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1. Inledning

Historia är ett ämne som många gymnasieelever har beskrivit för mig som abstrakt. I mina möten 

med dessa elever har de ofta uttryckt sina svårigheter med att känna en personlig och känslomässig 

koppling till de händelser och de människor som på ett eller annat sätt bidragit till det samhälle som 

de lever i idag. En av orsakerna till detta kan stå att finna i elevernas svårighet att visualisera 

historien. Att levandegöra historien utifrån de kartor, konstverk, statyer och svartvita bilder som 

förekommer i deras läroböcker kan upplevas som svårt, då de själva lever i en värld där den rörliga 

bilden är en ständigt närvarande del av deras vardag.

Inom historieundervisningen har spelfilmen varit ett användbart verktyg för att väcka läroböckernas 

berättelser och personligheter till liv. Filmer som Troy (2004), The last of the Mohicans (1992), The 

Odyssey (1997) och Luther (2003) är exempel på filmer som jag själv har sett användas inom 

historieundervisningen, både på högstadiet och gymnasiet. Kvaliteten på dessa filmer varierar, både 

det konstnärliga och det pedagogiska värdet går att ifrågasätta på många, men de är återkommande 

inslag i många historielärares planeringar, på ett eller annat sätt. 

Bakgrunden till mitt ämnesval går att finna i mina egna erfarenheter av filmvisning i skolan. Utifrån 

mina år i grundskolan och gymnasiet, samt från min utbildning på högskolan, har jag sett två 

varianter av hur historielärare använder spelfilm i skolan. Vissa pedagoger använder mediet som en 

viktig beståndsdel i det multimodala lärandet, som bas till vidare diskussioner om filmens innehåll 

eller tema. Jag har varit med på historielektioner där film används för att diskutera historisk 

tendens, källkritik och propaganda. Dessa lektioner sticker ut då jag upplevde att lärarna till fullo 

använde mediet för att både stimulera och inspirera eleverna till en mer nyanserad bild av 

historieundervisningen. Jag har dock varit delaktig i lektioner som varit dess raka motsats. Istället 

för att integrera filmvisningen i undervisningen har filmen istället använts som en paus i 

verksamheten. Läraren har presenterat filmen som en belöning för skoltrötta elever, där löften om 

en avslappnande filmvisning i ett nedsläckt klassrum är den morot som ska få eleverna att kämpa 

sig igenom de föregående momenten. 

Det ovanstående är hur jag som elev och som lärarstudent har upplevt filmvisning i skolan. Film 

kan användas som ett engagerande pedagogiskt verktyg, där eleverna uppmuntras att reflektera över 

vad de ser, och verkligen arbeta med filmen. Film kan också användas för att ge eleverna en, enligt 

både lärare och elever, välbehövlig paus i studierna. Men hur ser pedagogerna på spelfilmen och 

dess roll i historieundervisningen? Vilka tankar och teorier ligger bakom valet av film, och kan 
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filmen användas för att förbättra elevernas historiemedvetande? Detta är frågorna som jag hoppas 

på att besvara i den här undersökningen.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med min undersökning är att undersöka användandet av spelfilm i historieundervisningen på 

fem olika program på tre gymnasieskolor i en mellansvensk kommun. Mitt huvudsakliga fokus 

ligger på hur lärarna ser på sitt användande av spelfilm inom ämnet. Jag vill veta hur och hur ofta 

använder de filmen som ett pedagogiskt hjälpmedel, och hur de kopplar filmvisningen till de 

styrdokument som behandlar historieämnet. Jag vill problematisera och diskutera lärarnas val av 

film. Vad är det som visas i deras klassrum och vad är resonemanget bakom deras val? Vad är det 

som ska prioriteras när de väljer film, och vad är det som i slutändan styr vad de väljer. Är det 

filmens konstnärliga kvalitet eller dess realism? Styr tillgången till filmer på skolan vad som visas, 

och finns det yttre faktorer som påverkar deras filmvisning?

Jag vill också koppla filmanvändandet till det för historieämnet centrala begreppet 

historiemedvetande. Detta begrepp återkommer ofta i de styrdokument som finns för 

historieundervisningen i läroplanen för gymnasiet. Det jag vill ta reda på är huruvida lärarna ser 

film som ett användbart medium för att bredda, fördjupa och utveckla elevernas 

historiemedvetande.

De frågeställningar jag utgår från i det här arbetet är följande:

1. Hur används spelfilmer i historieundervisningen?

2. Vilka spelfilmer använder lärare i sin undervisning, och hur motiverar de valet av film? Hur 

motiverar lärarna valet av spelfilmer?

3. Om de inte använder spelfilm, varför då?

4. Hur ser de på spelfilm som ett medel för att skapa historiemedvetande?

1.2 Metod

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av 

semi-strukturerade, personliga intervjuer. (Stukát, 2005)

Den kvalitativa undersökningen lämpar sig mycket väl för den här typen av undersökning, då mitt 

fokus ligger på att lyfta fram hur filmmediet uppfattas av historielärare. Målet med undersökningen 

är inte att ta fram konkreta siffror på hur många lärare som använder film på ett sätt, eller hur 
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många som använder det på ett annat. Jag vill lyfta fram de olika perspektiv på film som eventuellt 

går att finna bland historielärare, och hur filmvisning i skolan kan användas av olika pedagoger. 

Ambitionen med detta arbete är inte att skapa en generaliserad bild, utan snarare att lyfta fram de 

skillnader eller de likheter som kan finnas bland lärare. (Stukát, 2005)

Jag har valt att använda den semi-strukturerade intervjuformen som min metod för att samla in den 

information jag ska använda i min undersökning. Den semi-strukturerade intervjun kännetecknas av 

dess flexibilitet inom ordnade ramar. Till skillnad från den strukturerade intervjun, som i viss mån 

påminner om ett frågeformulär där frågorna ställs i en bestämd ordning, och som besvaras med 

hjälp av ett begränsat antal svarsalternativ, ges informanten i den semi-strukturerade intervjun 

chansen att utveckla sina svar. Intervjuaren utgår från en lista med ämnen och frågor som ska 

behandlas, men begränsar inte informanten till förutbestämda svarsalternativ. Intervjuaren i en 

semi-strukturerad intervju ska inte heller känna sig bunden till en bestämd frågeordning, istället ska 

samtalet och informantens egna tankegångar styra hur intervjun ser ut. (Denscombe, 2000)

De samtalsämnen som jag har valt att använda i min intervju är baserade på syftet med 

undersökningen, samt de frågeställningar jag vill få besvarade. Intervjufrågorna var uppdelade i två 

kategorier. Vilka frågor jag använde baserades på svaret av min första fråga: ”Använder du film i 

din historieundervisning?”, och utifrån informantens svar använde jag frågorna i Ja-kolumnen, eller 

Nej-kolumnen. Frågorna jag baserade min undersökning på återfinns i bilaga 1.

Denscombe (2000), lyfter även fram likheterna mellan den semi-strukturerade och den 

ostrukturerade intervjun. I den ostrukturerade intervjun ska forskaren låta informanten styra vart 

samtalet går. Forskaren uppgift är att introducera ett tema, och därefter ska forskaren låta 

informanten utveckla och avsluta sina tankegångar rörande ämnet. Denscombe menar att den 

främsta skillnaden mellan den semi-strukturerade och den ostrukturerade intervjun ligger i hur lång 

tid informanten får för att utveckla sitt svar, och hur stor inverkan forskaren har på svarens karaktär. 

Mina intervjuer kommer att ske på en personlig nivå, vilket innebär att mina intervjuer kommer att 

ske på tu man hand. Fördelen med personliga intervjuer är att endast en individs åsikter och tankar 

registreras, de är lätta att arrangera och de är lätta att kontrollera. (Denscombe, 2000) För att göra 

mitt insamlade material mer hanterbart har jag gjort transkriberingar av mina intervjuer. 

1.2.1 Avgränsningar

Jag har valt att fokusera på hur gymnasielärare i en medelstor svensk stad använder filmen i sitt 

arbetet. Två faktorer ligger bakom denna begränsning. Den första faktorn är tid. Ostrukturerade 
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intervjuer tar tid att förbereda, de tar tid att utföra, och de tar tid att bearbeta. Genom att begränsa 

urvalet till gymnasieskolor inom en kommun upplever jag att jag kommer att få mer tid till att 

studera och analysera resultatet av mina intervjuer, då restider och dylikt elimineras. Jag är också 

övertygad att resultaten från min intervjuer inte kommer att påverkas av mina informanters 

geografiska position. Tidsfaktorn ligger även bakom beslutet till att begränsa antalet intervjuer till 

fem, då detta ger mig gott om tid att genomföra intervjuerna, samt ge mig en hanterbar mängd 

kvalitativ data för analys och transkribering. 

Den andra faktorn som påverkade mitt val var min egna inriktning på lärarutbildningen. Som 

framtida historielärare på gymnasienivå vill jag analysera de perspektiv på film som finns hos de 

jag snart kommer att kalla mina kollegor. För att få en mer komplett bild av hur spelfilm används på 

gymnasieskolan har jag samlat informanter från tre skolor, från fem olika program.

På den första skolan har jag kontaktat två lärare från Samhällsvetenskapsprogrammet och en lärare 

från Fordons- och transportprogrammet. Lärarna från samhällsprogrammet kommer från två olika 

inriktningar. Den fösta läraren, Jakob, arbetar på den beteendevetenskapliga inriktningen, och den 

andra, Evald, är verksam inom ett arbetslag inom en beteendevetenskaplig inriktning med 

idrottsprofil. Anledningen till detta var att jag ville se om metoderna skiljer sig från varandra 

mellan inriktningarna. På båda inriktningarna läser de kursen Historia 1b på 100 poäng, och på båda 

inriktningarna läser man kursen på två terminer under deras första år. 

Den tredje informanten från samma skola, Ella, har historia med elever från Fordons- och 

transportprogrammet. Jag valde detta program främst för att det är ett program som är yrkesinriktat, 

till skillnad från det Samhällsvetenskapliga programmet, samt för att eleverna där läser Historia 

1a1, en kurs som endast sträcker sig över en termin. Jag vill veta om detta påverkar eventuell 

filmvisning inom ämnet. 

Min fjärde informant, Jimmy, är från en annan kommunal gymnasieskola, och arbetar på 

Naturvetenskapsprogrammet. Jag valde att kontakta honom för att få ett annat perspektiv på 

historieämnet från ett annat studieförberedande program. Precis som på det 

Samhällsvetenskapsprogrammet läser dessa elever kursen Historia 1b, men på 

Naturvetenskapsprogrammet läser de kursen under deras andra år.

Den femte informanten, Fiona, kommer från den tredje kommunala gymnasieskolan, och har 

historia inom det estetiska programmet. Den främsta anledningen till att jag valde att kontakta 

henne var dock att hon även arbetar som lärare i kulturhistoria, vilket kan leda till en del intressanta, 

och kanske annorlunda, perspektiv på film inom historieämnet.
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Jag kontaktade mina informanter via deras respektive skolors hemsidor. Jag navigerade mig till de 

för mig intressanta programmen och de arbetslag som arbetade på programmen. Utifrån de 

personallistor som återfanns där hittade jag mina fem informanter. Kön och ålder har inte varit en 

faktor i mitt val av informanter. Alla namn som jag använder i den här undersökningen är fingerade.

