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Med vita duken som hjälpreda i 
historieundervisningen

Catharina Hultkrantz

Film kan blåsa liv i svunna tider och levandegöra olika 
historiska händelser på ett suggestivt sätt men hur ser 
historielärare på olika filmgenrer och hur undervisar de med 
hjälp av filmmediet i historieämnet på gymnasiet? Frågan är 
angelägen att fundera över då forskning påvisat att det ökade 
medieflödet och inte minst filmpresentationer i olika genrer fått 
stor betydelse för nutidsmänniskans historiesyn.1 Det betyder 
att lärare dagligen möter elever som kan ha påverkats av 
populärkulturella historiebilder från samhället utanför skolan, 
vilket i sin tur pockar på mediekompetens och eftertanke inför 
historieundervisningen. Eftersom utvecklingen med elevdatorer, 
internet, DVD och strömmande medier har ökat tillgängligheten 
kan man ana att filmmediets utrymme i undervisningen idag 
är mer omfattande än tidigare, vilket gör det till ett viktigt 
område att studera ur historiedidaktisk synpunkt. För att räta 
ut några frågetecken och få insikter om lärares strategier med 
film genomfördes en kvalitativ studie under perioden 2012–
14, där åtta gymnasielärare med varierande yrkeserfarenhet 
intervjuades om film.2 

Syftet med studien var att identifiera synen på film genom 

1 Mats Jönsson, ”Historia à la Hollywood - Steven Spielberg i pulpeten”, i 
Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, red. 
Pelle Snickars & Cecilia Trenter (Lund: Studentlitteratur, 2004), 33. Tommy 
Gustafsson, ”Historiografi, pluralism och representativitet”, Historisk Tidskrift 
126:3 (2006), 472. Ulf Zander, ”Clio på bio. Filmer, fotnoter, historiker och 
Hollywood”, Filmhäftet 1998:1, Erik Hedling, ”Filmen som historiograf eller 
som historisk källa”, Historisk tidskrift 122:1 (2002); Roy Rosenzweigs & 
David Thelens, The Presence of the Past: Popular Uses of History in American 
Life (New York: Columbia University Press, 1998), 21.
2 Catharina Hultkrantz, Playtime! En studie av lärares syn på att använda 
film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet (Umeå: Umeå 
universitet, 2014). 
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att analysera lärares historiebruk och historieförståelse utifrån 
deras tal om film som didaktiskt verktyg i historieundervis-
ningen på gymnasiet. Aktuella och övergripande frågeställ-
ningar var: Vilka syften uppger lärare för att använda film i 
historieundervisningen? Hur beskriver lärare sitt arbete med 
film i konkreta undervisningssituationer? Vilka filmer används 
och varför anses de gynnsamma i historieundervisning? För att 
uppfylla syftet analyserades de intervjuade lärarnas utsagor 
med fokus på de ovan angivna teoretiska begreppen: historie-
bruk och historieförståelse utifrån genetiska och genealogiska 
perspektiv. 

Teoretiska utgångspunkter

Historiebruk handlar om hur olika aktörer kan använda valda 
delar ur historien i syfte att hitta meningsfulla förklaringar från 
ett nutidsperspektiv eller för att påverka i någon riktning. De 
senare årens teknikutveckling har bidragit till att fler aktörer än 
historiker och lärare blivit synliga i samhället som tongivande 
historieförmedlare.3 Film kan ses som en sådan viktig arena för 
historieförmedling där filmmakare effektivt kan återge histo-
riska bilder på ett trovärdigt sätt. Dessa historiepresentationer 
kan dels ge uttryck för filmmakarnas eller samtidens historie-
förståelse och dels stimulera det individuella historiemedvetan-
det hos tittaren. Även om filmmediet i sig inte är något nytt fe-
nomen i samhället så har insikterna om dess dominerande plats 
som påverkare för människors förståelse av historien ökat allt 
mer under senare år. Det går exempelvis att se spår av Wilhelm 
Mobergs roman och Jan Troells filmatisering Utvandrarna 
(1971) i människors syn på amerikaemigrationen likväl som 
att den allmänna uppfattningen om Förintelsen sannolikt har 
färgats av filmer som Schindlers ‘List (1993).4 

I analysen av lärarintervjuerna ställdes svaren mot Klas-
Göran Karlssons typologi över olika slags historiebruk: ve-
tenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk, 

3 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), 58.
4 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna (Lund: Student-
litteratur, 2004), 7, 51, 139–141 och 228
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politisk-pedagogiskt eller kommersiellt historiebruk.5 Det ve-
tenskapliga historiebruket ses i detta avseende som etablerat 
i universitetsvärldens discipliner och i skolornas undervisning 
och handlar om att förstå historien med hjälp av erkända ve-
tenskapliga metoder. Det existentiella historiebruket visar sig 
då människor upplever en osäkerhet i samtiden. Det kan fram-
träda i ett vurmande för olika historieminnen av privat karak-
tär men också genom intresse för kollektiva minnen som mo-
nument och symboler. Det existentiella historiebruket handlar 
i grund och botten om individers trygghetskänslor vilket akti-
verar ett behov av att minnas eller glömma historien i strävan 
att förstå hur vi bör leva våra liv. Moraliskt historiebruk akti-
veras vanligtvis för att uppmärksamma samhälleliga förtryck 
som i en senare tid ses som kränkande. Samhällsdiskussionerna 
runt folkmordet i Rwanda, Förintelsen eller den nyligen ut-
komna publikationen Vitbok om kränkningar av romer under 
1900-talet (2014) kan ses som sådana exempel.6 Ideologiskt 
historiebruk har som syfte att framhålla en viss politisk strategi 
som positiv samtidigt som det som framstår som ofördelaktigt 
förminskas. Historien används på så sätt för att ge legitimitet 
åt den ideologi som förespråkas. Det som hävdas vilar emel-
lertid sällan på vetenskaplig grund utan består i regel av hu-
vudaktörernas egna idéer. Ett icke-bruk av historien ligger nära 
det ideologiska bruket men med syfte att nedtona historiens 
betydelse eller helt förneka den. Ett icke-bruk kan aktiveras då 
exempelvis makthavare eller intellektuella vill göra stora och 
genomgripande förändringar och ge legitimitet åt en ny sam-
hällsstruktur. Det politisk-pedagogiska historiebruket utgörs 
i regel av historiska jämförelser av olika slag och kan delas 
upp i två avdelningar. Den politiska kategorin kan visa sig i 
samhällsdebatter runt aktuella händelser. Historiska jämfö-
relser kan då ske genom grova förenklingar utan problema-
tiseringar vilket i sin tur kan ge laddade och intensiva diskus-
sioner men också bidra till politisk framgång. Ett pedagogiskt 
bruk innebär att handplockade och passande delar av historien 
framhålls eller jämförs i syfte att nå ett speciellt politiskt mål. 
Reflektioner och analyser kan ibland stimuleras men de bak-

