröjde 

länge innan det blev en högerregering igen. Han menar vidare att det nog var 

bra för vårt land för det blev mer jämlikt, ”men att det ska behövas en sån 

här händelse för att folk ska börja agera, det är ju dåligt.”352 Mattias menar 

att Ådalen 31 är gjord för att informera snarare än underhålla och att det är 

bra eftersom att det som hände i Ådalen 1931 är intressanta historiska 

händelser och det hör till allmänbildningen att veta vad som hände.353 

Filmen ger honom en hyfsad bild av händelserna i Ådalen 1931 men han vill 

även ta reda på andra perspektiv.354 

 

Brokeback Mountain 

Brokeback Mountain är den film som tillsammans med Vredens Druvor 

skiljer ut sig eftersom de inte bygger på faktiska historiska händelser utan de 

är spelfilmer utifrån skönlitterära förlagor. Brokeback Mountain har få 

historiska referenser. Filmens fokus är på kärlekshistorien mellan Ennis och 
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Jack. Det kanske är detta som gör att Sofie har ganska lite funderingar om 

handlingens relation till det förflutna. Det hon tar upp handlar om att hon 

tycker att filmen visar samhällets inställning förr till homosexualitet. Det var 

inte okej att vara homosexuell och konsekvenserna av samhällets moral 

gentemot de homosexuella och deras familjer var svåra.355 

Källkritik 

Eleverna relaterar sitt erfarande av filmerna till den historiska verklighet 

som de försöker representera. Det leder in på de källkritiska resonemang 

som eleverna för utifrån filmerna och som kan ha betydelse för spelfilmens 

roll i historieundervisningen. I dessa resonemang finns en rad intressanta 

frågor som väcks av eleverna och som skulle kunna vara relevanta att lyfta i 

undervisningen. Eleverna berör de källkritiska funderingarna i varierande 

grad under intervjuerna, men det är inte deras fokus.  

Elevernas källkritiska funderingar handlar främst om huruvida filmerna 

verkligen speglar verkligheten som den var. Några av eleverna menar att det 

gör de och litar på att filmerna ger en sann och trovärdig bild av den 

historiska tiden och händelsen. De har en känsla av att filmerna är sanna och 

de ifrågasätter inte filmskaparnas tolkning av det förflutna. Andra är lite mer 

tydliga med att filmerna ger sin version och att det inte är säkert att den 

stämmer med verkligheten, även om filmerna upplevs som trovärdiga. 

Jonathan funderar kring detta: 
Ja, dom /filmskaparna, förf anm/måste ju alltid lägga in ett problem och så måste 

det alltid vara en lösning på slutet. I verkligheten så kanske det inte blir en lösning 

och ibland är kanske verkligheten för tråkig för att göra film och då måste dom göra 

det mer dramatiskt. Så man får väl jämföra med vad man vet om film och vad man 

vet om verkligheten och då kanske man kan få en liten blick av hur det var 

egentligen.356 

Vilka frågor väcker filmerna hos eleverna? Flera av frågorna handlar om 

fakta. Eleverna blev osäkra på historiska fakta när de skulle berätta om 

erfarandet av filmen. Exempel på det är när Mattias som sett Ådalen 31 blev 

osäker på vem fabriksledningen ringde till innan militären kom till Lunde 

eller när Isabel undrade om det verkligen kunde vara så enkelt att klättra 

över staketet till OS-byn i München, så som filmen visar. Jesper undrade om 

det fanns några utseendeskillnader mellan hutuer och tutsier som låg till 

grund för konflikten i Rwanda och Emma frågade mig om det verkligen var 

så lätt att muta människor som Oskar Schindler gjorde i filmen om honom.  

En scen som de flesta eleverna som såg Schindler’s List tog upp var den 

när tåget med de judiska kvinnor som Schindler köpt, av misstag åker till 

Auschwitz istället för till Tjeckoslovakien. Kvinnorna får kliva av där och blir 
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förda till duscharna. I filmscenen byggs en spänning upp när de hopträngda 

står under duscharna och inte riktigt vet vad som ska hända. Eleverna 

förväntade sig att det skulle komma gas ur duscharna men istället kommer 

det vatten. När detta händer delar eleverna känslan av lättnad och glädje 

med kvinnorna i filmen. Under intervjuerna tar de upp den känsla av 

osäkerhet gentemot historien som dök upp; kunde det verkligen vara så att 

det kom vatten? Blev inte alla som hamnade i duscharna ihjälgasade? 

Nicklas säger: ”Jo jag undrar, varför duschar? Jag menar, om dom alltid har 

varit så himla hemska och allting, och så helt plötsligt duschar, jag förstod 

inte det.”357 

Andra frågor var mer kopplade till själva filmskapandet och de kunde 

handla om vilka källor filmskaparna kan ha haft tillgång till. Lisa undrade 

exempelvis om de haft tillgång till bilder av Titanics vrak för att kunna 

rekonstruera fartyget i filmen och om de pratat med några överlevande för 

att få kunskap om hur tragedin egentligen gick till. Nicklas frågade sig hur de 

egentligen kunde beskriva så detaljerat hur det var: 
Hur troligt är det med alla dom här smådetaljerna? Alltså hur visste dom om dom? 

Har dom nån dagbok som dom har läst, eller vart kommer det ifrån? Det tänkte 

jag.358 

Frågorna kring vilka källor som ligger till grund för filmerna är fler än 

insatta beskrivningar av vad filmskaparna kan ha använt sig av för 

källmaterial eller var de kan ha hittat detta. Flera av eleverna är osäkra på 

var de kan hitta information om filmernas trovärdighet eller vad de behöver 

för information för att kunna bedöma om de stämmer med den historiska 

verkligheten. Ett par av eleverna hänvisar till filmens fodral som en källa till 

information om filmens trovärdighet. Några av eleverna menar dock att för 

att bedöma hur trovärdig filmen är måste man vända sig till litteratur om 

den aktuella tiden. De tänker att man måste vara kritisk när man ser spelfilm 

eftersom filmskaparna alltid bygger upp en historia kring ett problem som 

ska ha sin lösning i slutet. Verkligheten fungerar inte riktigt så. Den kanske 

är för tråkig och då måste den göras mer dramatisk. Jonathan säger 

angående användningen av historisk spelfilm i undervisningen och 

trovärdighet: 
Det handlar om att man måste kunna ta ut det som är trovärdigt. Om man ska göra 

det i skolan på riktigt då måste man backa upp med mycket riktig info också så 

att…för det kan ju bli lite förvirrande som i det här… jag tror ju inte att allt det här 

har hänt precis. Jag tror att i många delar så var det värre och ibland så har det 

kanske gått bättre. /…/ Så man får väl jämföra med vad man vet om film och vad 
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man vet om verkligheten och då kanske man kan få en liten blick av hur det var 

egentligen.359 

Sammanfattningsvis kan konstateras att elevernas spontana frågor berättar 

om hur deras meningsskapande process kan se ut. De är medvetna om varför 

de ser filmerna och i vilket sammahang. De vill förstå filmerna och de gör det 

utifrån den förförståelse de bär med sig. När deras förståelsehorisont möter 

filmens historiska värld behöver de ibland tolka för att förstå. Deras frågor 

ger information om vad denna tolkningsprocess kan handla om. 

Historisk empati 

I kapitlet Spelfilm och samspelet mellan tankar och känslor diskuterades 

bland annat elevernas inlevelse i filmerna samt deras empati med vissa av 

karaktärerna och inlevelse i de historiska livsvärldarna. Den empati som 

lyftes fram där är inte synonym med historisk empati. Begreppet historisk 

empati handlar inte om en allmän medkänsla med karaktärerna i en 

spelfilm, utan den beskriver snarare elevers förståelse av skillnaderna mellan 

vår tid och den historiska tid som skildras.360 Historisk empati hänger 

samman med att kunna göra rättvisande moraliska värderingar av 

människors handlande i förfluten tid.  

Elevernas utsagor om sina spelfilmer visar på olika uttryck för historisk 

empati kopplat till den historiska tiden. Jag har valt att synliggöra elevernas 

tänkande som visar på historisk empati med hjälp av Barton och Levstiks 

komponenter: (1) ha sinne för olikhet, (2) kunna dela normalitet, (3) kunna 

kontextualisera historien, (4) se en mångfald av perspektiv samt (5) kunna 

kontextualisera nutiden. Även Barton och Levstiks beskrivning av empati 

som omtanke används för att synliggöra elevernas förmåga till historisk 

empati.361 Begreppet empati som omtanke har likheter med Vaages 

empatibegrepp för filmteori och de finns beskrivna i teorikapitlet.362  

I Martins utsagor om Letters from Iwo Jima finns inslag av de fyra första 

komponenterna samt av empati som omtanke och jag vill nu synliggöra hans 

historiska tänkande när det gäller historisk empati. I det Martin berättar 

träder olika perspektiv fram; dels finns starka inslag av det Barton och 

Levstik benämner empati som omtanke, dels visar Martin på historisk 

empati genom att på en kognitiv nivå resonera kring de historiska 

händelserna utifrån hur de framställs i filmen. Martin resonerar kring 

japanernas kultur av heder och ära och sätter deras krigsmoral i relation till 

deras kultur och tradition, på samma sätt som han resonerar kring 

amerikanernas. Trots att han har svårt att förstå hur man kan beordra någon 
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annan att begå självmord så försöker han ändå göra det utifrån den 

historiska kontexten och han tar hjälp av kunskap han har sedan tidigare. 

Martin funderar också kring hur olika människor i det förflutna kunde tänka 

på olika sätt eftersom de tillhörde olika samhällsklasser och olika kulturer. 

Det märks att Martin försöker se att andra människors värderingar och 

förhållningssätt kan skilja sig från hans egna och att det kan finnas olika 

förklaringar till varför det är så. Han kan förhålla sig till att andra människor 

i historisk tid var annorlunda, han försöker se att deras olikhet inte berodde 

på att de var dumma eller korkade utan att de delade en normalitet som 

gjorde att det fanns en logik i deras handlande. Han kan också se att deras 

handlande var kopplat till den historiska kontexten, exempelvis att de 

befann sig i krig, och att människorna i det förflutna inte agerade på ett och 

samma sätt utan att de, likaväl som vi idag, hade skilda perspektiv i synen på 

sin samtid.363 Jag kan likväl se en spänning i Martins resonemang som finns 

i symbiosen mellan tanke och känsla. I empatin med huvudkaraktären 

Saigos utsatthet och brist på makt över sitt liv pendlar han mellan att ibland 

generalisera och nedvärdera den japanska kulturen, för att i nästa stund visa 

förståelse. Det som Barton och Levstik benämner empati som omtanke finns 

i Martins förståelse av det förflutna som en del i den empati som filmen 

väcker hos honom.  

Likaså Lisa, Jonathan och Nicklas visar på historisk empati i sitt 

tänkande. Nicklas funderar precis som Martin på hur han skulle ha reagerat 

om han hade varit där, i de historiska händelserna. Nicklas första tanke var 

att han skulle reagera heroiskt och skjuta Hitler. Men sedan funderar han 

vidare:  
Då får jag tänka också, det är inte säkert att jag skulle vara den här, för jag tänker 

ju alltid att jag är den som överlever alltid vad som helst, men jag hade lika gärna 

kunnat vara en jude som hade blivit gasad.364 

Han inser att det antagligen inte vore så enkelt att verkligen leva i den 

historiska tiden som man kanske tänker att det skulle vara. Han inser att det 

”normala” i den fruktansvärda situation som judarna befann sig i under 

förintelsen kunde ha varit att bli dödad. Han tänker vidare kring judarnas 

utsatta situation att möjligheterna att rymma för att överleva inte heller var 

så troliga. ”Dom hade ju ingenstans att gå”, säger han. Ett rymningsförsök 

framstår i ljuset av den historiska kontexten som ganska meningslöst och det 

ger också en förklaring till varför inte fler försökte fly.365 Nicklas förmår i sitt 

tänkande frigöra sig från verkligheten här och nu och se judarnas handlande 

utifrån att det var annorlunda för dem, att deras samtid och den situation de 

befann sig i gjorde att deras val antagligen var rationella för dem, även om de 
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inte skulle vara det för Nicklas idag. Det handlar om att det historiska 

tänkandet kan hjälpa oss att se andra utifrån deras levda erfarenheter.366 

På liknande sätt försöker Lisa och Jonathan förhålla sig till karaktärerna i 

Titanic respektive Vredens druvor. Lisa tänker att Rose är begränsad i sina 

val i livet av de föreställningar om klass och kön som fanns då. Hon hade inte 

samma val som en man hade och inte heller samma val som en kvinna ur en 

annan samhällsklass.367 Jonathan förklarar hur familjesammanhållningen 

kunde vara annorlunda under 1930-talet och jämför med Sverige idag. Han 

menar att idag är man kanske inte så jättemycket tillsammans i familjerna 

för alla har sina aktiviteter och intressen. Då var det inte så utan man var 

mer beroende av varandra. Det gjorde att sammanhållningen blev starkare 

och det var viktigt eftersom man behövde varandras hjälp om man 

exempelvis blev sjuk. Idag åker man till sjukhuset som tar hand om en men 

då kunde man inte göra det.368 Eleverna visar att deras historiska tänkande 

utifrån spelfilmerna rymmer historisk empati genom att de försöker tolka 

och förstå karaktärernas handlande utifrån den historiska kontext som de 

befinner sig i. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av eleverna resonerar om det 

förflutna som det speglas i filmerna med en alltigenom historieempatisk 

förståelse. Denna färdighet fanns inte heller explicit i lärarnas intentioner 

med undervisningen.369 Däremot finns det inslag av förståelse för att den tid 

som skildras i filmerna kanske skiljer sig från vår och att eleverna också 

lyfter fram det när de berättar om sitt erfarande. Det verkar som att ju bättre 

kunskap de har om den historiska tid som skildras i filmerna, desto mer 

kommer förståelsen för skillnaderna mellan vår tid och den historiska tiden 

till uttryck. Martin och de andra eleverna visar på komplexiteten i tolkandet 

av historiska händelser och hur historisk empati hänger samman med 

kunskap om värderingar, förutsättningar och föreställningar i det förflutna.  