1.2.2. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Jag anser att studien har hög reliabilitet. I min analys av de transkriberade intervjuerna har jag inte 

upplevt att mina informanter har missuppfattat mina frågor, det förekom inga yttre störningar som 

påverkade informanternas uppmärksamhet eller min fokus på uppgiften, och alla informanter fick 

gott om tid till att svara på de frågor jag ställde. 

Min studie har också hög validitet. Jag anser att de frågor jag ställde, som återfinns i bilaga 1, var 

användbara för min undersökning, och att de var relevanta för det syfte och den frågeställning som 

jag presenterade i början av arbetet. Jag har ingen orsak att tro att mina informanter har farit med 

osanning i mina intervjuer. Det som är värt att nämna är att de olika uppfattningarna om vad 

historiemedvetande innebar skapade viss förvirring vid intervjutillfällena, då vi ofta fick ägna tid till 

att reda ut informantens egna definition av begreppet. 

Jag anser att min studie inte uppnår hög generaliserbarhet, då urvalsgruppen är liten och begränsad 

till en skolform i en ort. Dock återkommer ett svar i alla mina intervjuer, rörande det viktiga i att 

visualisera historien i undervisningen, något som kan ses som ett tecken på ett generaliserbart 

konsensus. 

1.2.3. Etiska principer

Jag har följt de etiska principer som beskrivs i Stukát (2005). Enligt informationskravet informerade 

jag de som var delaktiga i min studie om syftet med undersökningen, att deras deltagande var 

frivilligt, samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De som var delaktiga i 

undersökningen hade rätten att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ville delta, i 

enlighet med samtyckeskravet. Om de ville avbryta deras medverkan försäkrade jag dem om att 

deras val ej skulle få några eventuella påföljder. Enligt konfidentalitetskravet tog jag hänsyn till 

informanternas anonymitet, och enligt nyttjandekravet försäkrade jag dem om att all insamlad 

information endast skulle användas i forskningssyfte. Denna information återfanns i det missiv-brev 

som jag skickade till mina informanter. Brevet återfinns i bilaga 2.
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1.3 Litteraturgenomgång

Jag har valt att använd Knut Kjeldstadlis bok Det förflutna är inte vad det en gång var (1998) för att 

presentera hur historieämnet har utvecklats under 1800- och 1900-talet, från den moraliserande 

klassiska undervisningsteorin, via den metodiska och kunskapsbaserade objektivistiska teorin till 

den färdighetsbaserade metodiska teorin.

För att beskriva de senaste teorierna rörande historiedidaktik används i praktiken har jag använt 

Magnus Hermansson-Adlers Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik (2009).

Från Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken (Karlsson & Zander, 2009) använde 

jag Bengt Nilsons kapitel om historieämnets förutsättningar i den moderna gymnasieskolan, samt 

Ulf Zanders kapitel om filmer baserade på historiska händelser och den kritik som dessa filmer ofta 

möter. 

Från Celluloid Blackboard: Teaching History with Film (2006) använde jag S.M Mentzels kapitel 

om pedagogisk innehållsanalys och hans kategorisering av olika sorters historiska spelfilmer.

Jag har använt Skolverkets Läroplan för Gymnasieskolan (2011) för att visa vilka förutsättningar 

som historielärare måste förhålla sig till i sin undervisning, samt för att presentera Skolverkets 

definition av historiemedvetande.

Min metod valde jag utifrån Staffan Stukáts Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 

(2005) och Martin Denscombes Forskningshandboken (2000) rekommendationer rörande insamling 

av kvalitativ data med hjälp av intervjuer

1.4 Disposition

Min undersökning är uppdelad i 4 kapitel. I kapitel 1 introducerar jag ämnet, syftet , frågeställningar 

jag har baserat min undersökning på, samt de metoder jag har använt för att utföra undersökningen. 

Där går jag igenom varför jag har valt att utföra intervjuer, det urval jag har gjort och de 

avgränsningar jag har fått förhålla mig till, undersökningens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet, samt de etiska principer jag har hållit mig till. Jag går också igenom den litteratur 

jag har använt i kapitel 2, där jag presenterar tidigare forskning rörande historiedidaktik och 

filmvisning inom historieundervisningen. I kapitel 3 redovisar jag mitt resultat, och i kapitel 4 

diskuterar jag och drar slutsatser utifrån det som har kommit fram i min undersökning. Jag 

reflekterar även över min metod och eventuell framtida forskning som kan kopplas till min 
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undersökning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning

I följande kapitel kommer jag kortfattat att presentera tidigare forskning rörande historieämnets 

utveckling i Sverige, dagens historieundervisning och historiemedvetande, historia i den moderna 

gymnasieskolan och Gy11, samt historiska spelfilmer och spelfilmen inom historieämnet.

2.1. Historieämnets utveckling och dagens historieundervisning

2.1.1. Historieämnets utveckling

Enligt Knut Kjeldstadli kan man spåra den moderna historieundervisningens ursprung till 1800-

talets Tyskland. Det var där som de första historiska institutionerna grundades under mitten av 

1700-talet, och det var där som den inflytelserika historiska inriktningen historismen föddes. 

(Kjeldstadli, 1998) 

Inom historismen lades stor fokus på egenarten. Historieämnet skulle fokusera på att lyfta fram de 

tidsepokernas unika egenskaper, och studera dem utifrån deras egna förutsättningar. Historikern 

skulle inte värdera eller presentera sin syn på ämnet, han förväntades att presentera fakta på ett 

opartiskt vis. Historiker studerade inte bara de förflutna tidsepokernas egenart, även nationers och 

folks specifika historia skulle studeras, något som anammades inom historieundervisningen under 

det nationalistiska 1800-talet. I Sverige användes historieämnet under 1800-talet för att inspirera 

och fostra barn till goda medborgare i en allt starkare nationalstat där fosterlandskärleken var en av 

de främsta dygderna. Genom att studera skurkar och hjältar från nationens förflutna skulle eleverna 

antagligen skrämmas eller inspireras till stordåd. Historieämnet dominerades av historier, där den 

enskilda individens upplevelser och äventyr skulle eleverna utveckla de attityder och värderingar 

som ansågs vara lämpliga för barn i skolåldern. Lärarens roll i den tidiga historieundervisningen var 

att förmedla historier. Den ideale läraren skulle på ett medryckande vis levandegöra historien och 

skapa en brygga mellan det förflutna och nutiden, och därigenom göra historieundervisningen till en 

upplevelse för sina elever. Eleverna var dock ofta väldigt passiva under lektionerna, och lärare som 

inte riktigt behärskade berättarkonsten kunde ofta reducera undervisningen till en form av 

högläsning. Kjeldstadli (1998) kallar denna fostrande historieundervisning för den klassiska 

undervisningsteorin.

Under slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft uppstod det en motreaktion till den fostrande 

historieundervisningen. Istället för att förmedla värderingar skulle lärarna förmedla kunskap, och 

den objektivistiska undervisningsteorin föddes. Undervisningen började baseras på konkreta 
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vetenskapliga resultat, de berättelser som tidigare hade dominerat klassrummen började granskas 

med mer källkritiska ögon, för att sedan falla bort till förmån för ett mer metodiskt insamlat stoff. 

Det främsta problemet som uppstod inom denna nya historieundervisning var dock hanteringen av 

gammal och ny kunskap. Gammal kunskap togs sällan bort från undervisningen, samtidigt som mer 

och mer kunskap lades på. Mängden stoff skapade ett problem i urvalet, och det blev i regel upp till 

läraren att göra en värdering att göra en värdering om vad som var viktigt för eleverna att kunna. 

Dessutom fokuserade undervisningen ofta på data och fakta, där till exempel årtal och namn skulle 

pluggas in, för att sedan glömmas bort efter genomförd examination. (Kjeldstadli, 1998)

Den tredje och sista undervisningsteorin som Knut Kjeldstadli beskriver är den metodiska. Denna 

teori uppstod i sin tur som en reaktion på den objektivistiska undervisningsteorin, och fokuserade på 

metod över innehåll. På 1960- och 1970-talet menade många historiepedagoger att mängden 

kunskap var för stor, och för snabbt skiftande, för att behärska. Istället skulle det kritiska tänkandet 

som är centralt i historia ligga i fokus. Genom att granska källmaterial och studera alternativa 

perspektiv på historien skulle eleverna få träna upp färdigheter som de kunde applicera utanför 

ämnet. De som kritiserade denna undervisningsteori menade att själva historian hade förlorat sin 

betydelse genom att ses som ett medel för att träna på metoden. Dessutom menade kritikerna att den 

källkritik som lärdes ut sällan kunde användas utanför ämnet och att den verkliga historiska 

metoden var mycket mer avancerad än den som historielärarna presenterade. 

2.1.2. Dagens historieundervisning och historiemedvetande

Magnus Hermansson-Adler menar i Historieundervisningens byggstenar (2009) att den moderna 

historiedidaktiken bygger på en grund baserad på tre frågor: Selektionsfrågan (eller urvalsfrågan), 

kommunikationsfrågan och legitimitetsfrågan. I korthet kan man sammanfatta dessa frågor som 

”Vad ska läras ut?”, ”Hur ska det läras ut?”, och ”Varför ska vi lära oss detta?”. 

Vad är det då som ska läras ut? Selektionsfrågan är en av de viktigaste aspekterna av lärarens arbete, 

och från och med 1994 fick lärare allt mer makt över stoffurvalet. Den detaljstyrning som hade haft 

en stor inverkan på historielärarens arbete luckrades upp, och läraren fick större möjlighet att välja 

vad som skulle läras ut. Förlusten av gemensamma statlig styrning gjorde dock att undervisningen 

kunde variera storligen inom grundskolan. Dessutom ledde den uppluckringen av det gemensamma 

stoffet till att den statliga läromedelsgranskningen förlorade sin funktion. Lärare kunde då fritt välja 

läromedel som passade dem, vilket även det bidrog till att elever som lämnade grundskolan kunde 

komma till gymnasiet med skiftande ämneskunskaper. 
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Hur ska stoffet läras ut? Lärarens roll har förskjutits, från en förmedlare som berättar och föreläser 

vid katedern, till en handledare som med hjälp av samtal vägleder eleven till förståelse. 

Hermansson-Adler lyfter dock fram att läraren fortfarande bör föreläsa, men att de helst ska vara 

korta inledningar eller sammanfattningar av det eleverna ska lära sig. Kommunikationen mellan 

lärare och elever kräver dock att läraren är medveten om hur eleven lär sig. Att i mötet med elever 

kunna individualisera och variera handledningen utifrån elevens förutsättningar är mycket viktigt i 

den moderna historiedidaktiken. 

Hermansson-Adler (2009) presenterar Howard Gardners teori rörande människans intelligenser som 

en bra mall att utgå ifrån för en lärare som vill variera sitt arbete. Gardners teori går, i korthet, ut på 

att varje elev har ett eget sätt att lära sig, som går att koppla till en specifik sorts intelligens. 

Exempel på sådana är den språkliga intelligensen, där eleverna lär sig genom att uttrycka sig själva 

språkligt, antagligen genom att skriva eller tala, visuell intelligens, där eleverna lär sig genom att se 

och skapa bilder kopplade till ämnet och social-empatisk intelligens, där eleven lär sig i interaktion 

med andra. 