5 Klas-Göran Karlsson (2009), 59.
6 Arbetsmarknadsdepartementet, Den mörka och okända historien: Vitbok om 
övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Stockholm: Fritzes, 2014). 
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omliggande drivkrafterna är främst att de politiska målen ska 
infrias. Kommersiellt historiebruk visar sig i de historiebilder 
som framträder inom exempelvis film, litteratur, reklam och 
konst av olika slag. Här spelar den ekonomiska aspekten en 
stor roll, vilket i sin tur påverkar hur historien framställs efter-
som det handlar om att tilltala en stor köpkrets. En annan sida 
är att budskap och emotionella aspekter ofta förs in, vilket gör 
att det kommersiella historiebruket ibland kan utstråla även 
andra former av historiebruk. Ämnesområden som bearbetas i 
film kan på så vis bidra till att nya forskningsområden etable-
ras. Det var till exempel via TV-serien Holocaust (1978) som 
Förintelsen började uppmärksammas i större skala.7

Det finns vidare ett genetiskt och ett genealogiskt sätt att för-
stå historien på. Dessa grundläggande synsätt är indirekt sam-
manbundna med varandra och kan också återspeglas i olika 
former av historiebruk. Enligt den genetiska historieförståelsen 
befinner vi oss där vi är på grund av flertalet utvecklingsproces-
ser i historien, det vill säga att människans position i samtiden 
har sitt rotsystem i gångna tiders kronologiska förändringar. 
En genealogisk historieförståelse innebär istället att vi männis-
kor själva kan skapa historia då vi letar oss bakåt i tiden för 
att få svar på frågor som uppstått i nuet. Det handlar då om 
att vi utifrån ett samtidsperspektiv mer subjektivt konstruerar 
och brukar passande delar ur historien för att skapa förståelse 
eller identitet i nuet, vilket i sin tur kan ge förväntningar på 
framtiden.8 På så sätt kan man lite grovt se att genetisk histo-
rieförståelse stämmer väl överens med det traditionella veten-
skapliga historiebruket och att genealogisk syn främst kommer 
till uttryck i de övriga formerna av historiebruk. 

Metod

I undersökningen valdes åtta historielärare med varierande 
yrkeserfarenhet ut för intervjuerna, fyra män och fyra kvin-
nor. Lärarna arbetade på olika kommunala gymnasieskolor 
av varierande storlek och i olika städer. Urvalet var därutöver 

7 Erik Hedling, ”Förintelsen och filmhistorien”, i Bilden av förintelsen. 
Handledning för att se, analysera och diskutera filmer om nazism och mot-
ståndskamp, red. Klas Viklund (Stockholm: Svenska filminstitutet, 1998), 34.
8 Karlsson (2009), 43-52.
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relativt slumpartat och skedde utifrån olika gymnasieskolors 
hemsidor, rektorer eller via personal vid skolreceptionerna. 
Den första kontakten med informanterna togs via telefon. Efter 
telefonsamtalet fick de ett informativt mail om hur undersök-
ningen skulle gå till. Under våren och hösten 2013 intervjuades 
sedan de utvalda lärarna var för sig på sina respektive skolor i 
ostörda lokaler. De semistrukturerade djupintervjuerna följde 
en intervjuguide som innehöll relativt öppna frågor för att 
kunna stimulera alla typer av svar. Intervjuerna som tog allt 
från 60 till 90 minuter spelades in och transkriberades sedan. I 
licentiatavhandlingen omnämns de åtta lärarna med fingerade 
namn för att säkra anonymiteten. I texten möter vi Doris och 
Per som har arbetat runt trettio år i skolan, Annelie, Helmut 
och Helena med cirka femton års erfarenhet och Johan, Maria 
och Hans med två till fem år i yrket.

Med utgångspunkt i det empiriska materialet genomfördes 
sedan en kvalitativ innehållsanalys där såväl induktiv som de-
duktiv metod användes. I tolkningarna handlade det om att 
vaska fram vad lärarna sa sig vilja förmedla och bearbeta via 
filmerna som visades. Det handlade alltså om att identifiera den 
form av historieförståelse och bruk av historien som lärarna 
gav uttryck för eller ville förmedla och bearbeta via film i en 
undervisningssituation. Ur denna synvinkel var det även ange-
läget att få fram vilka filmer lärarna helst använde. För att nå 
målet användes nedan angivna modell.9

Framhålls en genetisk 
eller genealogisk 
historieförståelse i 

sambandet film och 
historia?

Vad blir svaren på de
historiedidaktiska frågorna: 

Vad för film används? 
Hur används film? 

Varför används film?

Hur hanterar läraren olika 
former av historiebruk i film

 och 
hur brukas historien av 

lärarna enligt utsagorna?