Som tidigare lyfts fram är den empatiska inlevelsen i filmernas berättelser 

framträdande i intervjumaterialet. Empatin gör att eleverna kommer nära de 

historiska livsvärldarna och den hjälper dem i den meningsskapande 

processen att förstå den historiska tid som filmerna representerar. Det 

eleverna berättar om visar på likheter med det som Barton och Levstik 

beskriver som empati som omtanke.370   
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Moralisk värdering 

När elever känner och tänker om det förflutna kan det vara kopplat till 

moraliska värderingar om personer, handlingar och händelser.371 Detta har 

berörts och exemplifierats tidigare i licentiatavhandlingen. Brist på 

historieempatiskt tänkande kan lätt leda till moraliska omdömen som 

kanske utgår från nutidens värderingar eller från antaganden om att 

dåtidens människor var mindre intelligenta. Tar man inte den historiska 

kontexten i beaktande är det lätt att göra ogrundade värderingar av 

människors handlande i det förflutna.372  

I elevintervjuerna framkommer en del tankar och känslor kring moral 

och resonemangen förs både explicit och implicit. Som visats tidigare hör 

elevernas moraliska funderingar ofta samman med empati med filmernas 

karaktärer och deras historiska livsvärldar. Vad berättar de moraliska 

funderingarna om vad eleverna värderar som gott respektive ont och hur är 

deras värderande kopplat till vår tid eller till den historiska samtiden? Vad 

berättar elevernas moraliska värderingar om deras livsvärld? 

De moraliska ställningstagandena som eleverna ger uttryck för rör sig 

främst på två plan. Dels värderas enskilda karaktärers handlande, dels 

bedöms olika gruppers agerande, exempelvis makthavares och 

samhällsklassers. Den etiska dimensionen sträcker sig utanför spelfilmens 

fiktiva värld; verklighet och fiktion flyter ihop. De moraliska värderingarna 

som eleverna gör säger något om elevernas egna livsvärldar, men också om 

den etiska hållningen i filmerna. 

Vi börjar med att titta på hur eleverna berättar om enskilda karaktärers 

handlande och hur det värderas. Här följer några exempel. Till goda 

handlingar hör Paul Rusesabaginas rättrådiga agerande för att rädda sina 

medmänniskor och hans kamp att skydda sin familj. Jesper erfar honom 

som en snäll och godhjärtad människa, men också som en smart och slug 

person som genom olika strategier lyckas få igenom det han vill för att hjälpa 

andra. En annan person i filmen som Jesper håller fram som bra är en 

amerikansk militär som står på rwandiernas sida fast han vet att USA inte 

kommer att hjälpa Rwanda.  
Den här amerikanska militären. Jag vet inte vad han heter men han, om man kollar 

på han, hur han ser ut, han ser elak ut och lite strikt. Men han är ändå snäll. Han vill 

det bästa för dom, fast han inser ändå att själva USA, att dom inte vill hjälpa till 

utan han vet hur det är, han vet hur det ligger till. Jag tycker också att han känns 

som en bra person så att säga. Han vill det bästa för dom som bor i Rwanda och inte 

bara hjälpa européerna.373 
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En annan person vars handlande värderas som gott är kaptenen för 

Titanic. Lisa lyfter fram honom som exempel på en stark person. I filmen tar 

han på sig skulden för katastrofen och väljer att dö med fartyget. En av de 

judiska mammorna i Schindler’s List lyfts fram som god genom sitt sätt att 

göra allt för att rädda sin flicka Danka. Schindlers judiska revisor Stern i 

samma film beskrivs som modig för att han riskerar sitt liv för att rädda så 

många människor han kan. Sedan kan nämnas pappersarbetaren Harald 

Andersson i Ådalen 31, en av de ledande karaktärerna i filmen, som försöker 

att förhandla fram en lösning för de strejkande arbetarna. Han tror inte på 

våldsamma stridsmetoder och i en sekvens hjälper han en av strejkbrytarna 

som blivit misshandlad av uppretade strejkande arbetare. Om det säger 

Mattias: 
Så att jag tycker ändå att han agerar rätt liksom. För jag tänker att man kan ju inte 

liksom ta ut det över dom här brytarna heller för det är ju deras enda sätt att få jobb 

också.374 

Mattias ger Harald Andersson rätt i att inte döma strejkbrytarna. Ett 

liknande ställningstagande gör Jonathan som sett Vredens druvor. I en scen 

kommer en traktorförare och kör sönder gården som familjen Joad tvingats 

lämna. Precis som Mattias och hans tankar om strejkbrytaren så ser 

Jonathan traktorföraren som en som också är offer för omständigheterna. 

Det går inte att döma traktorföraren för hans handling, menar Jonathan. 

Han värderar även Tom Joads agerande när han väljer att lämna familjen för 

att engagera sig i kampen för bättre villkor för bönderna. Det är helt rätt, 

tänker han. För om ingen gör det så blir det heller ingen förändring. 

Samtidigt förstår han Toms vånda att lämna familjen eftersom han också 

känner ett ansvar att skydda den.  

Det finns också värderande av karaktärers handlande som rymmer en 

större komplexitet. Exempel på en sådan karaktär är Oskar Schindler.  

Schindler beskrivs nästan uteslutande som god men känslorna och tankarna 

om honom inte är odelat positiva. Hanna reagerade starkt på att Schindler 

dömer människor efter utseende och relaterar till en scen där han hjälper en 

judisk kvinna genom att rädda hennes föräldrar först efter att hon gjort sig 

vacker med lånad klänning.375 Eleverna reagerar också på Schindlers girighet 

i början av filmen som något moraliskt fel. När han sedan ändrar sig och 

börjar bry sig mer om människorna är han god. 

Vilka handlingar utförda av enskilda individer värderas av eleverna som 

dåliga? Det allra starkaste exemplet är reaktionerna gentemot Schindlers 

antagonist Amon Goeth. Som nämnts tidigare beskriver eleverna Amon med 

känslor av äckel, avsky, vrede och oförståelse. De blir glada och lättade när 

han hängs i slutet av filmen.  
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Nazismens ondska har stor plats i elevernas berättelser och den relateras 

till som något som inte går att greppa eller att förklara. Den finns där som ett 

mörkt moln genom hela filmen. Mot den ställs de goda handlingarna och 

kampen för överlevnad. Det finns en tydlig polarisering i det goda och det 

onda vilken också blir bekräftad hos eleverna genom den förförståelse de har 

om att nazisterna var onda och judarna goda. Deras tolkning av filmen 

bekräftar den moraliska förförståelse de redan hade. Att Schindler inte är en 

alltigenom god människa gör inte så mycket eftersom konsekvenserna av 

hans handlande blir goda. Hanna tar upp detta och menar att det han gör 

blir ännu större just eftersom han inte är en alltigenom god människa. Han 

är en person som lyssnar på andra och som förändras. Han vågar stå för vad 

han tycker, ”vågar ta andras åsikter, lyssna på dem och tänka igenom”.376  

Så är vi framme vid sådana moraliska värderingar som kan kopplas till 

elevernas värderande av makthavares och andra gruppers handlande. Det 

är regeringarna som är skuld till och ansvariga för andra världskriget, menar 

Martin. De använde propaganda för att svartmåla andra länders befolkning 

och det ledde till att människor lurades att bli patrioter. Han säger: 
Alla blir ju bara tillsagda vad dom ska tro. Dom vet ju inte för dom har ju aldrig 

träffat en japan eller amerikan förut. Men så såg man ju också när /den japanska, 

för anm/ generalen var i USA, att han träffade amerikanska vänner. Så blev han ju 

tillfrågad ifall han skulle skjuta honom /amerikanen, förf anm/ ifall dom hamnade i 

krig och då sa han ju ’För mitt land ifall det krävdes’. Så det är lite dubbelt också.377 

Citatet visar att det inte är en alldeles enkel fråga och precis som Martin 

säger så tar Letters from Iwo Jima upp att även om det är regimer som 

beslutar om krig så hamnar den enskilda människan i situationer där hon 

måste göra ett val. Martin tror inte att han skulle skjuta en motståndare ifall 

det var någon han lärt känna innan kriget, så som den japanska generalen i 

filmscenen ovan säger att han skulle göra.  

Jesper som sett Hotel Rwanda resonerar kring vem eller vilka som bär 

ansvaret för tragedin i Rwanda. Genom filmen upprörs Jesper av det 

orättfärdiga i att inte alla behandlas lika och han har svårt att förstå att det 

som hutuerna varit utsatta för tidigare i historien skulle rättfärdiga det 

övervåld som användes mot tutsierna. Han säger:  
Men det är ändå jättehemskt att det var så och att dom fick bestämma allting 

tutsierna och att hutuerna bara kom i andra hand. På nåt sätt förstår jag hutuerna 

att dom vill ha ut sin hämnd fast det känns som att dom borde kunna nöja sig med 

jämlikhet och inte att dom fortsätter för att utrota alla dom andra. Det är mycket på 

barnen, tutsierna, för att dom ville att dom skulle dö ut helt. Det är för mycket. Dom 

borde kanske ändå ha nöjt sig med jämställdhet.378  
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Det yttersta ansvaret lägger dock Jesper på omvärlden som han menar 

lämnade Rwanda i sticket. Om världen hade engagerat sig hade tragedin 

kunnat undvikas, tänker han. Han tror också att om något liknande skulle 

hända i Sverige så skulle andra länder, till exempel USA hjälpa till och sätta 

stopp för det. Dessutom menar han att Sveriges politiker ser till att det inte 

händer.  

Scenerna i Hotel Rwanda när de utländska trupperna och journalisterna 

lämnar landet väcker skuldkänslor hos Jesper. Han känner sig skyldig fast 

han inte gjort något fel själv. Eftersom han känner att Rwandas räddning var 

att få hjälp utifrån så dras han in i känslan av skuld trots att han vet att han 

inte har något ansvar för händelserna.379 Spelfilm är ett starkt medium och 

den närhet som skapas genom sinnena gör också att åskådaren inte kan värja 

sig mot starka och ibland också irrationella känslor.380  
Mattias är tydlig i sin värdering av händelserna i Ådalen. Som nämnts 

tidigare beskriver han dödsskjutningarna som en slakt, en massaker. Han 

menar att ansvaret ligger hos företagsledningen men även hos de som 

bestämmer i Stockholm. Han är djupt kritisk till agerandet: ”Det tycker jag 

att Sverige kan skämmas för. Det är arbetare som inte är nöjda och sen när 

dom protesterar så blir dom avrättade. Jag förstår inte.”381 

Jonathan är kritisk till korruption och vad den kan göra med ett samhälle:  
Nä men alltså den här korruptionen som blir när några får makten och kan 

bestämma över en massa andra människor, det visar ju på hur illa det är med 

korruption när folk kan styra och ställa som dom vill och sätta egna regler.382 

Några av eleverna kopplar samman sina moraliska värderingar med 

filmernas budskap eller ställningstagande. Ett exempel på det är när Martin 

berättar om varför han anser att Letters from Iwo Jima är en bra film. Han 

menar att det är för att den tar upp moraliska frågor och att den har ett bra 

budskap. Han ger exempel ur filmen. En bit in i filmen kommer helt plötsligt 

en ny soldat till lägret och han behandlas först med misstänksamhet och som 

en förrädare. Efter ett tag får huvudpersonen reda på att den nya soldaten 

har straffats för att han hjälpt en annan människa och då förändras deras 

relation och de blir vänner. Martin säger: ”Det var bara att dom hade 

förutfattade meningar om personen. Att när dom får reda på hur det 

egentligen är så tycker dom lite annorlunda… “383 

Man ska inte döma människor på förhand, menar Martin, utan alla 

förtjänar en chans att visa vem de är. Han för denna tanke vidare till alla 

soldater i filmen och tänker att de dömer varandra utan att känna varandra. 
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Men människor uppfostras att lyda order. Framförallt ser han detta hos de 

japanska officerarna och han känner hur cyniskt och också löjligt det är att 

de sätter heder och ära före sina soldaters liv. Han menar att det är moraliskt 

fel att beordra en annan människa att ta sitt eget liv. Samtidigt beundrar han 

den tapperhet som de japanska soldaterna visar under striderna. Det är 

också fel att lyda order om man vet att det som beordrats är fel och bryter 

mot till exempel mänskliga rättigheter.384 Filmens budskap är att visa hur 

dåligt krig är.385 

Isabel som sett filmen München berättar om hur filmen styr vad hon 

upplever som gott och ont. Precis som flera andra av eleverna 

uppmärksammar hon filmens tendens att välja sida och att skildra 

handlingarna utifrån ett visst perspektiv. Hon menar att filmen är på 

israelernas sida och att den visar att hämnden på Svarta September är 

rättfärdig. Men om hon går djupare in på konflikten mellan Israel och 

Palestina kan hon se båda sidornas ondska. Hon funderar även kring Avners 

grupp och hans uppdrag att döda medlemmar ur Svarta September. På 

frågan om Avner gjorde rätt som tog uppdraget så säger hon:  
Ja, eftersom det blev som det blev. Eftersom det inte var nån som råkade illa ut så 

var det väl bra att han tackade ja. Men hade hela hans familj dött så kanske jag hade 

tyckt annorlunda.386 

Hade familjen dött kunde hennes moraliska ställningstagande ha blivit ett 

annat; Avner gjorde fel som tog uppdraget. Detta är intressant eftersom det 

visar hur filmens berättargrepp styr den mening som skapas. Det är också 

intressant att Isabel är medveten om det. 

Eleverna visar även på värderingar av sådant som kan kopplas till 

samhällens historia, värderingar eller tradition. Martin gör kolonialtiden 

ansvarig för de värderingar som fanns under andra världskriget. Han menar 

att när alla länder gör sig själva bättre och andra sämre leder det till 

konflikter. Han ser hela tanken som barnslig: 
Mitt land är bättre än ditt. Vi har kunnat ta över mer och det bevisar att alla i vårt 

land är bättre, vårat språk är bättre, vår teknik är bättre, våra åsikter är bättre. 

Medan det andra landet tycker precis likadant om dom andra. Det är ju lite barnsligt 

ändå.387 

Filmen Brokeback Mountain väcker tankar och känslor kring samhällets 

syn på homosexuella. Sofie reagerar på att samhällets syn så starkt påverkar 

alla inblandade negativt.  

Några av elevernas värderingar är ganska svepande. Ett exempel på det är: 

”Jag vet inte, ja att Tyskland, va fan fick dom idén ifrån? Hur kan dom vara 
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så dumma? Och så gillar jag att USA kom och räddade allting och så kommer 

alla japaner som är dumma i huvudet och ja…”388. De hör dock till 

undantagen.  