Gardner menar, enligt Hermansson-Adler, att läraren bör vara medveten om sina elevers 

inlärningsstilar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande, men också att det är svårt 

att applicera hans intelligens-teori inom alla områden som förekommer i ett ämne som historia. 

Gardner har presenterar dock fem viktiga förutsättningar för lärande, som han anser var nyckeln till 

en framgångsrik undervisning: 

1. Läraren ska vara ett berättande föredöme

2. Eleven ska få sin kritiska förmåga stimulerad

3. Eleven ska öva sin analytiska förmåga, genom konstruktion av samband och detaljstudier

4. Värdet av estetiska uttryck för att påverka samhället ska betonas

5. Skilda erfarenheter ska utvecklas genom att praktiskt utfört arbete. 

Hermansson-Adler lyfter dock fram att Gardner själv säger att hans teorier bör användas med viss 

flexibilitet, och att det alltid är elevens behov som ska styra den metodiska variationen.

Den sista frågan är legitimitetsfrågan: Varför ska vi lära oss just detta? Historieämnets främsta 

uppgift är att skapa en gemensam identitet, enligt Hermansson-Adler. Genom att presentera dess 

roll i historien får en individ, en grupp eller en stat en identitet, och därigenom en känsla av mening.

Något som kännetecknar den moderna historieundervisningen är att hur man besvarar dessa frågor, 

och därigenom undervisningen, i regel ser väldigt olika ut från skola till skola, och vissa fall från 
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klass till klass. Orsaken till detta är, enligt Hermansson-Adler (2009), att dagens 

historieundervisning är baserad på samverkan mellan elever och lärare. Tillsammans ska man i 

klassen utforma en överenskommelse, och utifrån den ska läraren utforma en mer detaljerad 

arbetsplan. Hermansson-Adler menar att arbetsplanen ska bygga på ”en sammanvägning av lärarens 

egna kunskaper, elevernas förutsättningar, styrdokumentens krav samt skolans resurser” 

(Hermansson-Adler, 2009, s. 83). Det är alltså en rad faktorer som påverkar hur undervisningen ska 

se ut. Strukturen ska helst baseras på fem M: 

1. Mål: Målen är utgångspunkten för planeringen, och det är dessa som lärarens utvärdering av 

elevernas kunskaper bygger på 

2. Moment: Målen ska brytas ner till moment med ett tydligt samband, och med tydliga 

övergångar

3. Metoder: De metoder som används inom momenten bör vara varierade.

4. Materiel: Vilka metoder man kan använda påverkas av vilket material läraren har tillgång 

till. 

5. Motiv: Läraren ska kunna motivera varför detaljplaneringen ser ut som den gör.

Hermansson-Adler fortsätter sedan att beskriva de byggstenar som han anser utgör grunden för 

modern historieundervisning. 

Begreppen beskriva, analysera, förklara, förstå, värdera och handla är centrala inom 

historieundervisningen. En elev ska beskriva en händelse, analysera vad som händer, förklara vad 

som händer, förstå varför det hände och göra en värdering av det inträffande. Att handla utifrån 

händelsen innebär att man tar det man har lärt sig och agerar utifrån dessa kunskaper när bemöter 

liknande problem utanför ämnet. Inom historieämnet är också problematisering viktig. Att vara 

medveten om olika perspektiv, som genus, klass och etnicitet, är viktigt för att ta till sig 

historieundervisningens kvalitativa innehåll. 

Källkritik och kritiskt tänkande är andra viktiga begrepp inom undervisningen. De källkritiska 

principerna och de olika källkritiska kraven är användbara kunskaper som eleverna kan ta med sig 

utanför historieämnet. Källkritik är dock bara en aspekt av det kritiska tänkandet. Att göra eleverna 

medvetna om det viktiga i att ifrågasätta de maktintressen som ligger bakom historiska uttalanden, 

händelser och handlingar är en viktig del av det kritiska tänkandet.

Det kanske mest centrala begreppet i den moderna historieundervisningen som Hermansson-Adler 

tar upp är historiemedvetande. Detta begrepp har funnits i den svenska skolans kursplan sedan 
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1994, men länge saknat en tydlig definition. I korthet uppstår historiemedvetande när man upplever 

ett sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. 

Hermansson-Adler menar att i den svenska skolan, där det frigörande och det demokratiska samtalet 

mellan lärare och elever dominerar undervisningen inom historien och de andra samhällsorienterade 

ämnena, har begreppet fått en annan mening. Då samtalet mellan lärare och elever gör eleverna till 

aktiva deltagare i undervisningen, innebär historiemedvetande att eleven inte bara uppfattar 

kopplingen mellan det förflutna och framtiden, eleven ska också förstå det värdefulla i att förstå 

historiska samband. Eleven ska utifrån de samband som läraren presenterar kunna reflektera över 

dem, och därigenom skapa förståelse. Enligt Hermansson-Adler uppnår eleverna 

historiemedvetande när elevens reflektioner över historiens betydelse för deras egna liv ger dem 

chansen att bruka sina historiska kunskaper, och där när eleverna brukar historiska kunskaper som 

historiemedvetande skapas. 

2.2. Historia i den moderna gymnasieskolan och Gy11

2.2.1. Historia i den moderna gymnasieskolan

Bengt Nilson (2009) menar att följande förutsättningar påverkar hur historia lärs ut på våra 

gymnasieskolor. Den första är elevernas skiftande förkunskaper.

I grundskolan kan historieundervisningen se mycket annorlunda från skola till skola. Vissa elever 

får en väldigt spridd undervisning, där revolutioner, både franska och amerikanska, och världskrig 

blandas med flodkulturer och svensk medeltidshistoria. Nilson menar att orsaken bakom denna 

spridning ligger i grundskolans SO-block, där historieämnet samsas med undervisning i religion, 

geografi, samhällskunskap och geografi. 

Den andra förutsättningen är bristande tid. Nilson berättar om en tid då historia lärdes ut under 

minst två skolår, där både lärare och elever fick möjlighet att  fördjupa sig i ämnet och fördjupa sig i 

mer komplexa frågeställningar rörande mänsklighetens utveckling. Den längsta kursen i Gy11, 

Historia 1b sträcker sig över 100 gymnasiepoäng, vilket är två terminer. Den kortare kursen Historia 

1a1 ligger på 50 poäng, och läses under en termin. (Skolverket, 2011). Nilson (2009) menar att 

mängden stoff kombinerat med ett pressat tidsschema gör att större delen av vår historia i korthet 

presenteras, och i vissa fall ignoreras, till förmån för nedslag i vissa tidsperioder eller vid vissa 

händelser. Vilka händelser som får lärarens uppmärksamhet kan variera från klass till klass, då det 

är upp till läraren att göra ett urval i samråd med eleverna. Nilson jämför historieämnet med en 

12



motorcykeltur genom ett museum, där man stannar vid ett fåtal intressanta montrar. (Nilson, 2009)

Politiska initiativ har också påverkat historieämnet på gymnasiet. Sedan 1990-talet har mer fokus 

lagts på den moderna tiden. Denna förskjutning har skett på bekostnad av den äldre historien, då allt 

mer tid läggs på perioden efter 1800-talet. Nilson menar även att svensk historia har hamnat i 

skymundan i den moderna historieundervisningen, och att detta har haft en negativ inverkan på 

elevernas allmänbildning och relation till det svenska kulturarvet.

Mikael Berg (2010) menar att historielärares didaktik styrs av deras ämnesförståelse och av hur de 

uppfattar historieämnets syfte. Ämnesförståelsen i sin tur styrs, enligt Berg, av faktorer som 

hemförhållanden, som familjens syn på historia och läsning i hemmet under deras uppväxt, deras 

utbildning på högskolor och universitet, kollegor och skolkultur, deras andra undervisningsämnen, 

skolmiljön och vidareutbildning. Alla dessa faktorer kan bidra till att forma lärarens syn på 

historieämnet, och därigenom forma deras undervisning.

2.2.2. Historia i Gy11

Sedan 2011 är historia ett gymnasiegemensamt ämne. Detta innebär att alla elever i den svenska 

gymnasieskolan läser minst en historiekurs. De 12 yrkesprogrammen (Barn- och fritidsprogrammet, 

bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, 

handel- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, 

industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- 

och fastighetsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet) och det högskoleförberedande 

teknikprogrammet läser kursen Historia 1a1 på 50 poäng, eller en termin, medan de återstående fem 

studieförberedande programmen (ekonomiprogrammet, det estetiska programmet, det humanistiska 

programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet) läser kursen 

Historia 1b på 100 poäng över två terminer. (Skolverket, 2011)

Vad är det som den moderna historieundervisningen ska fokusera på? I läroplanen för 

gymnasieskolan från 2011 (även kallad GY11) står det följande i det första stycket rörande ämnet 

att undervisningen ska:

syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, 

förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleven ska därigenom ges möjlighet att 

utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden (Skolverket, 2011, s. 66)

Det tidigare nämnda historiemedvetandet är ett centralt begrepp i styrdokumenten. Eleverna ska bli 

medveten om hur det förflutna har påverkat det samhälle de lever i, och hur dåtiden kan påverka 
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deras framtid. Läraren ska också uppmärksamma och lyfta fram olika historiska tolkningar, och 

därigenom visa hur en historisk händelse kan upplevas på olika sätt utifrån ett, till exempel, genus- 

eller klassperspektiv. 

2.4. Historiska spelfilmer och spelfilmen inom historiedidaktiken

2.4.1. Historiska spelfilmer

Filmer baserade på historiska händelser och individer har existerat sedan den rörliga bildens 

födelse. Enligt Ulf Zander (2009) har beskrivningar som ”baserad på verkliga händelser” alltid 

lockat konsumenter biobesökare och andra filmentusiaster. Zander lyfter också fram att sedan slutet 

av 1990-talet och det tidiga 2000-talet har den realistiska historiska filmen blivit allt 

framgångsrikare. Regissörerna bakom de populära och Oscar-belönade filmerna Rädde Menige 

Ryan från 1998 och Gladiator från 2000 strävade efter att sätta sin publik mitt i de mest realistiska 

porträtten av det andra världskriget och det antika romerska kejsardömet. Särskilt Steven Spielbergs 

Rädda Menige Ryan hyllades för sin autenticitet. Bland Spielbergs beundrare fanns inte bara 

filmkritiker och biobesökare, även historiker med andra världskriget som specialitet uppskattade 

filmen. Den kanske viktigaste gruppen, ur marknadsföringssynpunkt, var dock att de veteraner från 

andra världskriget som såg filmen ansåg att filmen representerade deras upplevelser på ett autentiskt 

vis. 

 Att skapa en filmupplevelse som både var en konstnärlig succé och en autentisk representation av 

en historisk händelse är dock inte lätt. Enligt Zander måste regissören ofta bemöta kritik från en rad 

olika håll när en sådan film har premiär. 

Många filmer anklagas för att vara en alltför ensidig presentation av händelsen. Zander menar att 

många regissörers verka ofta blir tillrättalagda, där politisk korrekthet ofta förenklar omstridda och 

komplicerade händelser. 