Lärares syn på film som 
pedagogiskt hjälpmedel i 
historieundervisningen

9 Hultkrantz (2014), 15f.
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Tidigare forskning

Trots att pedagoger länge haft tillgång till film i skolan har 
det varit sparsmakat med forskning om hur och varför his-
torielärare använder filmmediet i undervisningssammanhang. 
Förmodligen hänger det samman med att populärkultur länge 
ansågs undermålig av pedagoger och historiedisciplin, en at-
tityd som kanske fortfarande lever kvar i någon mån.10 Det 
kan också handla om att historiker av tradition värderat det 
skrivna ordet högt.11

Filmvetaren Mats Jönsson liksom flera andra forskare me-
nar emellertid att filmregissörer som Steven Spielberg är vår tids 
historielärare framför andra.12 Historisk spelfilm når i regel ut 
till en miljonpublik medan samma entusiasm sällan uppstår då 
en vetenskaplig historiepublikation släpps. Jönsson menar att 
historisk spelfilm bidrar till att en palimpsestpräglad historisk 
medvetenhet etableras i samhället, det vill säga att en bland-
ning av myt och verklighet implementeras människors uppfatt-
ningar om den verkliga historien.13 Detta kan ses stämma väl 
överens med det Sam Wineburg identifierat i en undersökning 
där amerikanska ungdomar och vuxna gärna drog paralleller 
mellan filminnehåll och historia. Exempelvis kunde sekvenser 
ur filmer som Forest Gump (1994) återges som sanna illustra-
tioner över Vietnamkriget. Wineburg menar att det finns stora 
vinster med att uppmärksamma denna förförståelse i lärande-
processen då olika händelser bearbetas i historieämnet.14 De 
amerikanska forskarna Alan S Marcus och Jeremy Stoddard 
framhåller att det dock är viktigt att vara uppmärksam på 
att hollywoodfilm främst är skapade för en vit amerikansk 

10 Alan S. Marcus and Jeremy D. Stoddard, “Tinsel Town as Teacher: Hollywood 
Film in the High School Classroom”, The History Teacher 40:3 (2007), 306. 
Se även Magnus Persson, ”Traditioner och perspektiv”, i Populärkulturen och 
skolan, red. Magnus Persson (Studentlitteratur: Lund, 2000), 16.
11 Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier (Umeå: Umeå universitet, 2009), 18.
12 Jönsson (2004), 33.
13 Mats Jönsson, Film och historia: historisk hollywoodfilm 1960–2000 
(Lund: Lunds universitet, 2004), 213.
14 Sam Wineburg, Historical Thinking and other Unnatural Acts – Charting 
the Future of Teaching the Past (Philadelphia: Temple University Press, 2001), 
250. Aronsson (2004), 7 och 51.
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medelklass och sällan ger uttryck för andra perspektiv av histo-
rien än det som går hem i dessa läger.15 Filmhistorikern Robert 
A Rosenstone menar å sin sida att historiska spelfilmer bör ses 
som en egen form av legitima versioner av historien, det vill 
säga som konstnärliga sekundärkällor.16 Filmvetare som Erik 
Hedling och Jönsson med flera hävdar snarare att spelfilmer 
är mest intressanta som historiska dokument (primärkällor) 
av historien eftersom innehållet säger mer om samtidens och 
filmmakarnas historieförståelse än om den historiska tid som 
skildras.17 Ulf Zander gör gällande att båda sidor bör studeras 
för att få en helhetskänsla och framhåller att film är en av de 
viktigaste källorna till vår nutidshistoria.18 

Även om filmmediets potential som läromedel framhållits 
sedan tidigt nittonhundratal så var spelfilmen länge ett igno-
rerat område i skolsammanhang.19 Martin Karlsson visade i 
sin undersökning om AV-centralens utbud att det främst fanns 
dokumentärfilm och informativa skolfilmer att låna fram till 
1990-talets mitt. Möjligheterna med att nyttja spelfilmens mer 
emotionella karaktär i undervisningen uppmärksammades 
alltså relativt sent om man ska gå efter AV-centralens utbud. En 
bakomliggande orsak kan vara att spelfilm av vissa tongivande 
röster i skoldebatten relativt länge ansågs: ”potentiellt skadliga 
eller rentav direkt destruktiva”.20 Katalysator för det nyvak-
nade intresset var att filmindustrin under 1990-talet började 
producera spelfilmer om historiska personligheter som Gandhi 
och Schindler. 

Även om dokumentärfilmernas trovärdighet länge har dis-
kuterats av filmforskare tycks alltså utbildningsväsendet inte 

15 Alan S Marcus, ”’It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”, 
The Social Studies 96:2 (2005), 62.
16 Robert A. Rosenstone, History on Film, Film on History (Harlow: Pearson/
Longman, 2006), 79.
17 Hedling (2002).
18 Ulf Zander, Clio på bio – om amerikansk film, historia och identitet (Lund: 
Historiska media, 2006), 7.  Ulf Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film 
som historieförmedlare” i Historien är nu: En introduktion till historiedidak-
tiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 
125–144
19 Persson (2000), 16.
20 Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: Historiebruk och historieför-
medling i svensk skolfilm 1979- 2000 (Uppsala: Sisyfos, 2011), 287.



164

ha närt samma misstänksamhet mot genren. Det ligger emel-
lertid en problematik i att dokumentärgenren med sitt anspråk 
på att vara en vetenskaplig sanningsförmedlare, i själva verket 
lever under samma beting som spelfilmsgenren och måste hitta 
det urval av infallsvinklar och tolkningar som förväntas locka 
flest tittare. Robert Rosenstone skriver exempelvis: 

What does the documentary document? That is the question. And 
it’s not just mine. The documentary is a problematic form to all 
those who in recent years have tried to define and theorize it, and 
the history documentary is, if anything, even more problematic.21

David Ludvigsson som studerat äldre svenska dokumentär-
filmer av Villius och Häger menar dock att det kan se olika 
ut beroende på vilket produktionsbolag som ligger bakom fil-
men. I Sverige ägnade exempelvis de båda dokumentärfilmarna 
mycket tid till efterforskningar eftersom filmmakarna också 
var historiker, en kombination som främjades i och med SVT:s 
folkbildningsuppdrag.22 