Sammanfattande analys 

Att förhålla sig till om innehållet i en historisk spelfilm ger en trovärdig bild 

av det förflutna är inte en enkel sak. Innehållet är dessutom förpackat i en 

speciell narrativ form som inverkar på upplevelsen. I denna studie erfar 

eleverna generellt sina filmer som historiskt trovärdiga och ingen ifråga-

sätter gestaltandet av historien som alltigenom något att förhålla sig kritisk 

till. Det har visat sig att känslan av trovärdighet i hög grad är kopplad till hur 

filmerna är gjorda; att de i sin form bär på trovärdigheten. Det handlar om 

att dramaturgin upplevs som trovärdig, likaså karaktärerna och dialogerna.  

Denna syn på filmernas trovärdighet stämmer överens med resultatet i Dahls 

studie där en stor majoritet av eleverna upplevde filmen Hotel Rwanda som 

trovärdig.389  

Det handlar också om att filmerna i stor utsträckning bekräftar 

föreställningar om det förflutna som eleverna redan hade. Här spelar 

elevernas förförståelse roll för meningsskapandet. Emma säger: ”Alltså jag 

känner igen det som att jag har sett det förut”.390 Förförståelsen kan 

underlätta tolkningen av sådant som eleverna behöver tolka för att ge 

förståelse till det som sker. Det kan då bli så att tolkningen bekräftar en bild 

som eleverna redan har. Så var fallet när Nicklas tolkade att den lilla pojken 

som hjälpte Danka och hennes mamma i Schindler’s List var nazist. Just 

sådana här tolkningar som kan göras utifrån spelfilm skulle, om de 

uppmärksammas, kunna leda till en fördjupad förståelse av historiens 

komplexitet. Det förflutna bestod av samhällen som var minst lika komplexa 

som våra är idag.391  

Det kan också vara så att när eleverna möter någonting de inte förstår så 

bidrar tolkningen till en ny erfarenhet av den historiska livsvärlden. Ett 

exempel på det är när Sofie förstår hur komplicerat det måste vara att vara 

homosexuell i ett samhälle som inte tolererar homosexualitet. Denna 

erfarenhet blir en del av Sofies egen livsvärld. Det visar sig också att ibland 

bär eleverna med sig frågor som inte blir besvarade; deras tolkning är inte 

färdig. Reaktionerna på duschscenen i Schindler’s List visar på detta. 

Eleverna förväntade sig att det skulle komma gas ur duscharna men när det 

istället kom vatten börjar de fundera – varför? De vill förstå det de ser. 

Liknande reaktioner finns på flickan med röd kappa, också i Schindler’s List. 
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Hon bryter mönstret och öppnar horisonter mot andra tolkningar – eleverna 

behöver skapa mening själva. Kan eleverna då byta perspektiv och vidga sin 

horisont har de också lättare att se möjliga förklaringar, förklaringar som 

kan finnas i filmens berättarspråk eller i historien. Jonathans resonemang 

om hur kvinnorna är skildrade i Vredens druvor är ett exempel på detta. 

Peter Seixas begrepp intratextuell och extratextuell tolkning kan hjälpa 

till att förklara det som sker i erfarandet av den historiska spelfilmen. Det 

verkar som om eleverna i denna studie i stor utsträckning använder 

intratextuell tolkning av filmerna som en grund för att bedöma trovärdighet; 

genom att spelfilmens narrativ upplevs som trovärdigt förs denna 

trovärdighet över på den historiska skildringen. När det gäller den 

extratextuella tolkningen, den som handlar om huruvida filmen är trovärdig 

i förhållande till den historiska verklighet som den skildrar, visar elevernas 

intervjuer på viss variation. Spelfilmerna kan ses som ”fönster mot historien” 

där det som visas också är sant. Andra elever gör en mer kritisk tolkning av 

spelfilmerna och relaterar till andra källor och tidigare kunskap. Det kan 

vara så att ju mer utvecklat det historiska tänkandet är, desto mer 

reflekterande kan eleverna förhålla sig till filmernas skildringar av det 

förflutna. Det historiska tänkandet skiljer sig från vardagstänkandet.392 När 

ett par av eleverna tänker att de kan få information om filmens trovärdighet 

genom att läsa på filmfodralet kan det ses som ett vardagstänkande medan 

förslagen om att få kunskap om filmens trovärdighet genom att läsa relevant 

litteratur om den aktuella tiden och jämföra med filmen tyder på ett 

historiskt tänkande.  

Eleverna ger visst uttryck för historisk empati; att de sätter sin förståelse 

och sitt erfarande av empati med de historiska karaktärerna i relation till den 

historiska kontext som karaktärerna levde i. Men för att kunna förhålla sig 

med historisk empati till karaktärerna och till filmens handling behövs 

kunskap om den historiska tiden samt en viss distans till händelserna vilket 

kan försvåras av att spelfilmer så tydligt är gjorda för att spela på känslor och 

på igenkänning.393 Spelfilmens narrativa struktur styr i viss mån hur filmen 

erfars. Det Barton och Levstik benämner empati som omtanke och som de 

ser som en viktig del av den historiska empatin har beröringspunkter med 

den empati som beskrevs i föregående kapitel. Det är tydligt att den empati 

som filmerna väcker hos eleverna också hänger samman med den empati 

som omtanke eleverna känner med de historiska personerna. Eleverna rör 

sig mellan tankar och känslor som filmerna väcker och tankar och känslor 

som kopplas till det förflutna. Ett exempel på det är Martins empati med 

karaktären Saigo som vidgas till att omfatta människor i krig. Stoddard kom 
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i sin studie om den historiska spelfilmen som redskap för historisk empati 

fram till att en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla förmågan att 

förstå det förflutna utifrån olika perspektiv är att både läraren och filmerna 

positionerar eleverna att göra det. Det spelar roll hur läraren lägger upp 

arbetet kring filmerna och det spelar roll hur filmerna speglar det förflutna. 

Båda måste inbjuda till och underlätta perspektivtagande.394 Denna studie 

skiljer sig från Stoddards genom att eleverna endast sett en film i de aktuella 

undervisningsmomenten. De har å andra sidan fått möjlighet till fler 

perspektiv genom lärarnas genomgångar och litteratur. Min slutsats är att ju 

mer kunskap eleverna har om den händelse och den historiska tid som 

filmerna skildrar desto lättare blir det för dem att utveckla historisk empati. 

Jag kan se att den fallgrop som Metzger visar på i sin studie till viss del blir 

synlig även i denna studie. Eleverna får inte tillräckligt med kunskap från 

filmerna för att kunna ge förklaringar till varför sådana traumatiska 

händelser som förintelsen eller folkmordet i Rwanda kunde äga rum. De 

lämnas med sina obesvarade frågor och förenklade förklaringar.395 Även 

Dahls studie visar på att filmen Hotel Rwanda lämnade eleverna med 

obesvarade frågor om varför folkmordet kunde äga rum.396 

I elevernas utsagor har jag märkt att det relativt återkommande finns 

moraliska värderingar av det som utspelar sig i filmerna.  Jag vill därför 

uppmärksamma den etiska dimensionen i elevernas erfarande av historisk 

spelfilm utan att göra anspråk på en fördjupad eller allomfattande analys av 

densamma. Det verkar som att de spelfilmer eleverna sett har en etisk 

hållning som stämmer väl överens med elevernas egen och det bidrar 

troligen till att öka känslan av historisk trovärdighet.397 Jag menar att 

eleverna i stor utsträckning utgår från sina egna moraliska funderingar här 

och nu och att det tillsammans med filmernas etiska hållning utgör den 

huvudsakliga grunden för deras moraliska ställningstaganden. Filmerna tar 

tydlig moralisk ställning. Ett exempel på när nutidens värderingar är så 

självklara att de även blir måttstock för det förflutna är när Mattias ser det 

som en självklar rättighet att få demonstrera (Ådalen 31). I vissa fall märks 

det att eleverna är medvetna om detta och också uttrycker tankar och 

funderingar som tyder på historisk empati och utvecklad förståelse som 

underlättar välgrundade och perspektivrika omdömen om människor i 

förfluten tid. Några av eleverna reflekterar kring filmskaparnas intentioner 
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med filmerna och deras historiebruk. Ett exempel på det är Mattias som ser 

att Ådalen 31 har ett tydligt arbetarklassperspektiv.  

När eleverna delar med sig av sina moraliska funderingar säger det något 

om deras egen livsvärld. Den etiska hållning som träder fram i elevernas 

utsagor handlar ofta om inställningen till enskilda karaktärer och deras 

handlande. Människor bör inte döma andra orättvist, de bör stå för sina 

misstag, våga stå för det man tror på, vara beredd att göra allt för att hjälpa 

andra människor, engagera sig för att förbättra villkoren för andra 

människor, skydda sin familj och vara ärliga mot sina nära. Det är höga ideal 

som lyfts fram som eftersträvansvärda av eleverna. Sådant som betraktas 

som omoraliskt eller fel är att vara egoistisk, girig, alltför utseendefixerad, 

ond, elak och orättvis. Flera av de omdömen som görs om de enskilda 

personerna förankras inte i den historiska kontexten utan de framstår som 

mer allmänna bedömningar av mänskligt handlande. De görs utifrån vad 

Seixas och Morton skulle benämna en begränsad förståelse av den etiska 

dimensionen i relation till det förflutna.398 Detta beror med sannolikhet på 

att det är en spelfilm eleverna erfar och att de är vana vid att göra moraliska 

ställningstaganden utifrån filmkaraktärers handlande, ställningstaganden 

som kan kopplas till den egna livsvärlden.  

Det finns några exempel på en stark förståelse för den etiska dimensionen 

i relation till det förflutna. Ibland tar eleverna hjälp av den historiska 

kontexten när de värderar någons handlande. Vera förklarar behandlingen 

av judarna i arbetslägret utanför Krakow med att judarna hade 

avhumaniserats, att de inte längre betraktades som människor och att de 

därför kunde behandlas som redskap. Det försvarar inte de övergrepp som 

judarna utsattes för men övergreppen får en form av kontext. Ett annat 

exempel på en stark etisk dimension är flera elevers förmåga att se mellan 

raderna i filmerna och påtala filmskaparnas intentioner med filmerna eller 

med vissa scener. Ett exempel på det är Lisas värdering av hur 

berättartekniska strategier använts för att styra åskådarens känslor i Titanic.  

Det finns en problematik vad gäller moralisk värdering i förhållande till 

spelfilm och historien. Carl Plantinga belyser spelfilmens förmåga att väcka 

moraliska tankar hos åskådaren. Han menar att det finns ett samband 

mellan spelfilmens berättarspråk, vilket ofta väcker sympati hos åskådaren 

för karaktärerna, och den moraliska värdering som åskådaren gör av 

karaktärernas handlande. Plantinga skriver: 
It is likely, then, that our moral judgments of people and others tend to stem from 

many factors that have little to do with moral character per se. It would seem to me 

to be surprising, given this element of human nature, that our allegiance for fictional 

characters would be strictly rooted in moral criteria. At least some of the time, we 

can ask whether our moral judgments are actually judgments of moral standing. 

These considerations make the moving image media particularly potent in their 
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potential manipulation of spectator sympathies and allegiances, and, indeed, of 

moral judgment. 399  

Plantinga menar att den moraliska hållning som en spelfilm framkallar hos 

åskådaren inte alltid är grundad i dennes kriterier för ett moraliskt beteende. 

Åskådaren kan genom sympatin hen känner för karaktärerna acceptera 

beteenden hos dem som inte skulle betraktas som moraliskt rätt i verkliga 

livet. Det kan finnas en konflikt mellan spelfilmens förmåga att manipulera 

åskådarens moraliska värderingar och historieundervisningens strävan efter 

historisk empati. Den handlar ju om förmågan att kunna se olika perspektiv i 

historien utan att göra för snabba eller ogrundade moraliska värderingar.    

Det empiriska materialet visar att spelfilmens speciella narrativa karaktär 

skapar förställningar som ofta är starkt förankrade i tanke- och 

känsloprocesser hos eleverna. Genom historisk empati och uppmärksamhet 

på den etiska dimensionen kan eleverna få en större förståelse för vilka 

föreställningar som filmen ger upphov till och vilka föreställningar om det 

förflutna som kan vara relevanta i förhållande till den historiska kontexten. 

Elevernas empati för karaktärerna finns där oavsett om man vill lyfta fram 

den eller inte. En medvetenhet om skillnaderna mellan empati och historisk 

empati kan underlätta för eleverna att bättre förstå olika karaktärers 

handlande och koppla det till den historiska kontexten.  

Detta leder oss in på det avslutande kapitlet om vad eleverna erfar att de 

lär sig av att se historisk spelfilm i undervisningen.  

Historisk spelfilm och lärande 
Under intervjuerna fick eleverna frågan ”Vad betyder det för dig att se film i 

historieundervisningen?”. Denna fråga är kopplad till syftesfrågan om 

betydelsen som spelfilmen kan ha för förståelse och tolkning av historia. 

Eleverna svarade fritt utifrån frågan och en del tankar återkom hos flera av 

dem medan andra funderingar var mer individuella. Det som återkom ofta 

var elevernas tankar om att de lär sig saker av att se historisk spelfilm. 

Frågan är vad de lär sig. Intressant är också att se hur eleverna beskriver 

lärandet utifrån film och inte enbart vad de menar att de lär sig.  

Lärande är ett vitt begrepp. När eleverna berättat att de lärt sig något av 

filmerna de sett har de också fått frågan hur de vet att de lärt sig och vad 

detta att lära sig är för något. Flera av eleverna beskriver lärandet som att det 

finns olika sorts lärande. Dels kan man lära sig något mer för stunden, som 

till ett glosprov, dels kan man lära sig mer på djupet. När vi pratar om 

lärandet kopplat till den historiska spelfilmen är det den senare formen av 

lärande som eleverna beskriver. De berättar att när de lärt sig något mer på 

djupet så sitter det kvar, de kan ta fram den kunskapen i andra sammanhang 
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och de kan också svara på frågor om ämnet utan att frågorna behöver vara i 

någon speciell ordning. De kan berätta om sin kunskap. Dessutom känner de 

att deras allmänbildning har ökat och att de har någonting att komma 

med.400  

Nedan följer en analys av olika aspekter av spelfilm och lärande som 

eleverna tagit upp under intervjuerna. Under intervjuerna återkommer 

eleverna till begreppet förståelse. Därför finns förståelse som en röd tråd 

genom detta kapitel.  