Vissa kritiker menar att historien förvrängs i filmerna, att den så kallade historiska filmen inte visar 

historien som den egentligen var. Zander tar då upp den kritik som den kände militärhistorikern 

Anthony Beevors riktade mot Jean-Jaques Annauds film Enemy at the Gates från 2001. Filmen 

utspelar sig under slaget om Stalingrad, och fokuserar på den sovjetiske krypskytten Vasilij Zajtsev 

aktiviteter under slaget. Beevor menade att Annaud inte hade utgått från trovärdiga källor, och 

istället utgått från de legender som den sovjetiska propagandamaskinen hade spridit om Zajtsev 

under kriget. Detta är, enligt Zander, den vanligaste kritiken mot historiska filmer. Å ena sidan finns 
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historikerna som pekar ut fel och brister, och på den andra de filmskapare som enligt historikerna 

förvränger eller missuppfattar det ämne de förväntas att presentera. Zander menar dock att 

regissörer av historiska filmer måste få en viss konstnärlig frihet, där till exempel dramaturgin och 

de historiska karaktärer som gestaltas kan anpassas för att skapa en framgångsrik och medryckande 

film. 

Historiska filmer kan sällan lyfta fram alla detaljer och aktörer som format händelsen som ska 

skildras. Filmerna fokuserar ofta på en mindre grupp karaktärer, och ibland slås de historiska 

aktörerna ihop till en rollfigur. Denna förenkling går också hand i hand med den Hollywood-

dramaturgi som genomsyrar filmerna. Det ska finnas en tydlig hjälte, en tydlig skurk, ett hinder som 

måste överkommas, och helst en kärlekshistoria. Ett romantiskt inslag, som ofta saknar historisk 

täckning, är ett typiskt amerikansk drag i de historiska filmerna. 

Ett annat problem som ofta dyker upp i historiska filmer uppstår i relationen mellan då och nu. 

Enligt vissa historiker ska filmerna representera den historiska perioden på ett sanningsenlig sätt, att 

den historiska epoken som skildras ska förstås utifrån sina egna förutsättningar. Filmen ska lyfta 

fram skillnaderna mellan då och nu. Andra menar att historiska filmer ska ha en indirekt eller direkt 

koppling till samtiden. Sättet som dåtiden presenteras säger något om tiden som filmen 

producerades i.

Ett tydligt exempel som Zander presenterar är skillnaden mellan två filmer om den engelska 

drottningen Elizabeth I som kom runt år 1939 och år 1940. Filmerna är, till ytan, mycket lika. Båda 

behandlar samma tidsperiod, och båda har Erroll Flynn i den manliga huvudrollen. Den första 

filmen, The Private Lives of Elizabeth and Essex, fokuserade på en romans mellan Eroll Flynns 

karaktär, hertigen av Essex och drottning Elizabeth. Förutom romansen, vars existens helt saknar 

historisk täckning, handlar filmen om hertigens krig på Irland, och drottningens motvilja till att 

skicka soldater utomlands. Elizabeth ville fokusera på en kraftsamling inom landets gränser. Detta 

speglar, enligt Zander, den brittiska eftergifts-politiken under månaderna innan det andra 

världskriget, 

 I den andra filmen, The Sea Hawk, spelar Flynn en engelsk sjörövare som upptäcker ett hot mot 

England från det spanska armadan. Flynns karaktär förespråkar upprustning, men möter motstånd 

från drottningens hov. När det senare visar sig att den hovman som var emot en upprustning var en 

spansk spion, manar Elizabeth det engelska folket till motstånd mot alla försök till att erövra 

England. Denna film speglar, i sin tur, ett England som är drabbat av krig, och som är hotat av den 

nazistiska expansionen i Europa. (Zander, 2009)
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Vilken roll kan då den moderna, Hollywood-producerade blockbustern spela i 

historieundervisningen? Enligt S.A Metzger (2006) är dessa filmer formade av två olika behov: 

behovet av autenticitet och behovet av fantasi. En historisk film behöver vara autentisk för att skapa 

en känsla av att det som visas på bioduken faktiskt kan ha hänt, medan behovet av fantasi och 

kreativitet är nödvändig för att skapa en intressant och gripande berättelse. Den breda historiska 

filmen måste fylla båda dessa behov, där den historiska korrektheten skapar en känsla av realism, 

samtidigt som den kreativa aspekten skapar en känsla av samhörighet med tiden som filmen 

behandlar. Genom att behandla teman som är aktuella för den nutida publiken, men som kanske inte 

var en del av den porträtterade tidsepoken, skapas en  koppling mellan nu och då som väcker det 

förflutna till liv. 

Metzger menar att på grund av det ovanstående kan man inte behandla historiska filmer som 

historiska dokument. En filmregissör kan välja att exkludera eller inkludera vissa element som 

saknar historisk grund, men som skapar en spännande filmupplevelse. Metzger menar att historiska 

filmer kan passas in i tre kategorier: den dramatiserade rekreationen av historiska händelser, den 

fiktiva historien inspirerad av historiska händelser och den uppdiktade historiska berättelsen.1

Den dramatiserade rekreationen av historiska händelser är baserad på historiska dokument, 

ögonvittnesskildringar och andra autentiska källor. Filmens manus baseras på dessa dokument, och 

rollfigurerna baseras på verkliga individer. Regissören har ofta en viss kreativ frihet, där bland annat 

luckor i källmaterialet fylls ut med uppdiktat material, eller om filmen har ett meddelande som 

regissören vill förmedla till publiken.

Den fiktiva historien som inspirerats av historiska händelser använder karaktärer, miljöer och 

händelser som en bas för en historia som saknar en autentisk historisk koppling. 

Den uppdiktade historiska berättelsen använder en autentisk historisk miljö för att skapa realism till 

en historia som helt saknar förankring i verkligheten. Karaktärerna är helt påhittade, eller har drag 

från flera olika historiska individer, handlingen följer sällan ett etablerat historiskt narrativ och 

historiska fakta ignoreras till förmån för att skapa en film som är tilldragande till den stora massan. 

2.4.2. Spelfilmen inom historieämnet

Varför ska man då använda film inom historieämnet? Den främsta anledningen som Magnus 

Hermansson-Adler tar upp i Historieundervisningen byggstenar (2009) är att film som medium har 

en förmåga att skapa associationer. Som exempel tar han upp Leni Riefensthals Viljans triumf från 

1 Min egna översättning av ”dramatized recreation of historical events”, ”fictionalized story inspired by historical  
events” och ”imagined historical story”.
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1934. Filmen, som gjordes på direkt order från Adolf Hitler, skildrade det Tredje Riket på ett sätt 

som skulle hänföra åskådaren och skildringen av nazistpartiets samling i Nürnberg var både en 

konstnärlig och propagandistisk succé. 

Hermansson-Adler menar att det främsta sättet att arbeta med film inom historieämnet är att 

använda autentiska filmer från den epok som studeras. Han menar att genom att studera verket, får 

eleven en uppfattning om skaparens syn på samhället. För att gå tillbaka till Riefensthals Viljans 

triumf kan man tydligt se relationen mellan filmskaparen och hennes uppdragsgivare, det vill säga 

det tyska nazistpartiet och Adolf Hitler. Filmen gjordes i ett samförstånd mellan makten och 

konstnären. Med en film som Viljans triumf kan läraren arbeta på många olika sätt. Eleverna kan 

diskutera syftet med filmen, vilka medel filmen använder för att uppnå sitt syfte, samt reflektera 

över innehållet. 

Ett annat sätt att arbeta med autentiska filmer från den studerade tidsperioden är att ta en djupare titt 

på dess form och innehåll. Hermansson-Adler nämner då som exempel den ryske regissörens 

Tarkovskijs filmer. I dessa filmer använder regissören ett symboliskt bildspråk för att splittra och 

urholka den egentliga berättelsen. Den här fragmenteringen ses som en beskrivning av den 

otrygghet och utsatthet som Tarkovskij kände som en postmodern konstnär i det sovjetiska 

samhället. Att analysera filmens form säger alltså en hel del om filmskaparen, och därigenom 

dennes syn på det samhälle som han verkar i. 

Kopplat till det ovanstående arbetssättet kan eleverna få i uppgift att analysera filmskaparens 

relation till ämnet han eller hon skildrar. Är regissören en medlöpande åskådare, som Leni 

Riefensthal, eller ett offer, som Tarjovskij? Det intressanta med detta är att eleven får chansen att 

reflektera över maktens relation till konstnären. 

Studier av innehållet går att koppla till de problem som Ulf Zander tar upp i Historien är nu (2009). 

Eleverna kan få i uppgift att efter att en film som enligt regissören skildrar en historisk händelse på 

ett autentiskt vis undersöka dess autenticitet. Ett annat sätt att studera innehållet är att rikta blicken 

mot den masskultur som konsumerades under tidsperioden. Då mer konstnärliga filmer ofta säger 

mer om just konstnärers liv och förhållande till makten, visar filmer som var gjorda för 

masskonsumtion vilka värderingar och ideal som var attraktiva för den stora massan. Ett exempel 

som Hermansson-Adler ger är filmen Jättens popularitet. Filmen, som kom 1956, hanterade bland 

annat moderniseringen och urbaniseringen av det västerländska samhället som skedde efter andra 

världskriget. Filmens popularitet visar att dessa teman var något som de flesta i västvärlden kunde 

relatera till.

17



S.A Metzger (2006) menar att man kan arbeta med den moderna historiska filmen med hjälp 

pedagogisk innehållsanalys.2 Den pedagogiska analysen utgår från tre punkter: 

innehållstäckning/periodrepresentation, historisk konstruktion/social konstruktion och 

empati/moraliskt gensvar. 3

Den första punkten, innehållstäckning/periodrepresentation, behandlar fakta och fiktion. Arbetar 

eleverna med innehållstäckning blir elevernas uppgift att ta reda på hur filmen presenterar 

etablerade historiska fakta rörande en specifik historisk händelse. Genom att studera dessa aspekter 

av filmen kan eleverna diskutera vad som har inkluderats i filmen, vad som har exkluderats och vad 

som har förändrats och varför. När eleverna arbetar med periodrepresentation, studerar de hur väl 

filmen presenterar en historisk period, meningen med en sådan uppgift är att ta reda på i vilken 

utsträckning filmen har återskapat en historisk era och hur mycket som har förändrats för att tilltala 

en bredare publik.

Den andra punkten, historisk konstruktion/social konstruktion, behandlar vilka perspektiv som 

filmen förmedlar. Eleverna får då arbeta med olika historiska perspektiv, och reflektera över varför 

en film väljer att presentera just det perspektivet. Dessutom får de också reflektera över hur olika 

sociala grupper presenteras i filmen, och vilka roller de fyller i filmen.

Den sista punkten, empati/moraliskt gensvar, handlar om hur eleverna reagerar på en film. Syftet 

med filmvisningen blir då att få eleverna att få en känslomässig koppling till historiska händelser, 

och empati till de individer som var delaktiga i händelsen. Kopplat till detta är det moraliska 

gensvaret, där eleverna ska ges chansen att ställning till de etiska frågor som filmen tar upp, och 

reflektera över hur de historiska händelser och de individer som filmen porträtterar passar in i deras 

världsbild. (Metzger, 2006)

2 Min översättning av: ”pedagogical content analysis”
3 Min översättning av: ”content coverage/period representation”, ”historical construction/social construction” och 

”empathy/moral response”
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3. Undersökning

Av de fem intervjuade läraren var det tre, Jakob, Ella och Fiona, som regelbundet använde eller har 

använt spelfilm i sin undervisning, medan de återstående två, Evald och Jimmy, aldrig har brukat 

spelfilm i sin undervisning.