Att film har förmåga till påverkan genom att den tilltalar 
våra känslor har också analyserats vetenskapligt. Inom denna 
tvärvetenskapliga forskningsgren involveras media-, psykologi- 
och teologiforskning. Religionshistorikern Tomas Axelsson har 
i sin forskning konstaterat att spelfilm kan upplevas helande då 
individer bearbetar olika former av livskriser. I studien uppgav 
informanterna att de kunde titta flera gånger på samma film 
för att få tröst i en svår situation i det egna livet. Axelsson ser 
det som ett symptom på att människor i dagens sekulariserade 
samhälle letar sig till andra arenor än kyrkan.23 Inom mediepsy-
kologi har positiva och negativa effekter av hur vi tar emot och 
upplever känsloladdade erfarenheter via film uppmärksammats 

21 Rosenstone (2006), 79.
22 David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker´s Dilemma: Historical 
Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius (Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 2003), 65. David Ludvigsson, “Historisk doku-
mentärfilm – resultatet av en förhandling”, i Det förflutna som film och vice 
versa: Om medierade historiebruk, red. Pelle Snickars & Cecilia Trenter (Lund: 
Studentlitteratur, 2004), 124.
23 Tomas Axelsson, Film och mening, En receptionsstudie om spelfilm, film-
publik och existentiella frågor (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008); 
Tomas Axelsson, ”Religion, populärkultur och demokrati”. Årsbok för kristen 
humanism (2012).
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av forskare som Mary Beth Oliver och Tilo Hartman.24 Karl 
Plantinga framhåller att det finns behov av mer forskning på 
området eftersom det uppstått ett vacuum mellan producenter-
nas förmåga till påverkan och brist på kunskaper om vad det 
kan få för verkan på ungdomar.25 

Det tidigare nämnda amerikanska forskarparet Marcus och 
Stoddard har i en undersökning tittat närmare på lärares stra-
tegier med hollywoodfilm i undervisningen om amerikansk in-
hemsk historia. Deras resultat visar att spelfilm användes i stor 
omfattning. Hela 92 % av de tillfrågade lärarna uppgav att de 
använde spelfilm allt från varje dag till någon gång i veckan. 
Dokumentärfilm visades i princip lika ofta om än i något lägre 
utsträckning. Främst handlade det om att kortare filmklipp 
vävdes in i undervisningen. Lärarna menade att film bidrog till 
att eleverna kunde identifiera sig med historien på ett sätt som 
sedan underlättade för de fortsatta studierna. Främst såg lä-
rarna filmen som en form av sekundärkälla och ett fåtal såg 
den även som primärkälla.26 Film kan således vara intressant ur 
flera aspekter för pedagoger. Låt oss se vad de svenska lärarna 
i undersökningen säger.

Lärare om film i undervisningen - Studiens resultat

Resultaten i studien visar att lärarna rent allmänt värderar film 
som något positivt och att de ser filmvisning som en gynnsam 
väg för att träna elevernas mediekompetens samtidigt som det 
ger liv och variation i undervisningen. Det anses även stimu-
lera till att skapa identifikation med historien. Läraren Hans 
uttrycker det som att film ”höjer kvaliteten och intresset för 
ämnet.”27 Under intervjuerna ställdes bland annat frågan till 
lärarna om de trodde att film kan påverka ungdomars historie-
syn. Informanten Helena svarade:

24 Mary Beth Oliver & Tilo Hartman, ”Exploring the Role of Meaningful 
Experiences in Users’ Appreciation of ‘Good Movies’”, Projections: The 
Journal of Movies and Mind 4 (2010).
25 Carl Plantinga, ”Folk Psychology for Film Critics and Scholars”, Projections: 
The Journal of Movies and Mind 5 (2011). Se även Maarten Coëgnarts & Peter 
Kravanja, ”Embodied Visual Meaning: Image Schemas in Film”, Projections: 
The Journal of Movies and Mind 6 (2012).
26 Marcus & Stoddard (2007), 303–330.
27 Hultkrantz (2014), 58.
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Ja, mycket, det tror jag. Det tror jag det gör för oss alla. (…)… 
och det är något som jag tänkt mer och mer på, den här otroliga 
bombarderingen av amerikansk film på vårt samhälle och på väst-
världen i stort, att det blir någon sorts indoktrinering nästan, vare 
sig man vill eller inte… av vissa ideal, av vissa historiebeskrivnin-
gar… det amerikanska sättet att tänka (…). Egentligen borde man 
ju se mindre amerikansk film och mer europeisk film. Jag tror att 
vi skulle må bra av det, en liten wake-up-call. Och det är ju ett jät-
teansvar man har som lärare, att försöka hitta andra bra filmer... 
(…) för det finns en underton och ett visst sätt att producera film 
som kan ge oss en del sanningar som man kanske inte bett om.28

Johan menar att förkunskaper eleverna har från spelfilm kan 
vara givande och säger

(…) det skapar ett historiemedvetande… ibland falskt, men ibland 
tycker jag att ett falskt historiemedvetande är bättre än inget his-
toriemedvetande alls, för då har du någonting att ta ställning till. 
Gick det här slaget till så som de beskriver det här? Spelfilm är 
lite av vår tids historiemåleri… Det är som med Hellqvists tavla… 
Men känner man inte till tavlan så har jag inget att diskutera sant 
eller falskt utifrån. Sen är det ju skolans roll att ta den här bilden 
vidare, att utmana bilden och sådär… Men finns det ingen bild där 
överhuvudtaget, då är det kört nästan…29

Johan problematiserar emellertid också sitt uttalande:

Det är svårare att sudda ut de bilder som elever har med sig från 
film. Det är många som exempelvis har sett filmen om Hitlers 
barn- och ungdomstid. Då får man ju diskutera den – men efter-
som så många sett den så blir det liksom ett slags facit, så var det! 
Och så kan nog jag också fungera ganska ofta. Människohjärnan 
är nog programmerad att tänka i bilder ganska ofta.30

Per uttrycker en annan infallsvinkel och säger: ”(…)ger man 
människor bilder så kommer det att uppfattas olika beroende 
på vad man själv har med sig sedan tidigare.”31 Svaren tyder 
på att Helena, Johan och Per i viss mån funderat runt samma 
problematik som filmhistoriker och historiebruksforskare van-
ligtvis operationaliserat i sina studier. 