Spelfilmens visuella och auditiva kraft 

Eleverna berättar att spelfilmens visuella och auditiva egenskaper bidrar till 

att deras koncentration ökar. Framför allt lyfts spelfilmens visuella karaktär 

fram av eleverna som centralt för lärandet och detta har nämnts även 

tidigare i licentiatavhandlingen. Den visuella kraften förstärks av att bilderna 

är rörliga. Hanna förklarar efter att ha sett Schindler’s List att det är just för 

att ”man får liksom allting på en gång” som gör att upplevelsen förstärks.401 

Hur beskriver eleverna betydelsen av det visuella kopplat till lärande? 

Sofie menar att genom att spelfilmen ger henne bilder så kan hon lättare ta 

in information och lära sig. Inlevelsen ökar och hon kan lättare förstå hur 

människor kunde känna sig. Hon säger om spelfilm i undervisningen: ”Jag 

tänker att det är jättebra, ett bra sätt att lära sig. Det är mycket lättare att ta 

in informationen för att man får liksom en bild framför sig.”402 

Genom att filmen visualiserar historien kan eleverna få en bättre 

förståelse för historiska händelser. Martin menar att just genom att han fick 

se vad som hände under slaget vid Iwo Jima så ökade hans förståelse för vad 

det faktiskt innebar att det var personer som dog. Inte bara ett visst antal 

personer, utan riktiga individer. Detta hade han inte förstått fullt ut när han 

läste om slaget.403 Martin lyfter även fram vikten av att spelfilmen är auditiv. 

Det är genom både syn och hörsel som filmen griper tag i åskådaren och 

skapar mer bestående intryck som dessutom ökar förståelsen.404 Vera, som 

sett Schindler’s List tänker att det är helheten som uppstår, genom att film är 

både rörliga bilder och ljud, som gör att hon lever sig in mer.405 Jesper, som 

sett Hotel Rwanda, säger om att filmen är visuell: 
Ja, det är just det här att man förstår, man får se hur människor mår och hur 

människor känner av det där. Till exempel han den där killen som filmade som åker 

hem och lämnar pengar. Man ser verkligen hur han känner att han borde göra 

nånting mer…han kan ju inte, han måste ju ändå rädda sig själv. Fast man ser att 

                                                             
400 Lisa, 21. Sofie, 16. Jesper, 20. Isabel, 17. 
401 Hanna, 130228, 23-24. 
402 Sofie, 121017, 15.  
403 Martin, 121017, 17. 
404 Martin, 121017, 19. 
405 Vera, 130301, 19. 



 

114 
 

han vill, man ser att han har ångest. Det kanske man inte skulle förstå om man bara 

läste det i en faktabok, att människor ändå ville hjälpa. Då kanske det bara står att 

människor åkte därifrån för att rädda sig själv. Man får mer förståelse av att se hur 

det var.406 

Jespers tankar om vad det är han ser i filmen visar på vad flera av eleverna 

tar upp. Filmerna visualiserar historiska skeenden som just genom att bli 

visuella hjälper eleverna dels att engagera sig i det som händer, dels att öka 

sin förståelse för enskilda personers erfarande i just den historiska kontext 

filmen tar upp. Även om dessa personer är fiktiva karaktärer i en spelfilm.  

Genom att spelfilm är visuell erfar några av eleverna den som mer 

trovärdig än exempelvis en skönlitterär bok. Det är som att de inte litar på 

sin egen förmåga att föreställa sig det förflutna. Isabel menar att i en spelfilm 

får hon se precis hur exempelvis miljön är eller hur personerna ser ut och det 

hjälper henne att inte föreställa sig på ”fel” sätt.407 Men precis som 

exempelvis Jonathan menar hon att man inte kan bygga sina föreställningar 

om det förflutna på enbart film. Som framgått tidigare skulle Isabel inte 

förstått den historiska kontexten i filmen München om hon inte läst om 

händelsen vid OS i München 1972 samtidigt som hon såg filmen. Spelfilmen 

i sig gav henne inte tillräckligt med information. Att historiska spelfilmer 

kan lämna åskådaren med obesvarade frågor om de faktiska historiska 

händelserna framkommer som nämnts tidigare även i Dahls studie om 

elevers reception av spelfilmen Hotel Rwanda.408  

Spelfilm kontra läsning och annan film  

De flesta eleverna jämför filmtittandet med läsning och det sker helt 

spontant utan någon fråga som leder in på denna jämförelse. Att läsa 

upplevs som mer ansträngande och också svårare. Det beskrivs som svårare 

att behålla koncentrationen vid läsning och att faktatexter är komplicerade i 

den mening att de inte ger det sammanhang och den röda tråd som en 

spelfilm ger. Det verkar som om spelfilmens narrativa struktur underlättar 

minnesförmågan. Spelfilmen ökar alltså koncentrationen och gör att 

eleverna upplever att de kommer ihåg bättre. ”Det fastnar på minnet bättre”, 

som Martin säger.409 Jessica berättar att det är kombinationen av rörliga 

bilder och ljud som gör att hennes koncentration ökar. Läsning eller 

genomgångar av läraren är svårare att koncentrera sig på.410 Forskning om 

lärobokstexter visar på att även om elever klarar av att avkoda språket kan 
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de ha problem med förståelsen. Monica Reichenberg, professor i 

allmändidaktik och utbildningsvetenskap, skriver: 
Även om det alltså visat sig att eleverna klarar avkodningen kan de likväl ha svårt 

att läsa med förståelse. Det är en sak att läsa en text ord för ord. Det är betydligt mer 

kognitivt krävande när en läsare skall skapa sig en helhetsuppfattning av det 

han/hon läser, se sammanhang och dra slutsatser av det lästa.411 

Några av eleverna kommer in på skönlitteratur. Exempelvis har de läst 

Pojken i randig pyjamas av John Boyne på högstadiet. De jämför 

skönlitterär läsning med spelfilm och med läsning av faktatexter och de 

upplever att den skönlitterära texten är lättare att ta till sig än faktatexten 

men att den ändå är svårare än spelfilmen. Emma säger om läsning kontra 

spelfilm: 
Man förstår mer tycker jag än av att typ läsa. För jag har ganska svårt, för om jag 

läser tyst för mig själv då måste jag upprepa meningen hundra gånger och det kan 

vara såhär enkla meningar fast ändå förstår jag inte. Så när man ser en bild 

framför sig eller när man hör då uppfattar man det mycket bättre. Att man får in det 

bättre. Så att man kommer ihåg det, för man har ju bilder i huvudet. Skillnaden med 

att läsa är att, ’åh nej, jag måste komma ihåg fakta’, och då blir det så att man bara 

glömmer alltihop istället.412 

Emmas beskrivning av hur hon upplever läsning jämfört med filmtittande 

visar på viktiga aspekter enligt min tolkning. Dels beskriver hon hur det 

visuella och det auditiva är kopplat till minnesfunktionen och att när hon 

både får bild och ljud kommer hon ihåg saker lättare, dels visar hon på att 

pressen hon känner att komma ihåg fakta när hon läser en text gör att hon 

får svårare att komma ihåg. Filmtittande ger henne inte samma press att 

komma ihåg fakta och då går det lättare att minnas. Sofie beskriver 

spelfilmens fördelar jämfört med läsning genom att det handlar om att 

koppla ihop saker. En spelfilm hjälper till att koppla ihop händelser och det 

ökar hennes förståelse och minnesförmågan. Detta beror enligt Sofie på att 

spelfilmen väcker ett större intresse och skapar inlevelse.413  

Hanna berättade att för henne spelar det roll vad det är för spelfilm hon 

ser för att hon ska bli intresserad. Hon säger att hon inte skulle vilja se 

spelfilm om exempelvis andra världskriget eftersom hon tycker att det är 

hemskt med krigsfilmer. Då läser hon hellre en text. Men så ändrar hon sig 

och säger: ”…fast när det gäller andra världskriget så skulle det nog vara 

roligt att kolla på film så att man får en bättre uppfattning än vad man redan 

har sen man läst texten.”414 Jag tänker att det troligtvis är första gången 
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Hanna blir intervjuad om sina tankar kring spelfilm i undervisningen och att 

medan samtalet pågår träder nya tankar fram.  

Alla är inte lika positiva till spelfilm som läromedel i historia jämfört med 

skrivna texter. De menar att det handlar om vad för slags kunskap man vill 

ha. Exempelvis säger Mattias att film kan vara bra för att den väcker frågor, 

men att en spelfilm inte fungerar om man vill fördjupa sig i en historisk 

fråga.415 Jonathan säger att spelfilm kan vara bra eftersom den är gjord för 

att underhålla och man kan få förståelse för exempelvis människors 

utsatthet. Men man kan aldrig lita på en spelfilm utan vill man ha mer 

pålitlig kunskap är det skriven text som gäller.416 Martin menar att 

spelfilmen inte egentligen kan ge faktakunskap, men att historisk fakta kan 

kompletteras med att spelfilmen ger förståelse för den historiska situationen 

och hur det kunde ha varit att vara där.417  

När det gäller att se på historiska faktafilmer och dokumentärer har 

eleverna lite skilda uppfattningar. Precis som med läsning gör några av 

eleverna jämförelser med andra typer av filmer när de ska berätta om vad 

det betyder att se historiska spelfilmer. Faktafilmer kan upplevas som 

positiva men det beror också på om man är intresserad av filmen och det 

man ska lära sig. Annars kan de upplevas som tråkiga. Jessica menar dock 

att all film är positiv för hennes engagemang i historia; för henne handlar det 

om att det är den rörliga bilden som ökar hennes koncentration eftersom det 

blir mer levande.418 
…man får se precis hur miljön är runt om och hur dom såg ut och det känns som att 

man förstår små detaljer mycket bättre i film än i en bok för då kan man ju föreställa 

sig dom helt fel och i en film så tar dom kanske upp det viktigaste. Och i en bok… om 

man bara läser i en faktabok så kanske man inte förstår.419 

Elevernas tankar om spelfilmens roll som läromedel i historia hänger 

samman med deras förståelse och tolkning av historia. Detta leder över till 

nästa avsnitt som handlar om elevernas syn på spelfilmen som pedagogiskt 

redskap. 

Spelfilm som pedagogiskt redskap 

Eleverna i studien har många tankar kring hur film kan och kanske också bör 

användas i undervisningen. De är i stort sett nöjda med hur de fått ta till sig 

film i de undervisningsmoment som är aktuella i den här studien, men de 

har också synpunkter på hur historisk spelfilm kan användas mer generellt. 

Eleverna i Gymnasieskola 1 som fick välja sina filmer själva var nöjda med 
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det och menade att det är bra för motivationen när de får välja själva. Att de 

dessutom skulle jämföra filmen med en skönlitterär bok och med fakta om 

den historiska händelsen upplevdes som positivt. Sofie säger att just detta att 

de skulle sammankoppla filmen med andra källor i ett självständigt arbete 

gjorde att hon behövde tänka till ordentligt. Hon lärde sig mer just för att 

hon fick ”försöka själv och jobba med det.”420 Den muntliga redovisningen 

såg de fram emot och menade att det också var ett nyttigt inlärningstillfälle 

att få lyssna på de andras redovisningar. Då kunde intresse väckas eftersom 

det de andra berättade om kanske var ”sådant som man vill lära sig om”.421  

I Gymnasieskola 2 valde läraren filmen Schindler’s List och den var 

kopplad till momentet om världskrigsepoken och temat ondska som de 

skulle skriva en artikel om. Under intervjuerna hade de flesta inte börjat 

tänka så mycket på sin artikeluppgift, men de menade att det var lättare att 

skriva artikeln utifrån Schindler’s List jämfört med om de tagit upp temat 

ondska på något annat sätt. Filmen gav inspiration till skrivandet.  

De filmer som ingår i den här studien uppskattades av eleverna och ansågs 

relevanta för det moment de ingick i. Det var bara Lisa som såg Titanic som 

funderade lite på filmvalet och om det egentligen fungerade i relation till 

historieämnet. Hon tror inte att någon lärare skulle välja att visa filmen i 

historieundervisningen eftersom så mycket fokus ligger på kärlekshistorien. 

Hon menar att Titanic ändå gett henne kunskap om hur fartyget gick på 

grund och genom att filmen gjort intryck på henne så minns hon också 

händelsen. Titanics undergång har blivit en del av hennes allmänbildning.422 

Jag tänker att Lisa också getts möjlighet att fundera på klass- och 

könsskillnader ur ett mer allmänhistoriskt perspektiv, genom att den uppgift 

hon fick innebar att hon skulle jämföra filmen med fakta om händelsen. Hon 

valde då att sätta Titanic i en större historisk kontext. Detta togs upp i 

kapitlet Elevernas erfarande av historisk spelfilm i relation till det 

förflutna.  

Eleverna har tankar om hur man kan använda spelfilm i historie-

undervisningen. Hela spelfilmer eller filmklipp passar utmärkt att inleda ett 

moment med, för att väcka frågor, nyfikenhet, engagemang och motivation. 

Spelfilmens förmåga att gå rakt in åskådaren är bra att använda för detta. 

Mattias säger att film kan vara en ”bra grej att öppna med, och jämföra med 

verkligheten om det verkligen stämmer.”423  Han menar att man inte kan 

nöja sig med att bara se en film, utan efter filmen måste man gå vidare med 

fakta från böcker, så att man får andra perspektiv.424 Isabel tänker att det 
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bästa sättet är att kombinera spelfilm med läsning för då får man dels all 

information som texten ger, dels får man se hur det var. Och dessutom får 

man möjlighet att göra kopplingar mellan de båda medierna.425 Hanna 

menar att spelfilmen kan användas i historieundervisningen kombinerat 

med att man också har genomgångar och arbetar med egna uppgifter. 

Spelfilmen hjälper till att ”ge en klar bild i huvudet” hur det var.426 Som 

nämnts tidigare är eleverna medvetna, om än i olika grad, om att spelfilmen i 

sig inte ger en fullödig bild av det förflutna men de är positiva till att den 

används för det den är bra på – att skapa inlevelse, medkänsla, väcka frågor 

och intresse.  

Elevernas tankar stämmer överens med de slutsatser som dragits av bland 

andra Alan S. Marcus när han undersökt spelfilmens roll för lärandet i 

historia. Han skriver bland annat att elevers vana att se historisk spelfilm 

kan användas som utgångspunkt och stöd när andra historiska dokument 

studeras. Eftersom spelfilm är något de känner till kan det öka deras 

engagemang och självförtroende för historieämnet.427 En kanadensisk studie 

om spelfilm i historieundervisningen kommer fram till liknande slutsatser. 