3.1. Hur används filmer i historieundervisningen?

Fiona

Fiona ser spelfilmen som ett användbart verktyg, vars huvuduppgift är att ge eleverna en känsla för 

den studerade epoken. För att göra detta använder hon gärna spelfilm för att måla upp en bild av det 

hennes elever studerar. Fiona nämnde Ridley Scotts Gladiator från 2000 som ett bra exempel på en 

film som är användbar för att skapa en minnesbild av en epok. Hon lyfter dock fram att filmens 

premiss inte är autentisk, men den bild av antikens Rom är tillräckligt realistisk för att fylla en 

funktion i hennes undervisning. 

Eftersom att filmen i regel användes som ett avstamp inför ett moment, arbetade sällan Fiona och 

hennes elever särskilt mycket med filmen. Hon lyfte dock fram att filmerna ofta följdes av 

diskussioner bland eleverna. En intressant aspekt av att Fiona både arbetade med elever på det 

estetiska programmet och det samhällsvetenskapliga programmet var att estet-eleverna gärna 

diskuterade filmens konstnärliga kvaliteter, medan samhällseleverna i regel fokuserade sina 

diskussioner på filmens realism. Det var mycket vanligare att elever på det samhällsvetenskapliga 

programmet frågade henne huruvida om det som visades i filmen faktiskt var sant. Detta var något 

som hon har anammat i sitt arbete med film, hon berättade att hon ett par gånger har gett eleverna 

en uppgift efter att hon hade visat Gladiator. Eleverna skulle ta reda på vad filmen porträtterade på 

ett autentiskt vis, och var det fanns brister i filmens realism. Hon lyfte dock fram att arbetet med 

den uppgift hade blivit svårare att använda i hennes undervisning, då hon hade upptäckt att det 

fanns sidor på internet som i detalj pekade ut brister i filmens historiska korrekthet.

En annan film som Fiona nämner är Hitler: The Rise of Evil,  Om denna säger hon följande: ”Den 

uppskattas av eleverna, och den är, så vitt jag har förstått, väldigt trovärdig, så...de har fått bättre 

resultat på proven, sen jag började visa den”. Fiona har alltså sett en konkret förbättring av eleverna 

resultat efter hon har visat film.

Fiona menar att bristen på tid i kursen gör att hon inte kan visa film i den utsträckning som hon vill, 

och att det i slutet av kursen, då de studerar 1900-talet, sällan finns tid att visa intressanta autentiska 

filmer. För att åtgärda detta problem har hon börjat experimentera med att utnyttja internet och ge 
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elever filmer att se i läxa. Hon menar att det finns många intressanta filmer på videosidan Youtube, 

som eleverna kan se hemma.

En annan viktig aspekt av filmen som Fiona ansåg vara viktig för att underlätta elevernas 

visualisering av historien är filmens narrativa aspekt. Hon menar att med hjälp av filmen kan läraren 

presentera historien som en spännande berättelse, att göra de händelser som de läser om i deras 

böcker mer intressant, och därigenom mer minnesvärda. Fiona använder filmen för att förstärka 

historieämnets narrativa aspekt. 

Fiona lyfte också fram att hon i bland även arbetade med dramadokumentärer, men då hon ansåg att 

filmens huvudsyfte i historieundervisningen var att måla upp en bild av epoken, föredrog hon att 

arbeta med spelfilmen. 

Ella

Precis som Fiona lyfter Ella fram filmen som ett av de främsta medlen för att visualisera historien 

för sina elever. Att visa en film som, på ett någorlunda  realistiskt sätt, porträtterar detta skapar en 

minnesbild hos eleverna som de får svårt att skaka bort. En intressant aspekt av Ellas filmvisande är 

att hon kan välja att endast visa delar ur filmen, och därigenom ta bort fokus från berättelsen, för att 

ge eleverna chansen att till fullo fokusera på det visuella. En av anledningarna till detta är att hon 

upplever att bristen på tid hindrar henne från att till fullo använda filmmediet. Ella är den enda av 

de tillfrågade lärarna som endast undervisar i 50-poängskursen Historia 1a1.

Arbetet med filmerna brukar främst baseras på diskussioner. Ibland ger hon eleverna en skriftlig 

uppgift, men i regel är det diskussionsfrågor som dominerar efterarbetet. Hon poängterar att det är 

hon som lärare som står för frågorna, och att det är sällan som eleverna själva bidrar med egna 

funderingar rörande filmen. 

När hon visar hela filmerna brukar de efterföljande uppgifterna främst vara fokuserade på källkritik. 

Ella berättar om hur hon har använt James Bond-filmer från 1960-talet i hennes undervisning om 

det kalla kriget. Eleverna fick i uppgift att titta på den världsbild som målas upp i dessa filmer och 

hur de tror att konflikten mellan väst och öst under 60-talet påverkade filmskaparna när de gjorde 

filmerna. Hon bad eleverna att reflektera över vilka som porträtterades som goda, vilka som var 

onda, och vilka aspekter av filmen som indirekt går att koppla till konflikten. En annan film som 

hon har använt för att presentera det kalla kriget är Rocky IV.

För att arbeta med historiebruk har hon även visat propagandafilmer och reklamfilmer, och bett 

eleverna att reflektera över vilka känslor som dessa filmer väcker, och hur en koppling till en 

historisk händelse kan ha ett inflytande över hur de ser på en politisk idé eller en produkt. 
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Förutom spel-, propaganda- och reklamfilmer visar Ella upp kortare dokumentärfilmer för sina 

elever. Ella menar att dessa kortare, mer faktabaserade filmer är bäst för att visa för eleverna hur det 

faktiskt var, utan spelfilmens tillagda dramaturgi. Hon upplever dock att dessa filmer brister i att 

visa de långtgående effekterna av händelserna de presenterar. Hon lyfter då fram att där kan 

spelfilmen vara ett användbart verktyg för historieläraren. Det exempel hon ger är Född den fjärde 

juli. Filmen, som handlar om en Vietnamveterans svårigheter att anpassa sig till det civila livet efter 

att ha blivit skadad i kriget, tar enligt Ella ner kriget på en mer personlig nivå, och visar hur en 

historisk händelse kan ha långtgående effekter för en individ. 

Jakob

Jakob använder film för att konkretiserar det han pratar om i sin undervisning. Jakob tar upp I  

Rosens Namn från 1986, som en för det syftet användbar film, då Jakob anser att just den filneb är 

mycket användbar för att illustrera medeltida makthierarkier och det medeltida samhället, den 

materiella statusen och den tekniska utvecklingen, samt de tankesätt som förekom under epoken. 

Jakob använder också filmer för att illustrera skillnader i perspektiv rörande en historisk händelse. 

Det filmer gör, enligt Jakob, är att de skapar ett urval i den komplexa världshistorien. Precis som 

lärare måste regissörer och filmskapare hitta olika perspektiv och presentera dem på ett 

engagerande sätt. De filmer han nämner då är Full Metal Jacket  från 1987, Apocalypse Now från 

1979 och We Were Soldiers från 2002. Alla dessa filmer behandlar konflikten i Vietnam, men på 

olika sätt. Efter att eleverna har sett två av dessa filmer får de då uppgiften att hitta skillnader och 

likheter i hur kriget porträtteras, vilka perspektiv på kriget som visas i filmen, och utifrån detta 

utröna vad som är sant. Det han vill med uppgiften är att få eleverna att reflektera över sanningar i 

historien, och säger följande: ”Två sanningar kan vara lika sanna, men frågan är vilken som är 

viktigast, vilken som är relevant, och så vidare. Det handlar ofta om att lära dem att ställa frågor.”. 

För Jakob hamnar visualiseringen av en historisk epok kommer i andra hand när han visar film, och 

han anser att filmer ska användas i undervisningen för att få eleverna att tänka, och att förstå att 

historien är mer komplex än vad de tror. 

För Jakob är det narrativa elementet av historieämnet väldigt viktigt. Han menar att människan 

instinktivt blir mer nyfiken på något som följer en narrativ struktur, och att inte utnyttja det i 

historieundervisningen gör ämnet tungjobbat. Han lyfter dock fram att man inte kan förenkla 

historieämnet för att få det att passa in i en narrativ struktur, och att det är viktigt att, precis som han 

säger ovan, att presentera en nyanserad och komplex bild av historien, att presentera fler än ett 

perspektiv.
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Efter filmen brukar Jakob organisera seminariegrupper, där eleverna får möjligheten att diskutera 

och ställa frågor till sina klasskamrater baserade på den aktuella uppgiften. Efter seminariet ska 

eleverna lämna in en text där de reflekterar över filmen på en individuell nivå. Jakob menar att 

ordningen film → seminarium → inlämningsuppgift ger eleverna chansen att utveckla sina 

tankegångar rörande filmen. 

3.2. Vilka filmer använder lärare i sin undervisning, och hur motiverar de  
valet av film?

Fiona: Gladiator, I Rosens Namn, Alexander, Hitler: The rise of Evil, Der Untergang, Troy, diverse 

dokumentärfilmer.

Fiona menar att filmvalet är baserad på vilket syfte hon har med den. Är syftet med filmen att ge 

eleverna en möjlighet att visualisera en historisk epok, eller för att ge eleverna en känsla för ämnet 

då spelar inte filmens realism särskilt stor roll. Det är viktigare att filmen väcker ett intresse, vilket 

gör att filmens konstnärliga kvalitet väger högre än dess autenticitet. En film som Fiona lyfter fram 

är I Rosens Namn. Hon säger att filmen är helt fiktiv, men att miljöerna är autentiska, och den 

världsbild som presenteras är tillräckligt realistisk för att fylla en funktion i hennes undervisning.

En annan aspekt som påverkar valet av film är elevgruppen. Fiona menar att det är viktigt att veta 

vad eleverna gillar, och att de godkänner filmen. Om eleverna inte tycker att filmen är intressant så 

”fyller inte filmvisningen samma funktion.” Fiona säger också att internet har ökat antalet filmer 

som hon har tillgång till, vilket har underlättat hennes undervisning.

Ella: Född den fjärde Juli, James Bond-filmer från 1960 och 1970-talet, Rocky IV, Troy, diverse 

dokumentärfilmer, propagandafilmer och reklamfilmer

Ella menar att filmens autenticitet är viktigast, det ska finnas en förankring till en historisk 

händelse. I den mån hon använder filmer som inte är särskilt realistiska, vill hon istället att eleverna 

ska fokusera på hur och varför den historiska händelsen porträtteras som den gör. Hon vill också att 

eleverna ska fundera på vad det är som är typiskt för epoken när de ser filmen. 

Jakob: I Rosens Namn, Full Metal Jacket, Apocalypse Now, We Were Soldiers, diverse 

dokumentärfilmer.

För Jakob är det hans syfte, eller hans agenda, som styr valet av film. Om en film inte är 

hundraprocentigt realistisk, men har en tankeväckande handling eller ett intressant perspektiv på 
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historien föredrar han att använda en sådan. Han menar även att en välgjord film i regel också är 

realistisk. Jakob lyfter också fram att det narrativa är viktigt när man ska använda film i sin 

undervisning. Om berättelsen är spännande, blir eleverna engagerade i filmen, och därigenom mer 

intresserade av att diskutera filmen. 