De intervjuade lärarna ansåg att de hade god tillgång till 
teknik i form av elevdatorer och filmprojektorer vilket under-
lättar möjligheterna för att kunna visa film på ett smidigt sätt 

28 Ibid., 53.
29 Ibid., 54.
30 Ibid., 55.
31 Ibid., 64.
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i undervisningen. Studien visade emellertid att lärarna upp-
levde sig relativt ensamma i planeringsstadiet och att de i stor 
utsträckning var hänvisade till sig själva för att finna filmens 
meningsskapande betydelse i undervisningen. Det upplevdes 
sällan finnas utrymme för pedagogiska samtal kollegor emel-
lan där film kunde dryftas, något som kan hänga samman med 
en genomgripande upplevelse av tidsbrist i skolvardagen. Tid 
återkom frekvent som tema under intervjuerna. Lärarna upp-
levde att det fanns för lite tid för ämnet och till för- och efter-
arbeten samt ämnessammankomster.32 Trots medias inflytande 
i samhället i stort och trots att elevdatorer införts på sex av 
de åtta lärarnas skolor hävdades det under intervjuerna att de 
upplevde sig ha lite kunskaper om hur film kan användas på ett 
gynnsamt sätt i undervisningen. Det var enbart två informanter 
som berättade att de fått någon form av utbildning om film och 
media. De övriga uppgav att utbildning runt film saknats såväl 
i lärarutbildning som i fortbildningssatsningar på arbetsplat-
sen. Samma brist betonade för övrigt även amerikanska lärare 
i en undersökning av William Russel från 2007.33 

En annan iakttagelse i min studie är att de lärare med längst 
erfarenhet i yrket uppvisade en större säkerhet beträffande 
vad, hur och varför de använde film. De hade i regel utarbetat 
fungerande och genomtänkta strategier med tydliga syften och 
mål. De fångade enligt utsagorna gärna upp aktuella händel-
ser från samhället utanför skolans väggar och var inte rädda 
för att låta elevernas frågor styra in diskussionerna på andra 
spår än de hade planerat för lektionen. De lärare som hade 
färre år av yrkeserfarenhet förlitade sig mer på någon kollegas 
färdiga material eller läroboken.34 Iakttagelserna stämmer väl 
överens med det som framträder i aktuell forskning där studier 
visat att nyutbildade lärare tenderar vara mer läroboksstyrda 
än sina mer erfarna kollegor. Där framkommer även att ruti-

32 Ibid., 99.
33 William B. Russel, Using Film in the Social Studies (Maryland: University 
Press of America, 2007), vii.
34 Edmund Knutas, ”Bachtin som pedagog och didaktiker”, i Ämnesdidaktiska 
brobyggen – didaktiska perspektiv inom lärande och forskning, red. Bengt 
Schüllerqvist, Margaretha Ullström och Sten-Olof Ullström (Karlstad: Karlstad 
University Press, 2009); Mikael Berg, Historielärares ämnesförståelse (Karlstad: 
Karlstad universitet, 2014), 37f; Hultkrantz (2014), 98f.
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nerade lärare över tid hunnit utveckla strategier för att fånga 
upp dagsaktuella händelser och planera undervisningen utifrån 
olika behov i elevgrupperna.35

En majoritet av informanterna var kritiska på ett eller an-
nat sätt till läroböckernas upplägg även om några också me-
nade att deras bok var bra och sa sig använda den relativt ofta. 
Informanterna använde boken som en form av stöd men for-
mulerade helst egna uppgifter. Film däremot framträder som 
ett mer arbetskrävande media eftersom lärarna både måste 
leta fram användbara filmer och sedan konstruera bearbet-
ningsmaterial och samla artiklar till elevkompendium. Trots 
det menade lärarna att den positiva vinsten gjorde att det var 
värt arbetet. Film framträder därför som ett viktigt men infor-
mellt pedagogiskt hjälpmedel som trots tidsbrist prioriteras av 
fri vilja. Vanligtvis framhöll lärarna att film var ett medel för 
att komma ifrån lärobokens mer traditionella upplägg i his-
torieämnet.36 Per resonerar exempelvis på följande sätt: ”Jag 
tycker att man rätt snabbt vill komma vidare och anser att man 
bör bredda till fler historieområden, än bara politisk historia.
(…) Hade jag helt hänvisat till läroboken hade det blivit för 
torftigt”.37 Vidare gav lärarna uttryck för att skolornas schema-
strukturer innebar att längre filmer i regel fick delas upp över 
flera lektionspass. Lärarna framhöll emellertid att de i stor om-
fattning visade korta klipp som involverades i undervisningen 
och därmed kunde rymmas inom lektionstiden. Möjligen kan 
det betyda att schemastrukturer går före pedagogiska behov i 
skolvardagen.

I de övergripande syftena som framträdde då lärarna be-
rättade om hur de rent konkret arbetade med film går det att 
utkristallisera fem större kategorier. I dessa blir filmmediet ett 
didaktiskt hjälpmedel för: faktaförmedling, flerperspektivism, 
empati och moral, källkritik och som intresseväckare. 