Adam Woelders menar att spelfilmens representation av det förflutna med 

kan fördel användas för att stödja och underlätta analys och tolkning av det 

förflutna.428 

När jag tolkar elevernas tankar om den historiska spelfilmen i 

undervisningen träder ett visst mönster fram. Eleverna berättar om inlevelse 

i de olika karaktärernas öden och de menar att deras förståelse ökat. Det är 

viktigt att försöka se vad denna förståelse handlar om. Det är inte så mycket 

en ökad förståelse för historiska fakta utan spelfilmen skapar en närhet till 

karaktärerna och denna närhet ger en djupare förståelse för den enskilda 

människan. Visualiseringen av hur samtiden och de historiska händelserna 

som skildras påverkade karaktärerna leder till ett förkroppsligande av 

filmerfarandet och till en erfarenhet som inkorporeras i livsvärlden. Detta 

ger en känsla hos eleverna av att ha förstått hur det skulle kunna ha varit. 

Som Jesper säger efter att ha sett Hotel Rwanda:  
Jag skulle kunna se på bilder i en faktabok till exempel, men jag tror inte att det ger 

samma effekt riktigt. Samtidigt som det är en spelfilm… då kan man ändå tro att det 

är lite… alltså det är påhittat, jag kan inte vara säker att det verkligen har hänt, till 

exempel att när människorna blev så där ledsna eller när man åkte en bil över döda 

människor – jag vet ju inte om det har hänt eftersom det trots allt är en spelfilm. 

Men det känns som att det skulle kunna ha hänt.429  
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”Det känns som att det skulle kunna ha hänt”, säger Mattias och det 

sätter ord på vad alla elever ger uttryck för. Det är i de små detaljerna, i 

miljön som framträder, i dialogerna, i gestaltandet av människor av kött och 

blod som åskådaren kommer nära, lever med, känner empati med och är i 

den historiska händelsen. Genom att åskådaren får se och också känna med 

karaktärerna stärks förståelsen för det som händer. Ett exempel bland 

många som eleverna berättar om och som illustrerar detta är när 

huvudpersonen Avner i München72 får höra sitt lilla barn i telefonen medan 

han samtidigt är på uppdrag att mörda människor. Då förstår Isabel både 

kognitivt och emotionellt vad Avner går igenom och vilken betydelse 

familjerelationer har för oss alla.430  Det är här som den historiska 

spelfilmen har sin styrka, men också sin svaghet. För det är som eleverna 

själva säger; det är svårt att veta vad som är historiskt korrekt och inte. Detta 

lyfts fram och bekräftas av Jeremy D. Stoddard.431  

Detta leder in på källkritiska resonemang som eleverna för utifrån 

filmerna och som kan ha betydelse för spelfilmen som pedagogiskt redskap. I 

avsnittet Källkritik redogjordes för de källkritiska resonemangen och det 

finns en rad intressanta frågor som väcks av eleverna och som skulle kunna 

vara relevanta att lyfta i undervisningen. Exempelvis funderade Hanna över 

flickan i den röda kappan i Schindler’s List som återkommer i flera scener 

men som inte har någon egentlig roll. Varför var hon med och varför var 

hennes kappa röd, undrade Hanna. Hon funderade också på bakgrunden till 

varför just judarna var så utsatta och det ger inte filmen något svar på, 

menar hon. Vera tar upp symboliken i filmen Schindler’s List som 

framträder genom att vissa delar är i färg medan filmen är gjord i svart-vitt. 

Genom att lyfta en diskussion i klassrummet kring aspekter utifrån filmens 

berättarspråk kan det leda in på samtal om den historiska tiden. Spelfilm 

kan genom sin estetiska uttrycksform vidga samtalet om det förflutna.  

Den empati som spelfilmen ofta väcker hos åskådaren kan vara kopplad 

till historisk förståelse. Sofie säger att filmer som Brokeback Mountain får 

henne att förstå mer om hur samhällen är uppbyggda och hur utveckling 

över tid kan vara. Det ger henne en större förståelse för varför det är som det 

är och hon kan genom detta nya perspektiv se annorlunda på saker idag: 

“Man förstår mer. Det kan vara kulturer eller hur samhällen är uppbyggda. 

Man förstår mer varför det är som det är. Om saker man inte har tänkt 

på”.432 Spelfilmen kan vara ett redskap för att utveckla ökad tolerans och 

vidgad förståelse för andras livsvillkor.  
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Sammanfattande analys 

Förståelse är ett begrepp som varit återkommande genom hela studien och 

som därför är värt att stanna vid lite extra. Emma säger: ”Men om det är 

fakta då förstår man inte alls hur grymma dom kunde vara”.433 

Eleverna berättar om en fördjupad förståelse, en ny förståelse, en bättre 

förståelse, en annan sorts förståelse och så vidare när de ser på historisk 

spelfilm i undervisningen. Vad betyder detta att eleverna förstår? Med hjälp 

av Ödman kan vi se det som att när eleverna börjar se sin historiska spelfilm 

bär de med sig en förståelse om världen som orienterar dem i förhållande till 

filmen. Men så händer kanske något i deras erfarande av filmen som inte är 

självklart och som de behöver tolka. Genom denna tolkning framträder 

förståelsen men något förändrad. I denna kognitiva och emotionella process 

upplever eleverna det som att de har förstått någonting. De har tolkat 

händelser, reaktioner eller situationer i filmerna som något som ger dem en 

förståelse. Relationen mellan förståelse och tolkning är dialektisk och inte 

linjär. 434  

Förståelsen som eleverna berättar om är ofta kopplad till den enskilda 

människan och till erfarandet av att människor i dåtid var människor av kött 

och blod. Det handlar också om en form av historisk förståelse, att de förstår 

något i förhållande till den historiska tid som behandlas, exempelvis som 

Emma säger ovan, att hon inte förstått nazisternas grymhet förrän hon såg 

Schindler’s List. Jag menar att elevernas livsvärldar har vidgats till att 

omfatta erfarandet av de historiska livsvärldarna. Denna vidgning kan 

innebära att eleverna tar med sig den förståelse som skapats in i den levda 

världen här och nu. Eleverna berättar att de med hjälp av de historiska 

spelfilmerna får lättare att förstå sammanhang och att inslag av spelfilm i 

undervisningen är något de gärna föredrar. Samtidigt säger de att enbart 

spelfilm inte skulle fungera för att lära sig historia.  

Vinterek talar om skönlitterära romaner och historiska livsvärldar. Det 

eleverna berättar i intervjuerna bekräftar Vintereks tanke om att fiktiva 

berättelser kan bidra med en historisk förståelse som lärobokstexter inte kan 

generera. Jag ser att den historiska spelfilmen bjuder på samma möjligheter 

att öppna för den historiska livsvärlden; fiktionen kan bidra till förmågan till 

inlevelse i andras livsvärldar och den är en viktig del av undervisningen i 

historia.435 

Den meningsskapande process som spelfilmen sätter igång hos åskådaren 

kan också beskrivas som självförståelse i förändring.436 Per-Johan Ödman 

utgår från Gadamer och resonerar om vad som sker när vi betraktar ett 
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konstverk. Vi tänker oss att i det här fallet är konstverket den historiska 

spelfilmen som eleverna erfar. Ödman beskriver den konstnärliga 

upplevelsen som ett samtal mellan betraktaren och konstverket. Konstverket 

ställer frågor till betraktaren och i mötet uppstår en ny värld som förstås 

genom att vi förstår oss själva på ett nytt sätt. Det handlar om en 

självförståelse i förändring som leder till en insikt om att vi nått ny 

kunskap, om oss själva och om världen.437  

Avslutningsvis visar flera av elevernas utsagor på att eleverna utifrån de 

historiska spelfilmerna tänker att de kan lära sig av historien. Lärdomarna 

de tar upp handlar bland annat om att inte begå liknande misstag, att inte 

dra alla människor över en kam, att alla människors lika värde är en viktig 

princip och att genom en större förståelse för människor i det förflutna kan 

vi förstå vår egen tid bättre. Dessa lärdomar menar jag hänger samman med 

elevernas empatiska upplevelse av det förflutna. Jag är överens med Barton 

och Levstik som menar att empati som omtanke är en väsentlig del av den 

historiska förståelsen. Genom att känna omtanke med och bry sig om hur 

människorna i det förflutna tänkte och kände engageras eleverna i studiet av 

historien.438  
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Historien som fiktion – en avslutande 
diskussion 

Det känns som att det skulle kunna ha hänt.  
Mattias 17 år 

Denna licentiatavhandlings syfte är att beskriva och tolka tankar och känslor 

som gymnasieelever uttrycker om historisk spelfilm. I fokus har varit att 

studera hur eleverna erfar spelfilmen i historieundervisningen samt att ta 

reda på vilken betydelse spelfilmen kan ha för elevernas förståelse och 

tolkning av historia. Genom att synliggöra detta kan förhoppningsvis 

föreliggande studie bidra till en ökad förståelse för den historiska 

spelfilmens roll i undervisningen. Sammanlagt har tolv elever intervjuats om 

sitt erfarande av historisk spelfilm. Studien har en livsvärldsfenomenologisk 

ansats och elevernas utsagor har analyserats och tolkats med hjälp av 

fenomenologiska begrepp samt teoretiska begrepp från filmreceptionsteori 

och historiedidaktisk teori.  Den livsvärldsfenomenologiska ansatsen har 

förhoppningsvis bidragit till att ge studien ett tydligt elevperspektiv och till 

att synliggöra komplexiteten i elevernas erfarande av de spelfilmer de sett. 

Nedan följer en diskussion av resultatet i förhållande till studiens syfte, 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

Historiens materialitet 

Elevernas utsagor om sitt erfarande av historisk spelfilm visar på interaktion 

mellan tankar och känslor i meningsskapandet i en filmupplevelse. Detta 

resultat finns även i andra filmreceptionsstudier, bland annat lanserar 

Tomas Axelson begreppet ”thick viewing” som ett redskap att förstå 

samspelet mellan kognition och emotion i åskådarens djupare 

meningsskapande utifrån engagemang i spelfilm.439 Denna studie bekräftar 

detta samband. Det som studien tillför är hur meningsskapandet gestaltar 

sig när det handlar om hur åskådaren förstår och tolkar det förflutna utifrån 

spelfilm. Filmmediets starka audiovisuella uttryck spelar stor roll för 

erfarandet av det förflutna som det gestaltas i spelfilmer.  Filmens 

kombination av rörlig bild och ljud förstärker elevernas känslor av och 

tankar om förståelse för det förflutna. Audiovisualiseringen av det förflutna 

rymmer en materialitet som träder fram i elevernas utsagor. Filmens 

narrativ är fiktivt, men erfarandet av att historien blir fysisk är verklig. Det 

förflutna materialiseras; miljön finns där, skådespelarna gestaltar historiska 

personer av kött och blod, kläder och föremål framträder och blir del av 

elevernas erfarande. Eleverna ser och hör det filmen gestaltar och denna 

materialisering av det förflutna förkroppsligas hos eleverna så att 

filmerfarandet, och den historiska livsvärlden, blir en del av deras livsvärld. 
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Den historiska kunskap som eleverna lär sig som ett inlärt minne, blir 

genom det kroppsliga erfarandet av filmens materialisering av historiska 

livsvärldar ett levt minne.440 

Denna studie visar således att det kroppsliga erfarandet av historisk 

spelfilm förstärker filmupplevelsen och interaktionen mellan tankar och 

känslor. Studien kan till skillnad från tidigare forskning bidra med förståelse 

för kroppens betydelse för erfarandet av historisk spelfilm. Filmen blir i 

detta perspektiv en kraftfull materialisering och mediering av historiska 

livsvärldar.  

Empati, mening och historia 
En aspekt som trätt fram i analysen av elevernas filmerfarande är 

spelfilmens förmåga att väcka empati och betydelsen av empatin för 

elevernas förståelse av filmernas berättelser. Även andra studier visar på 

sambandet mellan förmågan till inlevelsen i filmkaraktärernas känslor och 

meningsskapande hos filmåskådaren.441 Denna studie visar att den empati 

som eleverna erfar i relation till spelfilmernas karaktärer vävs samman med 

empati som eleverna känner för de historiska personer som filmerna handlar 

om. De horisonter som öppnas hos eleverna mot filmens narrativ öppnas 

även mot det förflutna och empatin riktas både mot historien och mot 

fiktionen. Denna dubbla empati hjälper således till att ge mening till både 

och. Det finns därmed en risk att eleverna alltför lätt kan tro att de förstår 

människorna i det förflutna eftersom de känner med dem så som de 

gestaltas i filmerna. En slutsats, som också bekräftas av andra studier, är att 

en spelfilm inte bör leva sitt eget liv i undervisningen utan den bör på ett 

genomtänkt vis integreras i undervisningsmoment där förmågan att uppfatta 

och erkänna olika perspektiv i historien lyfts.442 Empatin som väcks 

gentemot människor i det förflutna kan vara en positiv kraft i elevernas 

engagemang i historieämnet och utan empatisk inlevelse kan det förflutna 

framstå som något som inte angår dem.443  Eleverna i denna studie lyfter 

flera gånger fram hur filmen bidrar till just ökat engagemang genom 

inlevelsen i filmberättelsen.  

Elevernas utsagor visar att den empatiska inlevelsen ibland går hand i 

hand med moraliska omdömen av filmkaraktärernas handlande, och i 

förlängningen, av människors handlande i det förflutna. Dessa omdömen är 

snarare speglingar av både elevernas och spelfilmernas egen moraliska 

hållning än moraliska omdömen som utgår från den historiska tiden. De 
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omdömen som eleverna i denna studie gör om spelfilmernas perspektiv och 

etiska hållning skulle kunna utvecklas och fördjupas. Det kan vara 

problematiskt att många historiska spelfilmer som används i 

historieundervisning är amerikanska eller europeiska filmer och både 

implicit och explicit är bärare av normer och värderingar som samstämmer 

med dessa samhällen.444  Denna studie har inte haft som främsta fokus att 

undersöka den etiska dimensionen i förhållandet mellan historisk spelfilm 

och historien. Elevernas utsagor tyder på att detta kan vara ett område som 

behöver utforskas vidare.      