Han lyfter dock fram att elevgruppen kan ha en inverkan på filmvalet, och att han har haft problem 

med filmer där bland annat sex förekommer. Han har noterat att vissa klasser väljer att fokusera på 

detta, istället för den historiska aspekten, och att man måste ha detta i åtanke vid valet av film.

3.3. Om de inte använder film, varför då?

Evald

Det som ligger bakom Evalds val att inte använda spelfilm i sin undervisning är tidsaspekten. Den 

kurs han undervisar i sträcker sig över två terminer, eller 100 poäng, men han upplever ändå att han 

inte har tid att visa filmer för sina elever. Han säger att ”formatet är lite för stort” och att ”det slukar 

för mycket lektionstid att titta på hela filmen”. Han har dock inga andra invändningar till 

användandet av film inom historieundervisningen, och om han hade tid och hittade en film som han 

anser dokumenterar en historisk händelse på ett bra vis, eller som är intressant ur ett källkritiskt 

perspektiv, då skulle han inte tveka till att använda den.

Evald lyfter dock fram att han använder den rörliga bilden som ett verktyg i sin undervisning, men 

då i regel i kortare form. Han nämner bland annat dokumentärserier som Sveriges historia och 

Kvinnorna som förändrade världen som användbart material. Avsnitten i dessa serier är cirka 45 

minuter långa, och innehåller både fakta och dramatiseringar av viktig historiska händelser. I bland 

visar Evald även propagandafilmer från andra världskriget, och där lyfter han bland annat fram 

Viljans Triumf som ett bra exempel på en sådan, då denna film ofta väcker tankar och diskussioner 

hos hans elever.

Evald menar också att visualisering av historien går att uppnå utan film. Han berättar bland annat 

om hur han använder konst från olika epoker för att visa eleverna hur samhället förändras över tid. 

Han har bland annat bett eleverna jämföra kyrkomålningar från medeltiden med konstverk från 

renässansen, och därigenom visat på hur dessa människors världsbild och syn på människan har 

utvecklats.

Jimmy

Jimmy är, precis som Evald, medveten om det viktiga att visualisera historieundervisningen. Han 

menar att ”vår egna fantasi inte räcker till, får vi se något färdigt på en film får vi mycket mer 
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intryck av det”, men för honom måste en film uppfylla hans höga krav för att han ska använda den i 

sin undervisning. Det som är viktigast för honom är att filmen ska ha ett pedagogiskt värde och han 

känner att spelfilmer sällan uppfyller dessa krav. Han erkänner dock att inte har särskilt bra 

uppfattning om vilka filmer som finns tillgängliga, då han själv sällan tittar på film privat och då 

han inte känner sig bekväm med att leta efter filmer på internet. Han lyfter fram att det var lättare 

förr, när det fanns en central enhet i kommunen som hanterade läromedel, som han kunde kontakta 

för att få tips och råd. Det system som ersatte det gamla upplever han som inte lika tillgängligt och 

användbart. En annan aspekt är också tiden. Precis som Evald upplever Jimmy att bristen på tid i 

kursen påverkar hans syn på film i historieundervisningen.

Han slår dock fast att han inte har några problem med filmvisning inom undervisningen, och han 

tycker att de spelfilmer som han ratar i sin undervisning kan fylla en funktion på grundskolan. Han 

slår dock fast att inom historieundervisningen på gymnasieskolan måste högre krav ställas på 

filmerna, och att han gärna använder kortare dokumentärer i sin undervisning, då han anser att dessa 

har ett högre pedagogiskt värde än spelfilmer.

Ett av hans argument mot filmvisning är att de Hollywood-filmer som dominerar den historiska 

genren har en tendens att tumma för mycket på historien, och att dramaturgin hamnar i vägen för att 

uppnå en realistisk historiebild.

En annan aspekt som Jimmy lyfter fram är att det kan bli svårt för eleverna att förstå den historiska 

kontexten som filmen utspelar sig i. Han menar att det kan bli svårt för eleverna att förstå varför det 

som visas i filmen är intressant, då de saknar den förförståelse som läraren har. Ett exempel som 

diskuterades var Saving Private Ryan, en film som börjar med en landstigning på en strand i 

Normandie under andra världskriget. Utan bakgrundskunskaper förstår inte eleverna varför 

landstigningen var viktig för kriget, och det enda som eleverna ser är en massa soldater som blir 

skjutna på en strand. När jag nämnde Viljans Triumf som ett exempel på en autentisk film, lyfte 

Jimmy fram att eleverna behöver ha förkunskaper innan de ser film, och Jimmy menar att 

filmvisande kräver att läraren har lagt tid på att förklara sammanhanget. 

3.4. Hur ser de på film som ett medel för att skapa historiemedvetande?

Fiona

Fiona definierar historiemedvetande som förmågan att placera sig själv i en historisk tidslinje. Fiona 

menar att filmens huvuduppgift i skapandet av historiemedvetande är att skapa en visuell koppling 

mellan då och nu. Elever som får chansen att se en någorlunda autentisk antik eller medeltida miljö 
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relaterar lättare till tidsepoken när de senare läser om den. Fiona lyfte också fram att hon anser att 

filmer som Sagan om Ringen-trilogin, The Hobbit och tv-serien Game of Thrones på ett indirekt vis 

kan bidra till elevernas historiemedvetande, då dessa mycket populära fantasy-serier utspelar sig i 

miljöer som till det yttre kan beskrivas som medeltida, även om ”det dyker upp drakar och grejer”.

Ella

För att skapa historiemedvetande använder Ella sällan spelfilm. Om hon ska arbeta med detta 

föredrar hon att använda dokumentärer, främst för att de har en tydlig kronologisk ordning. En 

dokumentärfilm berättar, i regel, om orsaken bakom en historisk händelse, vad som hände, och i 

viss mån vilken effekt händelsen fick för omvärlden. Ella menar dock att de dokumentärfilmer hon 

har använt sällan täcker in ett större tidsspann. De tar sällan upp de långtgående effekterna av en 

historisk händelse, och det är något som hon istället måste ta upp i en genomgång efter filmen. 

Jakob

Jakob tycker att film absolut kan bidra till elevernas historiemedvetande. Enligt Jakob är 

historiemedvetande vetskapen om att historien inte började nyss. Att vara medveten om att det 

samhälle vi lever i idag har skapats av kedjor av händelser, där några är viktigare än andra. Genom 

att använda film kan eleverna få se en dramatisering av en de händelserna som på ett eller annat sätt 

har bidragit till att forma deras värld och det samhälle som de verkar i. Han menar att ”genom att ge 

eleverna en dramatisk, en dramaturgisk upplevelse, så ser de att någonting som hände före nu, 

betydde något viktigt”

Framtidsaspekten av Skolverkets definition av historiemedvetande är något som Jakob är skeptisk 

till. Han menar att det inte går att, som inom naturvetenskapen, går att konstruera modeller som 

förutspår ett konkret resultat inom historieämnet. 

Evald

Evald definierar historiemedvetande som ”en förmåga att navigera i nutiden med hjälp av 

historien”. Han menar att filmen är en kraftfull kulturell identitetsskapare, och att de bidrar till att 

forma ideal och bilden av ett samhälle. Ju populärare en film är, desto större inflytande får de över 

den bild som vi har över oss själva, och att de kan ändra vår tolkning av hur vi uppfattar samhället. 

En historisk film kan också spegla samhället den produceras i. Evald tar upp vår syn på Gustav 

Vasa. Han menar att för inte särskilt länge sedan var det helt otänkbart att porträttera Gustav Vasa 

som något annat än en landsfader. Han menar att om en film om Gustav hade producerats under 

1940-talet hade det varit en ren hyllningsfilm, och under 40-talet hade detta gått hem hos publiken. 

Skulle filmen ha gjorts idag, hade förmodligen filmen porträtterat en mer nyanserad bild av en kung 
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som enligt många historiker var en despot. Ett annat exempel som Evald tar upp är hur 

programledaren i en av de dokumentärer han visar för sina elever beskriver att Sverige var en 

militärdiktatur under stormaktstiden, något som var helt otänkbart några decennier tidigare.

Jimmy

Enligt Jimmy innebär historiemedvetande att man ska förstå en epok utifrån dess egna 

förutsättningar, och han är tveksam om filmen är det bästa mediet för att förmedla detta till 

eleverna. Han tar då upp Hollywood-filmens beroende av en typisk dramaturgi som det största 

hindret för att uppnå historiemedvetande med hjälp av spelfilm. En berättelse från det förflutna som 

har processats genom Hollywood-maskineriet för att bli en framgångsrik film blir inte tolkad utifrån 

dess egna förutsättningar, utan blir först tolkad av en filmstudio, som sedan vrider och vänder på 

berättelsen för att göra den kommersiellt gångbar. Då Jimmy menar att ”det är ju lite av 

historieämnets kärna att verkligen försöka nå en så realistisk historiebild som möjligt”, är det svårt 

att använda en historisk film för att uppnå historiemedvetande.

Jimmy är, precis som Jakob, tveksam till Skolverkets definition av historiemedvetande. Han menar 

att det är svårt att utifrån det förflutna kunna förutspå framtiden, och säger att ”du kan slå ihop tio 

kloka historieprofessorer och de kommer ändå inte kunna säga vad som kommer att hända i 

framtiden”. 
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4. Diskussion, metodreflektion, fortsatt forskning och slutsats

4.1. Diskussion 

4.1.1 Filmens roll i undervisningen

Att filmen är ett av lärarens främsta verktyg för att skapa associationer, minnesbilder och väcka 

känslor är något som alla de intervjuade lärarna höll med om. Fiona och Ella lyfte särskilt fram den 

moderna historiska spelfilmen som en känsloväckare, där det visuella skulle användas för att få 

eleverna att reagera och känna sig delaktiga i ett historiskt skeende. Det som skilde de båda var 

dock deras syn på autenticitet. 

För Fiona var det autentiska mindre viktigt, och det var istället den konstnärliga, och i viss mån 

känslomässiga kvaliteten som låg i fokus. Eleverna skulle känna empati med de historiska 

karaktärerna, och skapa minnesbilder utifrån de miljöer som karaktärerna rör sig i. Fiona fokuserar 

på den empatiska delen av Metzgers (2006) pedagogiska innehållsanalys. För henne är den 

historiska korrektheten underordnad det empatiska gensvaret. 

Ella ville har realism i sina filmer. Hon gav endast ett konkret exempel på en historiebaserad film 

som hon har använt i sin undervisning, men hon använde däremot en större mängd autentiska 

filmer. Hon använde filmer som Rocky IV, och diverse James Bond-filmer från 1960-talet när de 

arbetade med det kalla kriget. Hon menade att dessa filmer kunde lära eleverna en hel del om 

tidsepoken de studerade, och att den världsbild som dominerade västvärlden under större delen av 

1900-talet var tydligt representerad i filmerna. Detta är hur Hermansson-Adler (2009) menar hur 

film ska användas i historieundervisningen. Genom att använda autentiska filmer får eleverna en 

uppfattning om hur en individ formad av det samhälle som lever i upplever världen. Ellas bruk av 

film går också att koppla till Ulf Zanders (2009) resonemang om hur den breda filmen, som 

producerats för masskonsumtion, kan peka på vilka ideal och värderingar som var attraktiva för 

biobesökarna. Filmer som Rocky IV och de om James Bond fokuserar på konflikten mellan väst och 

öst, och hur väst överkommer östblocket genom intelligens och kämpaglöd. Genom att göra 

eleverna medvetna om de intressen som ligger bakom skapandet av dessa filmer introducerar Ella 

det kritiska tänkandet som, enligt Hermansson-Adler (2009), är en av historieämnets byggstenar. 