Hans som helst använder film för faktaförmedling sa: ”Jag 
försöker nog i huvudsak använda mig av film som återger en 
så korrekt bild av ett skeende som möjligt.”38 I denna kategori 
framhölls främst dokumentärfilm även om andra genrer kunde 

35 Hultkrantz (2014), 98f.
36 Ibid.
37 Ibid., 40.
38 Ibid., 58.
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ingå beroende på innehållet i undervisningen. Flertalet lärare 
ansåg dokumentärfilm som något självklart att använda i histo-
rieundervisningen med motiveringen att genren kunde berätta 
hur något var ur samma vinkel som läraren tänkt sig men då 
mer levande. Det framkom under intervjuerna att dokumentär-
filmerna valdes ut noga av lärarna. Eleverna inkluderades säl-
lan i denna värderingsfas utan för dem handlade det främst om 
att ta till sig filmens faktainformation. En slutsats som kan dras 
av detta är att eleverna möjligen riskerar att få en syn på gen-
ren som oproblematisk och trovärdig.39 En nackdel några av lä-
rarna kunde se med att använda äldre journalfilmer var att det 
kunde bidra till att eleverna upplevde den historiska perioden 
som något avlägset och frånkopplat nutiden. Iakttagelserna 
betyder att användning av film i undervisning på så vis även 
kan få motsatt effekt för den identifikation med historien som 
lärarna menade att film skulle stimulera till. I faktakategorin 
ses film i första hand som en sekundärkälla att jämföra med en 
lärobok. I historiebruket förmedlas ambitionen att se historien 
ur ett genetiskt och vetenskapligt perspektiv men dokumentär-
genren i sig problematiseras inte vidare. 

Några av lärarna framhöll att film kunde vara en framkom-
lig väg för flerperspektivism. Det innebar att lärarens syfte med 
film var att visa hur olika filmmakare presenterat samma his-
toriska period på olika sätt utifrån sina rumsliga och tidsenliga 
kontextperspektiv. I denna kategori arbetade lärarna aktivt 
med de olika former av historiebruk som framträdde i filmer-
nas genealogier. Syftet var att få eleverna till insikter om att 
människors olika perspektiv över tid kan bidra till att händel-
ser ur historien framställs på olika sätt. Här handlar det alltså 
om att skola in eleverna i att läsa mellan raderna angående 
bakomliggande budskap i det som presenteras. Filmen värderas 
då utifrån sitt tillkomstsammanhang vilket innebär att ”san-
ningen” kan framstå på skiftande sätt beroende på vad som 
väljs ut av historien och från vilket perspektiv den betraktas. I 
denna kategori kan man se att lärarna strävar efter att stimu-
lera elevernas historiemedvetande genom att se historien som 
något meningsfullt för dåtid såväl som för nutid och framtid. 
Här handlar det alltså om att studera och förstå olika former 

39 Ibid.
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av historiebruk. Lärarna tenderade på så sätt att i denna ka-
tegori se film som en form av primärkälla. Per uttryckte sig 
exempelvis på följande sätt:

Ja, det är två nyanser egentligen, dels är det att filmer skildrar en 
annan tid och vilken bild av den tiden ger man då? Men sen är det 
också filmer som ger en bild av sin egen tid, där man då kan se 
dem som tidsdokument. Hur kunde man gestalta händelsen som 
dagsaktuell just då?40

På frågan om han menade att en film om exempelvis 1700-talet 
som är gjord på 1960-talet då visar fram flera perspektiv av 
historien att studera, svarade han:

(---) Ja, det kan ju vara båda delar… dels så är det ju en bild av 
1700-talet… stämmer den med 1700-talsbilden i historisk forskn-
ing idag? Och dels kan den ju vara ett dokument om 1960-talet för 
filmens tillkomst. Och där man då kan resonera om man kunde ha 
gjort den här filmen om 1700-talet annorlunda idag, och hade det 
då varit förbättringar eller hade det funnits risk för försämringar? 
Har vi fått några förskjutningar i våra perspektiv som gjort att 
vi väljer bort eller väljer till och hade gjort filmen i någon annan 
riktning?41

Två av lärarna uppgav därutöver att syftet med spelfilm kunde 
vara att trigga elevernas historiska empati vilket sedan kunde 
utmynna i något som kan kallas en moralisk fostran. Främst 
använde lärarna i denna kategori spelfilmer om folkmord av 
olika slag. Historiebruket som implementerades undervis-
ningen var i detta fall moraliskt. Det bakomliggande syftet var 
förutom att stimulera till historisk empati att ge eleverna en 
djupare förståelse för demokratins och de mänskliga rättighe-
ternas betydelse. I denna kategori framträdde det att lärarna 
såg sanningsvärdet i filmerna som underordnad det filosofiska 
budskapet. Eftersom det i stor omfattning även handlade om 
hur vi människor bör leva våra liv går det också att se spår 
av ett existentiellt historiebruk i undervisningen. Här är det 
i första hand en genealogisk historieförståelse som bearbetas 
såväl genom filmerna som från läraren i den konkreta under-
visningen. Informanterna i denna kategori såg filmen som en 
form av sekundärkälla över hur något kan ha upplevts av indi-
viderna som var där. 

40 Ibid., 62.
41 Ibid.
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Några av lärarna kunde även använda spelfilmsgenren vid tra-
ditionella källkritiska metodstudier. I denna kategori handlade 
det genomgående om att låta eleverna studera fakta om den tid 
som presenterades i filmen och sedan värdera sanningshalten 
i innehållet. Läroboken och texter av annat slag blev i denna 
kategori ett slags facit att värdera filminnehållet mot. Filmen 
ses då som en form av sekundärkälla vars sanningshalt och tro-
värdighet bör granskas vetenskapligt. Här betraktas med an-
dra ord filmens genealogi utifrån en genetisk horisont samtidigt 
som ett vetenskapligt bruk av historien premieras. 

Film användes därutöver i syfte att ge eleverna inspiration 
då större projekt eller temaarbeten skulle genomföras. Filmen 
sågs då i första hand som något utöver den ordinarie undervis-
ningen även om syftet kunde vara att skapa intresse för histo-
rieperioden som stod på agendan. På så sätt användes filmen 
till viss del som en form av belöning med underhållningsvärdet 
i sig som ett av syftena. Ibland kunde film även användas som 
substitut för läraren då denne skulle ha betygs- eller kursupp-
följningssamtal eller då det fanns tid över i kursen. Det var 
i första hand spelfilmer som användes i denna kategori även 
om dokumentärfilm kunde förekomma. Filminnehållet bearbe-
tades endast i undantagsfall. Filmen ses alltså i denna kategori 
främst som en populärkulturell företeelse och som förmedlare 
av ett kommersiellt historiebruk.42