I föreliggande studie framträder förmågan till historisk empati hos flera av 

eleverna utan att detta explicit ingick i undervisningsmomenten. Dessa 

elevers förförståelse rymde viss kunskap om den aktuella historiska tiden så 

att de utifrån denna kunde göra bedömningar av människors handlande i det 

förflutna utifrån deras egen tids förhållanden och värderingar.  

Min slutsats är att elevernas empatiska förmåga kan vara en tillgång i 

historieundervisningen eftersom den hjälper eleverna till större förståelse för 

människor i det förflutna vilket också kan leda till vidgade perspektiv för 

eleverna även i sina livsvärldar.445 Denna studie visar på att det kan vara så 

och att spelfilmen kan vara till hjälp. Men om inte den empati eleverna 

känner kombineras med historisk empati finns risk att elevernas förståelse 

av det förflutna haltar eftersom det som väcker antipati hos eleverna inte 

med självklarhet leder till förståelse av det förflutna, snarare tvärtom. 

Dessutom kan en oreflekterad empati för människor i det förflutna leda till 

alltför naiva antagande om historien.446 Viktigt att notera är att i elevernas 

utsagor finns vid sidan av känslor av empati också uttryck för antipati och 

oförståelse, vilka om de lämnas okommenterade i undervisningen, också är 

delar av elevernas meningsskapande av historien.   

Didaktiskt dilemma  

Den historiska materialitet som spelfilmen erbjuder åskådaren är dess styrka 

men den leder också till ett didaktiskt dilemma när historisk spelfilm 

används i undervisningen. Jag menar att denna studie visar på detta. 

Dilemmat består i att spelfilmens speciella karaktär av audiovisuellt, 

narrativt och meningsskapande medium kan krocka med historieämnets 

uppdrag och innehåll. Att visa historisk spelfilm för eleverna utan att vara 

medveten om detta didaktiska dilemma kan å ena sidan leda till brist på 
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respekt för elevernas filmupplevelser, å andra sidan leda till svårigheter att 

utveckla de förmågor som kunskapsmålen ställer upp för undervisningen.447  

Elevernas erfarande och meningsskapande i en filmupplevelse behöver tas 

på allvar. Studien visar att de lever sig in i och berörs av en berättelse som på 

ett djupt plan relaterar till dem och ger dem en upplevelse av förståelse. 

Historiska spelfilmer är ofta, som vi sett i denna studie, starka filmer som tar 

upp komplexa och svåra saker som berör och engagerar eleverna. Den fabula 

som varje elev erfar och skapar är sann för dem men den kanske inte alltid 

stämmer överens med historisk förståelse och med historiskt tänkande. 

Studien synliggör att elevernas erfarande av de historiska spelfilmerna är 

mångfasetterat och att saker medpresenteras i erfarandet genom att det inte 

enbart är historia som erfars. Eleverna tänker och känner mycket kring 

filmkaraktärernas öden och deras situation. De relaterar också till sig själva. 

En fråga att ställa är vart detta tar vägen i historieundervisningen. 

Filmupplevelsen kan vara en existentiell och estetisk erfarenhet för eleverna 

och den är inte ett läromedel som vilket som helst. Med ödmjukhet och 

respekt för varje elevs fabula kan dock filmupplevelsen öppna för didaktiskt 

spännande utmaningar som kan utveckla elevernas historiska tänkande. I 

elevernas egna tolkningar och förståelse av historiska spelfilmer finns 

utgångspunkter som kan leda vidare till ökad historisk kunskap. Det visar de 

funderingar på som eleverna delat med sig av i denna studie.     

I studien har jag också funnit att det kan finnas en motsättning mellan att 

använda spelfilm och att utveckla elevers historieempatiska förmåga 

eftersom spelfilmens narrativa struktur så tydligt väcker medkänsla och 

inlevelse, vilka kan motverka ett historieempatiskt tänkande. Men jag har 

även funnit att ett sådant tänkande också kan möjliggöras just för att 

filmerna kan hjälpa till att få syn på olika perspektiv och 

tolkningsmöjligheter. Detta märks exempelvis när Martin resonerar kring 

slaget om Iwo Jima utifrån både amerikanskt och japanskt perspektiv och 

även från både soldaters och officerares synvinklar. När historisk spelfilm 

används för att utveckla historisk empati är det viktigt att filmen ger 

möjlighet till att belysa olika perspektiv. Letters from Iwo Jima är exempel 

på en historisk spelfilm som möjliggör det. Stoddard och Metzger kommer 

fram till slutsatsen att det krävs dels ett medvetet arbete från lärarens sida, 

dels historiska spelfilmer som möjliggör perspektivtagande för att elevernas 

historieförståelse ska utvecklas.448 Denna studie visar att eleverna genom de 

historiska spelfilmerna vill försöka förstå historien och försöker se olika 

perspektiv. Deras förståelse underlättas om de får hjälp att kontextualisera 

de historiska händelserna och om filmerna inbjuder till perspektivtagande. 

                                                             
447 Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”.  
448 Ibid., 407; Stoddard, ”Attempting to Understand the Lives of Others: Film as a Tool for Developing 

Historical Empathy”, 211–212. 
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Det är också värt att fundera över det faktum att de djupt traumatiska 

händelser som ofta skildras i historisk spelfilm har sina mycket specifika 

kontexter och att händelserna inte utan vidare kan förstås utan sina 

sammanhang.449 Studien visar att eleverna behöver hjälp att se dessa 

sammanhang eftersom filmerna i sig inte ger tillräckligt med kunskap. En 

historisk spelfilm är ofta på grund av de egenskaper den har begränsad till 

ett perspektiv och till ett tydligt moraliskt ställningstagande.  

”Jag förstår och då lär jag mig” 
Denna mening kan sammanfatta essensen i det eleverna berättar. För dem är 

erfarandet av de filmer de sett inom ramen för denna studie kopplat till en 

ökad förståelse, vilket eleverna själva kopplar till lärande. Hur kan denna 

koppling mellan förståelse och lärande tolkas? Utifrån ett livsvärlds-

perspektiv handlar det om att eleverna med den förförståelse de bär med sig 

får tillträde till filmernas historiska livsvärldar. I det möte som uppstår 

vidgas elevernas horisonter mot de historiska livsvärldar som gestaltas i 

filmerna. Eleverna upplever att de förstår och deras horisonter vidgas. 

Erfarandet blir en del av elevernas livsvärldar här och nu. I detta möte är 

sampelet mellan tankar och känslor betydelsefullt för hur det som erfars 

förstås och tolkas.  

Den förståelse eleverna berättar om kan också förstås genom att 

erfarandet av karaktärerna och deras historiska livsvärldar sker genom en 

växling mellan det Claus Ladegaard kallar den lilla historien och den stora 

historien.450 Eleverna erfar hur den enskilda människans liv påverkas av och 

drabbas av skeenden i den stora världen. Just för att eleverna erfar att de lärt 

känna de enskilda karaktärerna får de också en större förståelse för hur 

historiska händelser och skeenden griper in i enskilda människors liv och 

hur människor också agerar i sin samtid. Historien är inte bara en 

övergripande stor historia som ska läras in; historien består av människor av 

kött och blod. Genom denna förståelse för historien får eleverna möjlighet 

till den eftertänksamhet som Stoddard menar möjliggörs med historisk 

spelfilm som redskap.451 De stimuleras till tankar om bland annat demokrati 

och mänskliga rättigheter.  Hanna säger under intervjun att Schindler’s List 

hjälpt henne att reflektera över varför demokratin är så viktig, hur viktigt det 

är att vi får vara med och bestämma och inte bli tvingade att tycka likadant 

som en ledare.452 

Känslorna, och i vidgad betydelse hela det kroppsliga erfarandet, är 

betydelsefullt för lärandet. Det visar eleverna i denna studie. Känslorna 

                                                             
449 Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”, 404.  
450 Ladegaard, ”Maerk historien: Om receptionen af en historisk tv-serie”, 180, 182. 
451 Stoddard, ”Film as a ’thoughtful’ medium for teaching history”. 
452 Hanna, 130228, 23. 
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hjälper oss att fokusera på vad som är viktigt i den information som når oss 

och känslor stödjer tankemässiga resonemang. Känslor och motivation är 

förutsättningar för lärande.453  

Men denna studie problematiserar också det lärande utifrån historisk 

spelfilm som eleverna berättar om. Elevernas utsagor om lärande är oftast 

kopplade till den förståelse de erfar, vilken kan vara kopplad till empati med 

de utsatta eller med känslan av att få kunskap om och inblick i de historiska 

livsvärldarna. Detta gör att det som upplevs som oförståeligt kan riskera att 

förbli så. Det handlar om att djupt traumatiska händelser i det förflutna som 

förintelsen eller folkmordet i Rwanda förblir oförklarliga. Metzgers och 

Dahls studier visar på att svåra historiska händelser gestaltade i spelfilm kan 

lämna eleverna med grunda och icke kontextbaserade förklaringar.454 Denna 

studie visar att det lärande utifrån filmerna som eleverna berättar om främst 

handlar om andra saker än om att förstå komplexa orsakssamband i det 

förflutna.  

Eleverna problematiserar i liten utsträckning spelfilmernas berättarspråk 

och deras etiska hållning.  Detta kan bero på att eleverna är vana 

filmkonsumenter och hemtama med berättarspråket samt att filmernas 

etiska hållning stämmer överens med deras egen. Det är en del av deras 

livsvärldar som är tagen för given. Ett annat problem med lärande utifrån 

spelfilm som eleverna själva pekar på är de faktaluckor som filmerna lämnar 

och att de därför inte bör användas i undervisningen utan andra källor till 

kunskap om det förflutna.  

Med det lärande som eleverna berättar om i färskt minne vill jag avsluta 

med att återknyta till begreppet historiefilmslitteracitet som nämns i 

inledningen. Studien visar att historisk spelfilm har potentialen att engagera 

eleverna tanke- och känslomässigt i det historiska lärandet och öka 

motivationen för historiska studier. Samtidigt behöver de redskap och 

kunskap att analysera, tolka och utvärdera filmerna i relation till det 

förflutna. Genom att använda denna potential i historieundervisningen, med 

respekt för elevernas eget meningsskapande, kan historiska spelfilmer vara 

ett användbart verktyg för att utveckla elevers kunskaper om och förståelse 

för historia som ämne, som förfluten tid och som något som angår oss idag. 

En framåtblick 

I arbetet med denna studies material framstod det tydligt att de filmer som 

eleverna i Gymnasieskola 1 och läraren i Gymnasieskola 2 valt har en tydlig 

tyngdpunkt på manliga karaktärer och berättelser. Det vore önskvärt att i en 

framtida studie om historisk spelfilm i undervisningen anlägga ett 

                                                             
453 Gärdenfors, Lusten att förstå, 71–73. 
454 Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”, 406. 

Dahl, Folkmord som film. 
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genusperspektiv. En möjlig studie skulle vara att undersöka elevers 

erfarande av historiska spelfilmer med både kvinnliga och manliga 

protagonister. 

Denna avhandling bidrar förhoppningsvis med ny kunskap om den 

historiska spelfilmens betydelse för unga människor och för dess roll i 

undervisningen. Det vore av intresse att gå vidare och göra receptionsstudier 

som mer specifikt undersöker elevers historiska tänkande eller som studerar 

elevers historiebruk i relation till spelfilm. Det vore även angeläget att 

genomföra receptionsstudier om historisk spelfilm i sammanhang utanför 

undervisningen. Vilken roll spelar historisk spelfilm i vår historiekultur för 

människors sätt att tolka och förstå det förflutna och den egna samtiden? 

 

Slutord 
Denna licentiatavhandling är ett försök att kombinera en livsvärldsansats 

med teorier från både filmreception och historiedidaktik. Detta har inte 

gjorts tidigare. Förtjänsten med en sådan kombination kan vara att elevernas 

erfarande synliggörs tydligare och ges större skärpa genom att det studerade 

fenomenet elevernas förståelse av historisk spelfilm lyfts fram i ljuset och 

analyseras med hjälp av filmreceptions- och historiedidaktikbegrepp. Ett 

problem med denna kombination kan vara att undvika att pressa in 

elevernas erfarande i givna teorier.455 Teorierna har använts för att belysa 

det eleverna berättat men i detta kan finnas en risk att de börjar leva sitt eget 

liv och att analysen av elevernas utsagor anpassas efter teorierna. Jag har 

varit medveten om denna fallgrop och försökt att undvika den. 

I inledningen finns ett citat som handlar om betydelsen av att få tillträde 

till andra människors livsvillkor. Arbetet med denna studie har varit en resa 

på flera plan. Eleverna har genom de spelfilmer de sett gjort sina resor in i 

historiska livsvärldar och jag har haft förmånen att få en inblick i och 

förståelse för elevernas erfarande så som de berättat det för mig. Jag vill 

avsluta genom att återknyta till Maurice Merleau-Ponty som också varit med 

på resan. Vi människor delar våra livsvärldar med andra och därför både har 

och får andras liv betydelse för oss. I vår egen tid och i det förflutna.  

  

                                                             
455 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 235. 
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Källförteckning 
Intervjuer  

Ljudinspelningar sparade som digitala filer förvarade hos författaren. De 

transkriberade intervjuerna finns i författarens förvar. Intervjuerna 

genomfördes under perioden oktober 2012 till mars 2013.  

 

Följande elevintervjuer genomfördes: 
Sofie Brokeback Mountain 121017 / 121205 
Martin Letters from Iwo Jima 121017 / 121205 
Jesper Hotel Rwanda 121023 / 121205 
Lisa Titanic  121024 /121205 
Mattias Ådalen 31  121109 / 121205 
Jonathan Vredens Druvor 121109 / 121205 
Isabel München   121113 / 121205 
Jessica Schindler’s List 130228 / 130326 
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Emma Schindler’s List 130228 / 130326 
Hanna Schindler’s List 130228 / 130321 
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Följande lärarintervjuer genomfördes: 

Stefan 121010 

Anna 130213 

 

Observationsprotokoll  

Protokollen skrevs under perioden oktober 2012 till mars 2013 och förvaras 

hos författaren. 

 

Filminspelningar av elevredovisningar 

Filmerna är sparade som digitala filer förvarade hos författaren.  

Filmerna spelades in i december 2012 och dokumenterar elevredovisningar. 

 

Elevartiklar om Ondska  

Artiklarna skrevs under mars 2013, de är sparade som digitala filer och 

förvaras hos författaren. 