För  Jakob  var  varken  det  visuella  eller  det  autentiska  det  viktiga.  För  honom  var  filmens 

huvuduppgift  att  konkretisera  en  historiska  period  för  sina  elever,  och  för  att  problematisera 

historiska perspektiv. Han tar upp I Rosens Namn som ett bra exempel på en film som kan hjälpa 
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elever att konkretisera den era de studerar, då han anser att den bild av det medeltida samhället som 

den filmen visar autentisk.  Inom Jakobs undervisning används  I Rosens Namn  för att  inom det 

pedagogiska  innehållsanalysen  ge  eleverna  en  periodrepresentation.  De  tre  filmerna  om 

Vietnamkriget  som  han  använde,  Full  Metal  Jacket,  Apocalypse  Now och  We  Were  Soldiers, 

användes för illustrera att samma konflikt kan illustreras på olika sätt. Detta är, enligt Metzger, ett  

arbetssätt  som  baseras  på  historisk  konstruktion  inom  den  pedagogiska  innehållsanalysen. 

Dessutom får eleverna chansen att problematisera sin historiesyn, något som Hermansson-Adler 

(2009) lyfter fram som en av de viktigaste delarna av historieundervisningen.

Något som jag anser är värt att ta upp är den fokus på det narrativa som både Fiona och Jakob tar 

upp. Fiona beskriver filmens och berättelsens koppling till känslor och empati, att filmens narrativa 

struktur är användbar för att levandegöra historien. Jakob menar att människan instinktivt minns en 

narrativ struktur, och genom att använda en film får eleverna det lättare att komma ihåg de teman 

och de perspektiv som han vill förmedla. Det som är intressant med detta är att de beskriver filmen, 

i viss mån, på samma sätt som Knut Kjeldstadli (1998) beskriver den ideala läraren i historieämnets 

barndom. Denna lärare skulle, på ett engagerat och engagerande vis, förmedla berättelser från det 

förflutna, för att få eleverna att känna en koppling till historien. Lärarens roll då var att bygga en 

brygga  mellan  då  och  nu,  och  göra  historieundervisningen  till  en  upplevelse,  som de  passiva 

eleverna skulle insupa. Med filmvisning blir eleverna  passiva betraktare av en visuell berättelse, 

utan möjlighet att direkt interagera med förmedlaren. 

Alla informanter lyfte fram hur viktig den rörliga bilden var för deras undervisning. Även de som 

inte använde spelfilm menade att det är nödvändigt att visualisera ämnet för eleverna. Genom att 

stimulera det  som Howard Gardner kallar  den visuella intelligensen (Hermansson-Adler,  2009), 

upplever lärarna att de kan engagera eleverna i undervisningen. Många av lärarna lyfte fram att film 

inte är de enda sättet de gör detta på. Både Evald och Jimmy utnyttjade konst och fotografier i sin 

undervisning för att skapa minnesbilder och en visuell koppling till det förflutna.

Avslutningsvis vill jag reflektera över hur min informanter strukturerade sin undervisning. Enligt 

Hermansson-Adler bör historieundervisningens struktur baseras på fem M: Mål, Moment, Metoder, 

Material och Motiv. Hur väl passade då mina informanters struktur in i Hermansson-Adlers syn på 

historieundervisningens uppbyggnad?

Mål:  För Fiona och Ella,  samt i  viss mån Jakob, var målet med filmvisningen att  konkretisera 

undervisningen. Jakob använde även filmen för att problematisera historiska perspektiv.

Moment:  För  att  uppnå  målen  delades  filmvisningen  upp  i  regel  i  tre  delar:  först  kom  en 
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introduktion av uppgiften, följt av filmvisning och bearbetning av filmen. Fiona lyfte dock fram att 

hon sällan arbetade med filmen efter att hon hade visat den, filmen fungerade i första hand för att 

introducera det som ska studeras för eleverna. 

Metoder: Den vanligaste metoden för bearbetning av filmen var en diskussion, men även skriftliga 

uppgifter förekom. 

Material: I dessa fall var spelfilmen huvudmaterialet. 

Motiv:  Alla  lyfter  fram filmens  förmåga att  skapa  minnesbilder  och  engagera  för  att  motivera 

användandet av film i deras undervisning.

4.1.2. Film och historiebruk

Både Jakob och Ella lyfte fram att spelfilm lämpar sig mycket väl i arbetet kopplat till historiebruk. 

I Jakobs fall använder han filmer om Vietnamkriget för att visa hur en konflikt kan illustreras på 

olika sätt under olika tidsperioder. Det som skiljer filmer som Apocalypse Now (1979) och Full  

Metal Jacket (1987) från We Were Soldiers (2002) är att de förstnämnda gjordes av amerikanska 

regissörer när kriget fortfarande var färskt i den amerikanska befolkningens minnen. Dessa filmer 

presenterade en väldigt kritisk bild av kriget, och fokuserade till stor del på både det fysiska och 

psykologiska lidande som många soldater fick lov att hantera i Vietnam. We Were Soldiers, däremot, 

gjordes 2002, i ett USA som fortfarande var skakat av attackerna mot World Trade Center 2001. 

Filmen fokuserar på patriotism, hjältedåd och uppoffringar på hemmafronten på ett sätt som inte 

förekom i de tidigare nämnda filmerna. Jakob menade visandet av We Were Soldiers i kombination 

med någon av de tidigare filmerna ger eleverna en bra möjlighet att reflektera över historiebruk, då 

han ansåg att dessa filmer ger olika perspektiv på samma historiska händelse, samtidigt som de 

återspeglar den tid som de producerades i. Jakob gör då eleverna medvetna om historiebruk, och 

arbetar med det som Ulf Zander (2009) menade var ett problem för många historiska filmer, att 

dåtiden används för att säga någonting om samtiden.

Ella arbetade med historiebruk på ett annorlunda sätt. Hon valde att visa reklam- och 

propagandafilmer som använde historiska händelser eller miljöer för att sälja en produkt eller 

förmedla en politisk åsikt, för att sedan låta eleverna diskutera varför avsändaren valde att bruka 

dessa händelser. Ellas elever får då arbeta med att utröna skaparen av filmens syfte med filmen, 

samt med att diskutera filmskaparens relation med uppdragsgivaren, vilket är en metod som 

Hermansson-Adler (2009) rekommenderar för att att arbeta med sådant material i undervisningen.
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4.1.3. Att inte använda film

Något som har återkommit om och om igen i mina intervjuer är bristen på tid. Alla lärare påpekade 

någon gång under vårat samtal att de gärna skulle göra mer, om de bara hade tid. Även de lärare 

som använde film i sin undervisning uttryckte sin vilja att få mer tid att visa eller arbeta med 

filmerna. 

Detta var huvudorsaken bakom Evalds val att inte använda film i sin undervisning. Trots att både 

Fiona och Jakob undervisade i samma kurs, upplevde han att han inte hade tid med att visa en 

längre film. Detta är intressant, då Ella, som undervisar i en kortare kurs, använde film. Evalds 

tveksamhet grundades i att filmen slukade lektionstid som han behövde för annat, inte i en negativ 

syn på bruket av film inom pedagogiken. Han gav, istället, många bra exempel på mindre 

tidskrävande material som han använder för att visualisera sin undervisning. Nilson (2009) lyfter 

fram just tidsbristen som en av de aspekter som har störst inverkan på historieundervisningen. Detta 

gör att läraren måste göra ett urval i både metoder och stoff. I Evalds fall har detta lett till att filmer 

i ett längre format har valts bort. 

För Jimmy var tidsaspekten bara en av faktorerna som låg bakom hans ovilja till att använda 

spelfilmer i sin undervisning. Han tyckte att de flesta filmerna inte höll en tillräckligt hög 

pedagogisk nivå för att kunna användas i undervisningen, och han upplevde att det var svårt för 

honom att hitta filmer som han ansåg vara lämpliga i undervisningen. Jimmy menar att i de filmer 

som finns tillgängliga har filmskaparen tummat för mycket i källmaterialet. Denna syn har mycket 

gemensamt med den kritiska syn som många historiker har på spelfilmen som historieförmedlare, 

enligt Ulf Zander i Historien är nu (2006). En annan anledning till Jimmys tveksamhet rörande 

filmvisning går att koppla till Hermansson-Adlers (2009) selektionsfråga. Jimmy menade att 

förlusten av en central enhet för läromedel, vilket gav den individuella läraren mer inflytande över 

undervisningens innehåll, har gjort det svårare för honom, som inte är särskilt intresserad av film, 

att hitta material som håller den nivå som han förväntar sig att läromedel ska hålla.

Ingen av lärarna som menad att tidsbristen var ett problem reflekterade över samarbete med andra 

lärare i andra ämnen, där de kunde kombinera filmvisning inom historieundervisningen med 

undervisning i andra ämnen. Det var inte heller någon som lyfte fram att de själva hade försökt 

kombinera sina egna undervisning i andra ämnen med filmvisning för att åtgärda bristen på 

undervisningstid.

30



4.1.4. Vilka sorters film visas, och varför?

En sak som min undersökning pekar på är att mellan mina informanter återfinns en stor variation av 

historiska spelfilmer som de anser är användbara för undervisning i historia. I mina intervjuer 

diskuterades allt från storslagna Hollywood-epos som Alexander och Troy, till actionfilmer som We 

Were Soldiers och Gladiator, samt dramer som Född den Fjärde Juli och den väldigt populära I  

Rosens Namn. Även Rocky IV och James Bond-filmerna lyftes fram som autentiska tidsdokument 

från det kalla kriget. Men vilken sorts filmer är det som dominerar? S.A. Metzger menade att 

historiska spelfilmer kunde delas in i tre olika kategorier, baserade på deras förhållande till 

källmaterialet och allmänt erkända historiska fakta. 

Av de filmer som mina informanter använda kan de flesta räknas som uppdiktade historiska 

berättelser. Full Metal Jacket, Apocalypse Now, I Rosens Namn och Gladiator är alla filmer som 

använder en historisk miljö, men berättelserna de förmedlar och karaktärerna som presenteras är 

inte baserade på autentiskt källmaterial. 