Andra bakomliggande syften som framträdde under inter-
vjuerna var att film även kunde användas som stöd för lässvaga 
elever. Hans sa:

(…)elever som har det lite kämpigt med att sitta och plöja böcker, 
de blir bara fler och fler för varje år. Så dels kan det här med att 
visa film för eleverna också vara att öppna upp det lite mer för 
dem… Ja, det går ju inte att komma ifrån, att om du har en natur-
vetarklass så kanske de… man kan liksom säga åt dem vad som 
helst så gör de det… De vet att belöningen finns där i slutänden. 
Men det kanske inte alltid är så på alla program i Sverige 2013… 
43

I utsagorna framträdde det att lärarnas undervisningsstrategier 
med film i regel innebar att eleverna först fick en introduce-
rande föreläsning antingen om den historiska bakgrunden för 

42 Ibid.
43 Ibid., 58.
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filmens innehåll eller om metoduppgiften. Därutöver lämnan-
des vanligen någon form av arbetsmaterial ut, detta kunde 
bestå av artiklar, frågeställningar eller instruktioner. Efter det 
att eleverna hade sett filmen eller filmklippet fick eleverna dis-
kutera filmen i större eller mindre konstellationer och sedan 
arbeta med skrivuppgifter, eller tvärt om. Lärarna examinerade 
eleverna på skiftande sätt, det kunde handla om insatser i klass-
rumsdiskussioner, analyserande skrivuppgifter, muntliga tenta-
mina eller metodövningar som lämnades in44 Samtliga lärare 
framhöll vikten av för- och efterarbete då film användes för att 
få eleverna att förstå att mediet innebar ett arbetsmoment. De 
beskrev också sina misslyckanden med film som direkt kopp-
lade till de tillfällen då detta inte skett. Vid de tillfällen då film 
visades som ett faktainslag i lärarens föreläsning bearbetades 
innehållet i regel i mindre omfattning. De filmer lärarna gärna 
använde och ville rekommendera andra pedagoger var:

Spelfilmer:

Land and Freedom (1995) Thirteen days (2000)

Charlie Wilson’s War (2007) Wag the Dog (1997) 

The Pianist (2002) The Boy in the Striped Pyjamas (2008) 

Hotel Rwanda (2004) Robin Hood (2010)

Pearl Harbor (2001) Emil I Lönneberga (1971)

O Brother, Where Art Thou? (2000) Livet är underbart (1997) 

Elizabeth (1998) Schindler’s List (1993)

De andras liv (2006) Letters from Iwo Jima (2006)

Maria Larssons eviga ögonblick, (2008) Hair (1979)

De sju samurajerna (1954) Rising Sun (1993) 

War Made Easy (2007) Dr. Straingelove (1964) 
(valdes av två informanter)

TV-serier:

Heimat (1984) Krigets unga hjärtan (2013)

Blackadder: Goodbyeee (1989)

Dokumentärfilm:

Taxi till den mörka sidan (2007) Svenska händelser (2012)

44 Ibid., 44–77 och 99–104.
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Filmlistan som lärarna genererade består främst av spelfilmer 
förutom en dokumentärfilm och tre TV-serier. Alla filmer ovan 
utom en – De sju samurajerna – är gjorda i västvärlden, lite 
mer än hälften i USA och resten i Europa. Tre produktioner 
har sitt ursprung i Sverige. Det är alltså främst ett västperspek-
tiv som är representerat i listan. Åldern på film verkar inte ha 
så stor betydelse i sammanhanget eftersom de valda filmerna 
spänner över en så stor tidsperiod som 1954–2014 och endast 
hälften är producerade under 2000-talet.45 Det kan därmed tol-
kas som att lärarna ser stor potential med spelfilm i undervis-
ningen trots att en majoritet av informanterna uttalar att de ser 
dokumentärfilm som en självklar genre att använda. Möjligen 
har det nya begreppet historiebruk som skrivits in i ämnespla-
nerna i och med Gy11 bidragit till att lärarna ser spelfilm som 
ett intressant hjälpmedel i ämnet. Lärarna uttalar sig visserli-
gen med större försiktighet om spelfilm i undersökningen men 
resultaten i urvalet ovan visar annorlunda. Kanske finns det 
fortfarande kvar en osynlig föreställning om att spelfilm kan 
ses som mindre seriöst men att begreppet historiebruk nu sti-
mulerat till förändrat synsätt. Det kan därför utifrån utsagorna 
konstateras att spelfilmer tenderar frammana en annan form 
av metodbearbetningar än vad läroboken i regel erbjuder. Dels 
kan uttryck för historieförståelse och historiebruk granskas 
och värderas och dels kan traditionella vetenskapliga källkri-
tiska metodövningar genomföras. 

Det framträder därutöver att en dominerande majoritet av 
filmerna handlar om krig och konflikter i någon form. Det kan 
ge en fingervisning om att det måhända vanligtvis är en manlig 
värld som prioriteras i filminnehållet. Det är enbart två filmer 
som uttalat i titeln fokuserar någon form av kvinnoporträtt. 
Möjligen kan genusframställningen bli snedvriden om filmer 
som till övervägande del framhåller handlingskraftiga män 
används utan eftertanke. Då kvinnor blir synliggjorda i filmer 
som handlar om krig och folkmord framställs de vanligtvis 
som offer.46 Samtidigt uttryckte lärarna i undersökningen att 

45 Hultkrantz (2014). 71ff.
46 I samband med att folkmordets offer kom mer i fokus introducerades 
kvinnor och barn i berättelserna istället för den manliga hjälten som gjorde 
motstånd, se Mikael Tossavainen, ”Hjältar, offer och lärdomar. Förintelsen 
i det israeliska historiemedvetandet”, i Historieforskning på nya vägar, red, 
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de via film ville behandla andra infallsvinklar på historien och 
komma ifrån lärobokens krig och politik. Möjligen kan alltså 
film i undervisning ibland tänkas förstärka det man vill komma 
ifrån. En annan iakttagelse är att det framträder en viss foku-
sering på pojkar genomgående i utsagorna. Film används till 
exempel vid vissa tillfällen för att ge stöd och stimulans till ut-
tråkade pojkar som kan ha svårt för att ta till sig texter. Likaså 
framhålls filminnehållet ibland som viktigt för att ge eleverna 
beredskap mot att dras med i extremism. Förmodligen riktar 
sig lärarnas ambitioner då främst till pojkar i riskzon. 