 

Övrigt insamlat material 
Instruktion Gymnasieskola 1: ”Bok- och filmprojektet” 
Bedömningsmatris Gymnasieskola 1 
Instruktionsmaterial Gymnasieskola 2: ”Världskrigens tid. Ca 1914-1945” 
(130210) 
Frågeformulär om historia och spelfilm som besvarades skriftligt av eleverna 
 
Detta material samlades in under perioden oktober 2012 till mars 2013 och 
finns i pappersform förvarat hos författaren. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Underlag för intervju med enskild elev 
 

Du har sett filmen___. Berätta för mig vad du tänker och känner. 

Tänk helt fritt.  

  

Följdfrågor: Varför då? Kan du förklara mer noga. 

  Hur då?  

Hur menar du då? 

  Kan du ge ett exempel? 

  Berätta mer om… 

  Har jag förstått dig rätt när du säger att… 

Vad väcker filmen för känslor hos dig?  

Vad tänker du om personerna i filmen? 

Vad tänker du om miljön i filmen? 

Vad tänker du om filmens handling? 

Fanns det något i filmen som förvånade dig? 

Berätta! Vad tänker du om det? 

Är detta en film du tycker om? Berätta hur då! 

 

 

Vad tänker du om filmen – vad berättar den om historien?  

 

Följdfrågor: Varför då? Kan du förklara mer noga. 

  Hur då?  

  Hur menar du då? 

Kan du ge ett exempel? 

  Berätta mer om… 

  Har jag förstått dig rätt när du säger att… 

 

(TITTA PÅ FILMKLIPP UTIFRÅN DET ELEVEN TAGIT UPP. SE OM DET 

KOMMER FRAM FLER TANKAR OCH KÄNSLOR. Alt ELEVEN BERÄTTAR 

OM ETT PAR SCENER SOM PÅ NÅGOT SÄTT BERÖRT HENNE/HONOM) 

 

 

Vad betyder det för dig att se på film på historielektionerna?  

 

 Följdfrågor:  Vad är det du tycker att det ger dig? 

Är det något speciellt med att se på film i 

undervisningen? 
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Väcker filmen några tankar och känslor som du 

inte skulle ha annars kring detta moment i 

historien? 

Vad tänker du att man kan lära sig genom att 

se på film? 

 

 

Berätta för mig vad du tycker om historia i skolan. 

 

Följdfrågor: Varför då? Kan du förklara mer noga. 

  Hur då?  

  Kan du ge ett exempel? 

  Berätta mer om… 

  Har jag förstått dig rätt när du säger att… 

 

 

Berätta för mig vad du tänker och känner om just det arbete som 

ni gör nu. 

 

 

Vad tänker du om filmens betydelse i det arbetet? 

 

 

Avluta med: 

Är det något du vill säga som du inte tagit upp? 

 

Vad tänker du om intervjun? Hur har du upplevt det att bli 

intervjuad? 

 

 

Om eleven kommer in på lärande: få henne/honom att sätta ord 

på vad det är för lärande som uppstår: 

 Hur känns det när du lär dig? 

 Hur vet du att du lär dig? 
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Bilaga 2: Brev till rektorer 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Maria Deldén och jag skriver till dig för att jag söker 

historielärare som kan vara intresserade av att delta i ett forskningsprojekt. 

Forskningsprojektet ingår i Forskarskolan Historiska Medier vid Umeå 

Universitet. Min studie handlar om spelfilm och mitt syfte är att undersöka 

och analysera hur elevers förståelse och tolkning av historisk spelfilm i 

historieundervisningen ser ut. För att kunna genomföra detta är jag 

intresserad av att göra en klassrumsstudie i samarbete med någon 

historielärare. Studien är tänkt att genomföras under läsåret 2012/13.  

 

Så min fråga till dig är alltså om det finns någon eller några historielärare på 

din skola som använder spelfilm i sin historieundervisning och som jag 

skulle kunna kontakta. Jag vore mycket tacksam om du kunde ge mig 

kontaktuppgifter så att jag skulle kunna skicka ut mer information till dem.  

 

Hör gärna av dig så berättar jag mer om projektet. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Maria Deldén 

 

Forskarstuderande Umeå Universitet 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 

Forskarskolan Historiska Medier 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

Mail: maria.delden@historia.umu.se 
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Bilaga 3: Brev till historielärare 
 

Hej historielärare! 

 

Mitt namn är Maria Deldén, jag är historielärare på Bobergsgymnasiet i 

Ånge och för närvarande även forskarstuderande vid Umeå Universitet. Jag 

skriver till dig för att jag söker historielärare som kan vara intresserade av att 

delta i ett forskningsprojekt. Forskningsprojektet ingår i Forskarskolan 

Historiska Medier vid Umeå Universitet. Min studie handlar om spelfilm och 

mitt syfte är att undersöka och analysera hur elevers förståelse och tolkning 

av historisk spelfilm i historieundervisningen ser ut. För att kunna 

genomföra detta är jag intresserad av att göra klassrumsstudier i samarbete 

med några historielärare. Studierna är tänkta att genomföras under läsåret 

2012/13.  

 

Jag söker lärare som är behöriga att undervisa i historia (är intresserad av 

först och främst kurserna Historia 1a1 eller Historia 1b) på gymnasiet. De 

deltagande lärarna använder film i sin undervisning, men det behöver inte 

vara på något speciellt uttänkt vis.   

 

Tycker du att det låter spännande? Då vill jag att vi träffas innan 

sommarlovet och pratar mer kring projektet. Jag skickar med en länk där du 

kan boka in en tid. Jag kommer gärna till din skola så kan vi ses där om det 

går bra. Annars kan vi ses på något fik. Hör av dig om du undrar över något! 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Maria Deldén 
 
Forskarstuderande Umeå Universitet 
Institutionen för idé- och samhällsstudier 
Forskarskolan Historiska Medier 
Historielärare Bobergsgymnasiet 
Ånge 
Telefon: xxx-xxxxxxx 
Mail: maria.delden@historia.umu.se 
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Bilaga 4: Medgivande 

 
Hej! 

Mitt namn är Maria Deldén och jag är gymnasielärare i historia. Just nu är jag 

forskarstuderande vid Umeå Universitet och jag bedriver en studie om spelfilm i 

historieundervisningen. Jag vill gärna delta i er undervisning för att vara med när ni 

arbetar med film. Och för att kunna göra det behöver jag ditt medgivande. Du 

bestämmer helt själv om du vill vara med och du kommer att vara anonym i studien.  

Du kan också avbryta ditt deltagande när du vill. Naturligtvis är jag mycket glad och 

tacksam om du ställer upp. 

Kan du tänka dig att vara med vill jag att du skriver under medgivandet nedan. Du 

kan när som helst höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar. 

 

Tack ska du ha! 

 

Vänligen  

 

Maria Deldén 

Forskarstuderande Forskarskolan för Historiska Medier (ForHiM) 

Umeå Universitet 

maria.delden@historia.umu.se 

Tel: xxx xxxxxxx 

 

Avskiljes och denna del tas hem till målsman_____________________________________ 

 
Medgivande 
Jag ger mitt medgivande till att delta i forskningsstudien om spelfilm i historie-

undervisningen som görs av Maria Deldén, forskarstuderande vid Umeå Universitet. 

Det material som samlas in i historieundervisningen får användas i forskning. Jag 

medger också att lektionerna spelas in både med bandspelare och med filmkamera, 

samt att lektionerna fotograferas. Jag kan även tänka mig att bli intervjuad.  
 

Jag deltar så länge jag själv vill och kan när som helst avbryta mitt deltagande. Allt 

material som samlas in och som används i avhandlingen behandlas konfidentiellt. 

Jag kommer inte att framträda med min identitet i avhandlingen.  

 

Jag har fått information om studien och förstår vad den går ut på. 

 

ORT 2012-10-02 

Underskrift: ____________________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________________ 

Skola och klass: ________________________________________ 

mailto:maria.delden@historia.umu.se
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Bilaga 5: Resumé av spelfilmernas handlingar  
 

Vredens druvor (1940) 

Huvudgestalten Tom Joad har avtjänat ett fängelsestraff och är på väg hem 

till sin familj. På vägen möter han Casey, en före detta predikant som tappat 

sitt kall. Han lever som luffare och de slår följe. Väl hemma upptäcker Tom 

att hans familj inte längre är kvar. De har fördrivits från sin gård och tvingas 

söka sig västerut. Tom hittar familjen hos sin farbror John som också måste 

lämna sin gård. Tom och Casey följer med familjen till Kalifornien. På vägen 

möter de många människor som är i samma situation. Familje-

sammanhållningen är stark genom de svårigheter som de möter. De söker 

efter arbete och hamnar så småningom på en persikeodling. Tom anar oråd 

för odlingen är omgärdad av taggtråd och lönen de får räcker knappt till att 

föda familjen. Tom bestämmer sig för att ta reda på vad som försiggår. 

Utanför taggtrådsstängslet träffar han Casey som berättar för honom att det 

pågår en strejk. Han förklarar att så länge de strejkande är där får 

lantarbetarna den utlovade, om än låga lönen. Så fort de strejkande ger sig 

iväg kommer lönen att sänkas. Medan de pratar dyker vakter upp som dödar 

Casey. I tumultet dödar Tom en av vakterna. Familjen beslutar sig för att ge 

sig av för precis som Casey förutspått sänks lönerna. Med Tom gömd under 

madrasser lämnar de persikeodlingen. De hamnar i ett läger för lantarbetare 

som regeringen står bakom och där får de äntligen en drägligare tillvaro. Det 

ser ut att ljusna för familjen men Tom bestämmer sig för att lämna dem. 

Inspirerad av Casey vill han kämpa mot de orättvisor han blivit medveten 

om. I slutet av filmen samtalar Tom med sin mamma, sedan ger han sig av. 

Familjen får höra talas om arbete i norr och envist hoppfulla far de vidare.    

 

Ådalen 31 (1969) 

Huvudgestalten Harald Andersson deltar i sympatistrejken med arbetarna 

vid Marma, Hälsingland. Familjen har det knapert och de får hushålla med 

det de har. Man får följa familjens liv och händelserna som leder fram till 

dödsskjutningarna den 14 maj 1931. Familjens äldsta son Kjell arbetar på 

pappersbrukets kontor och disponentens fru undervisar honom i bland 

annat konst och musik. Disponentens dotter Anna kommer hem och hon och 

Kjell förälskar sig i varandra. Anna blir med barn och måste lämna bruket. 

Kjell får senare veta att fostret tas bort och hans fascination för borgerskapet 

faller sönder.  Brukets ledning kallar in strejkbrytare för att lasta pappers-

massa som ska till Amerika. Detta upprör de strejkande arbetarna som 

protesterar genom demonstrationer och också våldshandlingar. Harald 

Andersson vänder sig emot att våld används och försöker få de andra 

strejkande arbetarna att förstå att våld inte löser deras problem.  Militär 

anländer för att skydda strejkbrytarna. Ett demonstrationståg går från Frånö 

mot Lunde där de strejkbrytande arbetarna bor. Militären lyckas inte hejda 
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demonstrationståget och den befälhavande kaptenen ger order om eld. 

Harald är en av dem som dödas. Familjen sörjer men livet går ändå vidare. 

Kjell deltar med de strejkande och man får veta att en generalstrejk utlyses. 

Filmen slutar med en eftertext som berättar att efter ådalshändelserna fick 

socialdemokraterna makten men att jämlikhet ännu inte uppnåtts. 

 

Schindler’s List (1993) 

Schindler’s List börjar med att judarna i Polen beordras att registrera sig och 

flytta in till städerna. Året är 1939. Man får se judiska familjer anlända till 

Krakow och hur de uppger sina namn till skrivmaskiners smattrande. Oskar 

Schindler presenteras. Man får se när han klär sig och gör sig iordning för att 

gå ut på restaurang. Nazistmärket sitter på kavajslaget. Han har för avsikt att 

starta en affärsverksamhet i Krakow. Han söker upp den judiska revisorn 

Itzak Stern som hjälper honom att komma i kontakt med judiska investerare. 

Schindler kan starta sin emaljfabrik som snabbt gör honom rik. Han 

anställer judar eftersom det är den billigaste arbetskraften, den är oavlönad. 

Stern sköter kontakter med den judiska befolkningen och företagets 

ekonomi. Ett arbetsläger ska upprättas utanför Krakow och SS-officeren 

Amon Goeth är chef där. Gettot i Krakow utryms under vidriga former och 

judarna dödas, förs bort eller flyttas över till arbetslägret. Schindler tvingas 

samarbeta med Goeth för att kunna fortsätta driva sin fabrik. Goeth är 

hänsynslös och sadistisk men Schindler lyckas få tillstånd för sin arbetskraft 

att lämna arbetslägret på dagarna för att arbeta i fabriken. Dock inte Stern 

som sköter ekonomin från lägret, bevakad av Goeth. Lägerfångarna utsätts 

för omänsklig behandling.  Svaga och barn gallras ut och körs därifrån. I 

april 1944 får Goeth order om att gräva upp och bränna 10000 kroppar från 

judar som dödats i gettot och i arbetslägret. Schindler ser bestört på. 

Tyskland är på väg att förlora kriget och alla judar ska förflyttas från Krakow. 

Schindler beslutar sig då för att köpa loss så många judar han kan och ta 

med sig dem till Tjeckoslovakien där han ska sätta upp en ny fabrik. 

Schindler och Stern gör en lista på alla judar som ska följa med. Schindler 

lyckas att föra ut dem och fram till krigsslutet använder Schindler sin 

kvarvarande förmögenhet till att tillverka oanvändbara granater. När kriget 

är över måste Schindler och hans fru ge sig av. Det blir ett känslofyllt avsked 

där Schindler bryter ihop vid tanken att han hade kunnat rädda fler. Han får 

en guldring av ”sina” judar med inskriptionen ”Den som räddar ett 

människoliv räddar en hel värld”.456  Man får sedan veta att Amon Goeth blir 

hängd, att Schindler inte lyckas med vare sig affärer eller äktenskap och att 

han 1958 planterar ett träd i De Rättfärdigas Allé i Jerusalem. I slutscenen 

visas hur skådespelare ur filmen tillsammans med de överlevande judarna 

som Schindler räddad lägger stenar på hans grav. Oskar Schindler dog 1974. 