Filmerna Alexander, Troy och We Were Soldiers är baserade på historiska karaktärer och händelser, 

men tar sig vissa friheter med källmaterialet. Alexander från 2004, till exempel, baseras på 

Alexander den Stores liv, men många viktiga episoder i hans liv återfinns ej i filmen. Dessa har 

istället antagligen komprimerats till ett mindre antal scener, eller utelämnats helt. I Troy har 

regissören lagt till ett antal karaktärer och händelser som ej återfinns i det antika eposet Illiaden som 

filmen baseras på. Dessa filmer är fiktiva historier som baseras på historiska händelser. We Were 

Soldiers källmaterial är en memoar skriven av filmens huvudpersons verkliga förlaga, men även den 

har ändrat många detaljer 

Född den Fjärde Juli, Der Untergang och Hitler:The Rise of Evil är filmer kan kategoriseras som 

dramatiserade rekreationer av historiska händelser. Dessa filmer är baserade på autentiskt 

källmaterial, Der Untergang, som handlar Adolf Hitlers sista dagar vid makten, är baserad på 

Hitlers personliga sekreterares memoarer, medan Född den Fjärde Juli baseras på en 

Vietnamveterans erfarenheter under och efter kriget. (Metzger, 2006)

Ovan står det vilka filmer som har använts, men hur valde då lärarna dessa filmer? Enligt 

Hermansson-Adler (2009) ska historieundervisning utgå från samtal och samverkan med eleverna, 

och för att skapa en intressant och engagerande lektion bör läraren göra eleverna delaktiga i valet av 

metod och material. Något som jag tyckte var intressant med min undersökning var att ingen av de 

intervjuade lärarna sade att eleverna var direkt delaktiga i valet av film. Istället har det varit upp till 

dem som lärare att göra en bedömning huruvida filmen är lämplig eller intressant för eleverna. 
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Jakob sade, till exempel, att han kunde grunda sitt filmval på vad han upplevde vara elevgruppens 

mognadsgrad. Även Fiona sade att det var hon som valde film, men hon försöker utgå ifrån vad 

eleverna gillar. Hon kände att utan elevernas godkännande var nödvändigt för att filmen skulle fylla 

sin funktion i undervisningen.

Något som är värt att nämna är att ingen av de intervjuade lärarna använde svenska filmer i sin 

undervisning. Filmerna som de använde i sin undersökning är, till största delen, amerikanska 

Hollywood-produktioner. 

4.1.5. Den historiska spelfilmen och historiemedvetande

Historiemedvetande är ett begrepp som går att tolka på olika sätt. Detta är något som är tydligt efter 

mina intervjuer. Fiona menade att historiemedvetande är förmågan att placera sig själv i en historisk 

tidslinje, Jakob menade att det är kunskapen om att historien inte började nyss, Evald definierade 

det som en förmåga att navigera i nutiden med hjälp av det förflutna, medan Jimmy sade att 

historiemedvetande innebar att man förstår en historisk epok utifrån dess egna förutsättningar. Både 

Jakob och Jimmy uttryckte sig kritiskt mot Skolverkets definition av begreppet som presenteras i 

Gy11 (2011) och i Hermansson-Adler (2009). 

Tre av de fem intervjuade lärarna, Fiona, Jakob och Evald, tyckte att spelfilmen kunde användas för 

att skapa historiemedvetande, men de hade olika uppfattningar om hur. Jimmy upplevde att film inte 

kunde användas i det syftet, och Ellas uppfattning och tolkning av begreppet framkom inte i 

intervjun. 

Fiona lyfte fram skapandet av en visuell och känslomässig koppling till en era som en viktig faktor i 

skapandet av historiemedvetande, och hon lyfte även fram att filmer utanför den historiska genren 

kan bidra till att öka elevernas historiemedvetande. Hon lyfte fram populära fantasy-serier som 

utspelar sig i miljöer som kan upplevas som medeltida som en sekundär källa till 

historiemedvetande. 

Jakob tyckte att spelfilmen kunde konkretisera och lyfta fram viktiga händelser som på ett eller 

annat sätt har format vårt samhälle. En dramatisering av en historisk händelse gör eleverna 

medvetna om att den var viktig.

Evald, som ej använde film, lyfte fram filmen som ett identitetsskapande medium, och att populära 

filmer kan forma vår bild av det förflutna, och att de även kan återspegla vår samtid i hur de 

presenterar det förflutna, vilket är något som Zander (2006) tar upp. 

Jimmy var dock tveksam, han menade att spelfilmer som behandlar historiska händelser ofta var för 
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påverkade av det moderna samhället för att kunna representera dåtiden på ett realistiskt sätt, vilket 

krockar med hans uppfattning om historiemedvetande. Det är också värt att nämna att Jimmys 

definition av historiemedvetande påminner väldigt mycket om den historism som Knut Kjeldstadli 

(1998) beskriver.

Något som jag anser vara värt att lyfta fram är hur olik Jakobs och Evalds syn på begreppet är. Trots 

att Jakob och Evald arbetar på två liknande program på samma skola, och trots att historielärarna på 

skolan, enligt Evald, ofta träffas på ämneskonferenser där de diskuterar betygssättning och andra 

aspekter av historieundervisningen, har dessa två lärare valt att tolka begreppet på sina egna sättet. 

Berg talar om att lärares uppfattning och förståelse av historieämnet baseras på deras tidigare 

erfarenheter i hemmet, i skolan, under lärarutbildningen och i arbetsmiljön. Att dessa två lärare, som 

för det första är ungefär lika gamla, som för det andra undervisar i samma ämne på samma skola, 

och som för det tredje diskuterar historieundervisning på en regelbunden basis, har så olika 

uppfattning om ett centralt begrepp inom historieundervisningen är onekligen intressant.

4.2. Metodreflektion

Jag anser att den metod jag har använt i den här undersökningen har lämpat sig väl för att besvara 

min frågeställning och för att uppnå syftet med mitt arbete. Det jag upplevde var den främsta 

fördelen med att utföra semi-strukturerade intervjuer var att man enkelt kunde få mer genomtänkta 

och personliga svar, om man gav informanterna tid att tänka efter. Genom att arbeta utifrån ett fåtal 

öppna frågeställningar i stället för flera, mer strukturerade frågor, kunde informanterna ägna mer tid 

åt att reflektera över fråga, och jag fick möjligheten att följa upp tankegångar med följdfrågor. Jag 

upplevde även att mina intervjuer genererade mycket användbart material under en relativt kort tid. 

Den längsta intervju tog cirka 40 minuter, medan den kortaste var strax under en halvtimme lång. 

Det enda verkliga problemet som jag stötte på var dock kopplat till bristen av en fast struktur. Under 

transkriberingen av mina intervjuer upptäckte jag och mina informanter ägnade en hel del tid åt att 

diskutera saker som inte var särskilt relevanta för min undersökning. Detta var särskilt vanligt i de 

tre första intervjuerna som jag genomförde. I de sista två höll vi oss i större utsträckning till mina 

frågeställningar. Jag  upplevde dock att dessa sidospår i diskussionerna ofta ledde tillbaka till tankar 

som till högsta grad var relevanta för min undersökning. Det fanns dock ett undantag. När jag 

transkriberade min intervju med Ella upptäckte jag dock att vi inte hade diskuterat hennes definition 

av historiemedvetande på ett lika grundligt sätt som i de andra intervjuerna, då jag råkade leda bort 

diskussionen från ämnet, och därefter hann jag inte ta upp ämnet igen. Detta var den enda gången 

som ett sidospår i intervjun hade en någorlunda negativ inverkan på mitt resultat.
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4.3. Fortsatt forskning

Det finns två aspekter av mitt resultat som jag anser lämpar sig väl för fortsatt forskning.

I mitt resultat lyfte många av lärarna fram att just tidsbristen är det största hindret för deras 

användande av film i undervisningen. Den fråga som jag anser är lämplig att ställa är hur bristen på 

tid påverkar andra aspekter av multimodalt lärande i andra ämnen? Är detta något unikt för 

historieundervisningen, eller återkommer detta problem i andra ämnen?

Ett annat ämne som lämpar sig väl för fortsatt forskning är den varierade uppfattningen om 

begreppet historiemedvetandes innebörd. Det finns en definition av begreppet i de styrdokument 

som är kopplade till gymnasieskolan, men utifrån mina intervjuer upptäckte jag att det finns lika 

många sätt att tolka begreppets innebörd för historieundervisningen som det finns lärare. Vad beror 

detta på? Är detta en effekt av det Mikael Berg presenterar i sin forskning om historielärares 

ämnesförståelse, eller beror det på att de upplever att styrdokumenten är otydliga, och därigenom 

tvingas de att bilda sin egna uppfattning om detta, för historieundervisningen, centrala begrepps 

innebörd?

4.4. Slutsats

Den historiska spelfilmen är ett användbart verktyg för historielärare i den den svenska 

gymnasieskolan, och kan användas på en rad olika sätt. Spelfilmens kombination av en visuell 

upplevelse och en intressant berättelse kan användas för att väcka känslor,  konkretisera en förfluten 

tid, illustrera hur vi brukar historien och olika historiska perspektiv, samt på olika sätt stimulera 

elevernas historiemedvetande. Syftet med filmvisningen har ett stort inflytande på vilka filmer som 

visas. 

Det finns två faktorer som påverkar lärarnas bruk av film, tid och autenticitet. Lärare som arbetar 

med film känner att de sällan har tid att visa och arbeta med dem i den utsträckning som de önskar, 

och för andra är tidsaspekten ett hinder som de inte kan komma förbi. Den andra aspekten av 

spelfilmens roll i undervisningen är autenticiteten. De Hollywood-producerade historiska 

spelfilmernas brist tummar på realismen, vilket gör att en del lärare väljer bort dem till förmån för 

autentiska filmer från den studerade tidsepoken, dokumentärer eller autentiska filmer från den 

studerade tidsepoken. 

Film kan bidra till att förbättra elevernas historiemedvetande. Lärarna har dock i regel väldigt olika 

syn på exakt hur den historiska spelfilmen gör detta, då många definierar begreppet på olika sätt.
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Bilaga 1 – Intervjufrågor

Använder du film i din historieundervisning?

Ja Nej

Vilka filmer använder du? Varför inte?

Vad styr valet av filmer? Inre hinder? (metodik)

Hur använder du filmerna?
Yttre hinder? (tidsbrist, 

brist på material och 
tekniska hjälpmedel?)

Metod Syfte Använder du andra 
multimodala metoder?

Hur kan film användas för att skapa historiemedvetande?
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Bilaga 2 – Missiv
Historieundervisning och film
En kvalitativ undersökning om filmens roll i den moderna historieundervisningen.

Bäste historielärare!

Inom det multimodala lärandet lyfts ofta visualisering fram som en av de viktigaste metoderna för 

att skapa en inkluderande och engagerande lärande miljö. Inom historieämnet används ofta film för 

att levandegöra det förflutna. Oavsett om filmen är en storslagen, modern Hollywood-produktion 

eller ett autentiska verk från den studerade tidsperioden, kan den användas på en rad sätt för att 

underlätta lärande för elever som studerar historia.

Men vad anser du om filmens roll i historieundervisningen? Detta är frågan som jag hoppas på att 

besvara i den här kvalitativa undersökningen av film inom historieämnet. Jag vill bland annat veta 

hur du använder film i din undervisning, och vad det är som påverkar ditt val av film, hur du 

använder filmen, och med vilket syfte.  Om du inte använder film vill jag veta vad som ligger 

bakom detta. Jag vill också veta hur du ser på film som skapare av historiemedvetande. 

För att besvara dessa frågor har jag bett dig att delta i en intervju. Din anonymitet garanteras, och 

dina svar kommer ej att användas i något som helst kommersiellt syfte. Du får också självfallet 

avbryta din medverkan, om du så vill. Då kommer din svar att ej användas i undersökningen. 

Har du några frågor kan du kontakta mig via mail: jpn10010@student.mdh.se, eller telefon: 073-

08 96 368. 

Om du vill kan du även kontakta min handledare Bengt Nilsson på bengt.nilsson@mdh.se.

MVH

Joel Pettersson
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