Sammanfattande reflektioner

I resultaten framträder flera svar på angelägna frågor som ti-
digare varit obesvarade inom det historiedidaktiska området. 
Det empiriska materialet visar för det första att film bereds en 
betydande plats i skolvardagen och att lärare upplever mediet 
som ett viktigt och livfullt historiedidaktiskt hjälpmedel i un-
dervisningen. Genom film kunde lärarna enligt utsagorna sti-
mulera elevernas identifikation med historien och på så sätt 
skapa intresse samtidigt som inslagen bidrog till variation. 

För det andra påvisar utsagorna att lärarna sammantaget 
såg fem övergripande syften med film i historieämnet: fakta-
förmedling, för flerperspektivism, som katalysator för empati 
och moral, som underlag för källkritiska uppgifter eller som 
intresseväckare med ett visst mått av underhållningsvärde. Film 
användes därutöver som stöd för lässvaga elever eller för att 
stimulera till en generell mediekompetens. Lärarna framhöll att 
för- och efterarbete runt film var avgörande för att undervis-
ningen skulle fungera. Trots det visades film ibland som relativt 
okommenterade inslag eller för att ersätta en frånvarande lä-
rare. Bland de intervjuade sågs film främst som en sekundär-
källa att jämföra med en lärobok även om några lärare också 
tycktes se film som ett historiskt dokument (primärkälla) eller 
både och. 

Blickar vi tillbaka på undersökningens samlade resultat så vi-
sar studien således att det främst är spelfilmen som är i centrum 
då lärarna uttrycker att de arbetar med varierade metodfrågor 

Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (Lund: Nordic Academic 
Press, 2006), 153.
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runt filminnehållet. Spelfilmens genealogiska perspektiv ger då 
stimulans till reflektion, analys och värdering på ett djupare 
plan än läroboken tillåter. Några lärarna ser spelfilmen som en 
möjlighet att kunna arbeta systematiskt med såväl historiebruk 
som historisk empati eller utifrån traditionella vetenskapliga 
förhållningssätt i form av källkritik. Eleverna tränas på så sätt 
i att ”läsa mellan raderna” beträffande filmens historiebruk 
liksom i mediekompetens rent allmänt eftersom arbetssätten 
ger förståelse för att det som framträder alltid är en produkt 
av val och skildrat från en viss vinkel. Dokumentärfilm tycks 
uppfattas som mer oproblematisk beträffande trovärdighet 
i innehållet. Flera lärarna nämner dokumentärfilm som nå-
got självklart att använda och uttrycker att det är viktigt att 
granska faktafilmerna innan de visas men det verkar inte vara 
något eleverna involveras i. Synen som framträder är inte så 
konstig med tanke på att dokumentärgenren av tradition be-
traktas som mer vetenskaplig och sann än en spelfilm. Det går 
sammanfattningsvis att konstatera utifrån lärarnas berättelser 
om filmanvändningen att historiebruk av olika slag genomsy-
rar undervisningen utifrån såväl genetisk som genealogisk his-
torieförståelse. Spelfilm skapar en speciellt gynnsam grogrund 
för uppgifter med andra infallsvinklar på historien än de tra-
ditionella. De filmer som valdes ut av informanterna handlade 
i stor utsträckning om krig och konflikter utifrån ett tämligen 
manligt perspektiv. Detta kan innebära att film i historieunder-
visningen ibland kan motverka det informanterna säger att de 
vill komma ifrån i läroboken.

Trots tidsbrist prioriterade lärarna det extra arbete film i 
undervisning innebär, vilket signalerar att den rörliga bilden 
upplevs som ett relativt viktigt historiskt media.  Eftersom lä-
rarna inte enligt styrdokument måste använda film kan film 
ses som ett mer informellt läromedel som får stort utrymme i 
gymnasieskolans historieämne. 

Studien uppmärksammar dock flera behov. En majoritet av 
informanterna uttryckte exempelvis att de kände sig relativt 
osäkra över hur film bäst kan användas i undervisningen och 
att de var hänvisade att själva finna filmens mening och funk-
tion i en lärandeprocess. Tidsbrist samt avsaknaden av reella 
pedagogiska samtal kollegor emellan kan innebära att viktiga 
kunskaper någon lärare införskaffat inte kommer andra till del. 
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Lärarna efterlyste genomgående mer tid för ämnesfortbildning 
och mer tid för didaktiska samtal. Det betyder att kunskaper 
om filmmediets viktigaste möjligheter i historieundervisningen 
ännu inte kommit skolan till del fullt ut.

Förhoppningsvis kan studiens resultat ge eftertanke men 
också inspiration till såväl lärarutbildare som verksamma lä-
rare som vill arbeta med film i historieundervisningen. Om fil-
mens fulla potential ska komma till sin rätt i undervisningen 
bör emellertid området utforskas vidare. Resultaten visar att 
det finns flera angelägna områden som bör uppmärksammas 
för att filmens roll i skolan ska utvecklas. En angelägen forsk-
ningsfråga kan beröra hur budskap och normer om exempelvis 
genus, klass och etnicitet förmedlas utöver själva syftet med 
historieförmedlingen. Angeläget är också att utveckla fung-
erande strategier där spelfilm och inte minst dokumentärfilm 
kan bearbetas metodologiskt som primär- och/eller sekundär-
källa. Därutöver finns mycket kvar att utforska om hur lärares 
ambitioner med undervisning landar hos eleverna i realiteten. 
Ytterligare klargöranden kring filmens position som domine-
rande historieförmedlare i vår tid och den påverkan för sam-
tidsmänniskans historiemedvetande detta innebär är också ef-
tersträvansvärt. 
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