                                                             
456 Steven Spielberg, Schindler’s List (Universal Pictures, 1993). 
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Titanic (1997) 

Titanic börjar med att åskådaren får följa en nutida expedition som 

undersöker vraket av Titanic. Med modern teknik visas skeppet så som det 

ser ut på havets botten. En äldre dam kommer till expeditionsfartyget, det är 

Rose DeWitt Bukater, och så börjar hon berätta sin historia om Titanic. 

Filmen förflyttar åskådaren tillbaka till 1912 och man får se hur fartyget 

lastas för avfärd och hur passagerarna, däribland Rose, går ombord 

tillsammans med sin mamma och sin trolovade, den rike Cal Hockley. Den 

fattige Jack Dawson vinner en passagerarbiljett och hamnar ombord på 

Titanic även han. Åskådaren får bekanta sig med fartyget, och man får se 

Rose förstaklassmiljö och Jacks mycket enklare tredje klass. Den äldre Rose 

kommenterar berättelsen från 1912 och åskådaren förstår att Rose kände sig 

olycklig i sin överklassmiljö. Jack och Rose träffar varandra när Rose tänker 

hoppa överbord och Jack lyckas övertala henne att låta bli. Så inleds deras 

passionerade kärlekshistoria som utvecklas parallellt med att man får följa 

Titanic mot undergången. Jack blir inbjuden att äta middag i första klass 

som tack för att han räddat Rose och hon följer med Jack till hans däck och 

får ta del av livet där. De båda samhällsklasserna speglas i varandra genom 

Jack och Rose. Åskådaren får insikt om att Rose och hennes mamma har 

ekonomiska bekymmer och att äktenskapet med Cal Hockley kan rädda dem 

undan ekonomisk undergång. När Titanic går på isberget trappas 

spänningen upp. Jack sitter fastbojad i nedre däck efter att ha blivit oskyldigt 

anklagad för att ha stulit en diamant av Cal. Rose försöker rädda honom 

samtidigt som alla på fartyget börjar förbereda en evakuering. Livbåtarna 

räcker inte till och snart utbryter panik. Kvinnor och barn från första klass 

har företräde till livbåtarna. Titanic börjar kränga och ta in vatten. Rose 

lyckas efter stor ansträngning rädda Jack och tillsammans kämpar de för att 

överleva. De hamnar i det iskalla vattnet när Titanic går under och Jack dör. 

Rose räddas och när Cal som också överlevt letar efter henne döljer hon sig 

för honom. Hon tar namnet Rose Dawson och i slutet av filmen när 

åskådaren förs tillbaka till nutid och till den äldre Rose visas fotografier som 

berättar att hon levt sitt liv, så som hon lovat Jack att göra. 

 

Hotel Rwanda (2004) 

Filmen börjar med att åskådaren får höra en radioröst som säger: ”När folk 

frågar mig varför jag hatar alla tutsier svarar jag ’läs vår historia’. Tutsierna 

lierade sig med belgarna och de stal vårt hutuland. Och nu är de tillbaka, 

tutsirebellerna. De är kackerlackor, de är mördare. Rwanda är hutuernas 

land. Vi är i majoritet. De är en minoritet av förrädare och inkräktare. Vi ska 

krossa skadedjuren. Vi kommer att utplåna RPF rebellerna. Du lyssnar till 

RTLM, hutuernas radiokanal.”457 Denna radiokanal spelar en stor roll 

                                                             
457 Terry George, Hotel Rwanda (Lions Gate Entertainment, United Artists, 2004). 
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genom hela filmen eftersom det är via denna som mycket av hatet mot 

tutsierna sprids. Efter inledningsscenen förflyttas man till en gatumiljö i 

Kigali, Rwandas huvudstad, och året är 1994. Huvudpersonen Paul 

Rusesabagina presenteras när han hämtar varor till Mille Collines, hotellet 

han förestår. Han är välklädd och man får intryck av att han vill ägna sig åt 

hotellets verksamhet och inte lägga sig i de politiska spänningar som finns i 

landet. Stämningen på gatorna är hotfull och man ser hutumilis överallt som 

kontrollerar människors identitet. Paul som är hutu vill till en början bara 

engagera sig för sin egen familj, sin fru Tatiana som är tutsi och deras tre 

barn. FN är i Rwanda och Paul litar på att de tillsammans med regeringen 

ska hejda oroligheterna. Han vill inte se vad som håller på att hända. När 

president Habyarimana blir mördad inleds folkmordet på tutsier. Det visar 

sig att Paul inte kan hålla sig utanför det som händer och successivt blir han 

motvilligt indragen i att ge skydd åt framför allt tutsiflyktingar på hotellet. 

Till en början är det hans familj och grannarna som får skydd men snart är 

det fler och fler som söker sig dit. FN har en liten styrka där ledd av överste 

Oliver. Även en grupp journalister befinner sig på hotellet. Så fattas beslut i 

FN att de ska lämna Rwanda. Även alla européer lämnar landet. Kvar blir 

rwandierna med en liten FN-styrka och Paul får använda all sin list, sitt mod 

och sina inflytelserika vänner för att skydda de som tagit sin tillflykt till 

hotellet. Han förstår att det inte längre handlar om att bara skydda sin 

familj. Åskådaren blir vittne till flera våldsamma scener och frågan om varför 

människor är så grymma ställs. I slutet av filmen lyckas FN-överste Oliver 

eskortera flyktingarna från Mille Collines till ett flyktingläger utanför 

Rwanda. Familjen Rusesabagina återförenas där med Tatianas syskonbarn 

som varit försvunna. I slutscenen när familjen ska få åka till Tanzania med 

en hjälptransport tar Paul och Tatiana med sig en hel grupp föräldralösa 

barn till bussen. En rödakorsarbetare säger att man sagt till henne att det 

inte finns plats i bussen för barnen. Paul svarar: ”Det finns alltid rum”. 

Denna slutreplik sammanfattar filmens tema. 

 

Brokeback Mountain (2005) 

Jack Twist och Ennis Del Mar får sommaren 1963 arbete som fårskötare 

uppe i bergen vid Brokeback Mountain. De är båda i tjugoårsåldern. Man får 

följa dem i deras arbete och de blir vänner med varandra. Under en natt efter 

att de druckit en del har de sex med varandra. På morgonen är de tystlåtna 

om vad som hänt. De säger att det som hänt är över så fort de lämnar 

Brokeback Mountain och båda slår fast att de inte är bögar. Under 

sommaren forsätter de emellertid sin kärleksrelation och de känner starkare 

för varandra än de vill medge. De skiljs åt utan att veta om de kommer att ses 

igen. Väl hemma igen gifter sig Ennis med Alma och försöker inrätta sig i ett 

traditionellt familjeliv. De får två döttrar. Jack återvänder till Brokeback 

Mountain sommaren därpå för att söka jobb och förhoppningsvis träffa 
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Ennis. Han får inget jobb; arbetsledaren vill inte ge jobb till en sådan som 

han. Han har förstått att Jack och Ennis hade en relation med varandra och 

visar öppet sitt förakt för homosexualitet. Jack fortsätter som rodeoryttare 

och han träffar Lureen som också sysslar med rodeo. De gifter sig och får en 

son. Jack börjar arbeta för sin svärfar. Fyra år efter sommaren vid Brokeback 

Mountain bestämmer sig Jack för att besöka Ennis. Det blir ett kärt 

återseende och Alma råkar se när de kysser varandra. De måste dölja vad de 

känner så de tar in på ett motell. Dagen därpå ger de sig iväg för att fiska. De 

pratar om sin framtid och framför allt Ennis är mycket skeptisk till att de 

skulle kunna leva tillsammans eller visa för någon att den har en relation. 

Samhället är alldeles för intolerant. Så de fortsätter att ses på sina fisketurer 

vid Brokeback Mountain några gånger per år. Ennis och Almas äktenskap 

blir allt sämre och 1975 skiljer de sig. Jack blir hoppfull men de kan inte leva 

ut sin kärlek på grund av samhällets inställning till homosexualitet. De 

fortsätter med sina fisketurer. Under deras sista fisketur tillsammans 

berättar Jack hur mycket han saknar Ennis när de inte är tillsammans. Ennis 

berättar att de inte kan ses på ett tag för han får inte ledigt från sitt jobb. 

Jack blir förtvivlad och de börjar diskutera. Efter en varm omfamning åker 

Ennis därifrån och de träffas inte mer. Jack dör i en olycka men Ennis 

misstänker att han blivit dödad. I slutet av filmen när Ennis besöker Jacks 

föräldrahem hittar han en av sina skjortor instucken i en av Jacks. Han tar 

med sig skjortorna hem. 

 

München (2005) 

Filmen inleds med att en grupp palestinier tar sig in i OS-byn och attackerar 

den israeliska truppen. Två israeler dör och nio personer tas som gisslan. Det 

är den PLO-anknutna gruppen Svarta September som genomför dådet. I 

dokumentära nyhetsklipp får åskådaren veta att Svarta September kräver att 

200 politiska fångar släpps i utbyte mot gisslan och man får följa 

händelseförloppet genom nyhetssändningar. De nio israelerna i gisslan dör 

när västtyska armén genomför ett fritagningsförsök. Den israeliska 

premiärministern Golda Meir beslutar att inte längre delta i någon 

fredsprocess. Israel måste visa sin styrka. Hon ger i uppdrag åt Mossad-

agenten Avner Kauffman att leda en specialstyrka som ska slå till mot och 

eliminera ledande personer inom Svarta September. Uppdraget sker ”0ff the 

record”. Avner accepterar uppdraget trots att hans fru är höggravid och snart 

ska föda deras första barn. Tillsammans med sin grupp börjar de spåra upp 

och avrätta en efter en av personerna på listan över ledande palestinier. Till 

en början löper allt mer eller mindre efter planerna. Så småningom börjar 

dock tvivel över vad de håller på med att gro. De får också en känsla av att 

själva vara förföljda och någon annans måltavlor. Avner avviker från 

gruppen för att vara med när hans dotter föds. Han ordnar en lägenhet för 

sin familj i New York så att han ska kunna träffa dem. Han får inte återvända 
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till Israel så länge uppdraget pågår. Väl tillbaka till gruppen fortsätter 

uppdraget. En natt hamnar de i samma ”safe house” som en grupp 

palestinier. Avner och hans män lyckas lura palestinierna att de arbetar på 

uppdrag av ETA, RAF och ANC. Men under detta möte ställer filmen frågor 

om varför och vem terrorhandlingarna egentligen främjar. Efter ett attentat i 

Aten råkar de döda en KGB-agent och blir själva ett hett byte. Tre av fyra 

män i gruppen dödas allteftersom. Avner blir mer och mer tveksam till vad 

de håller på med eftersom han ser att våld bara leder till mer våld. De lyckas 

inte eliminera den sista personen på listan och Avner återvänder till 

Jerusalem.  Uppdraget är över. Avner återförenas sedan med sin familj i New 

York. Han är märkt av de erfarenheter uppdraget gett honom. Filmen slutar 

med att han väljer att stanna kvar i New York. Han tror inte längre på 

vedergällning som en väg för Israel. 

 

Letters from Iwo Jima (2006) 

Filmen inleds med en panoramabild av en öde strand på ön Iwo Jima. 

Texten ”Iwo Jima 2005” syns i bilden. Kameran sveper över ett minnes-

märke, gamla skyddsvärn och rostiga kanoner. En grupp arkeologer kommer 

till platsen, går in i ett skyddsvärn och börjar gräva. Så förflyttas åskådaren 

61 år bakåt i tiden. Året är 1944 och en grupp japanska soldater gräver diken 

på stranden. En av dem är menige Saigo. Man får lära känna livet på ön ur 

en menigs perspektiv och man får höra hans tankar när han läser ur brev 

han skickar hem till sin fru. I det civila driver Saigo ett bageri tillsammans 

med henne. De väntar barn när Saigo blir inkallad. Befälen är hårda och 

Saigo får utstå flera utskällningar och bestraffningar. Överste Kuribayashi 

anländer till ön och tar över befälet. Han skiljer sig från de andra officerarna 

genom sin annorlunda, mer rättvisa ledarstil och han omorganiserar för-

svaret av ön. Han får reda på att den flotta och det flyg som skulle ge 

understöd till ön vid ett amerikanskt anfall har slagits ut av amerikanarna i 

Filippinska sjön. Man anar att ön är dömd att gå under. En ny menig 

anländer och han heter Shimizu. Saigo och hans kamrater blir 

misstänksamma mot den nya soldaten när de får reda på att han är 

militärpolis. De tror att han är där för att spionera på dem och rapportera till 

officerarna om eventuell illojalitet. Överste Kuribayashi har beordrat om en 

evakuering av alla civila från ön och hans beslut att använda grottor i berget 

som försvarsbefästning drivs igenom. Soldaterna flyttar in i grottorna. Så 

kommer ett första amerikanskt anfall. Man får följa striderna. När den 

amerikanska flottan anländer stranden förstår man deras totala numerära 

överlägsenhet. Japanerna iakttar deras landstigning från berget 

Suribachiyama innan de ger order om eld. Japanerna försvarar berget men 

när slaget är förlorat beordrar överste Kuribayashi reträtt. Saigos befäl vill 

dock inte lyda ordern utan beordrar självmord. De ska dö med hedern i 

behåll. En efter en tar soldaterna sina liv genom att desarmera en 
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handgranat och hålla den mot kroppen när den sprängs. Saigo och Shimizu 

flyr därifrån; Saigo hade hört Kuribayashis order om reträtt. De tar sig till de 

norra grottorna. Striderna fortsätter och japanerna förlorar både mannar 

och mark. Man får se en spricka i den japanska ledningen. Överste 

Kuribayashi och hans närmaste befäl vill spara så många av soldaternas liv 

så länge som möjligt, vilket kritiseras av andra befäl. I slutet av striderna 

skriver både Saigo och överste Kuribayashi avskedsbrev till sina familjer. När 

allt är förlorat beordrar Kuribayashi ett sista anfall. Hans ord till soldaterna 

är ”Finn tröst i tanken på att dö för ert land”.458 Saigo lyckas överleva och tas 

omhand av amerikanerna. I slutscenen förflyttas åskådaren till nutid och 

arkeologerna hittar en påse full med brev – Letters from Iwo Jima. Samma 

öde strand som inledde filmen är också filmens slutscen. 

 
  

                                                             
458 Clint Eastwood, Letters from Iwo Jima (DreamWorks, Warner Bros., 2006). 
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