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Abstract
The antiquity period has just undergone a big debate in Sweden, the debate started by
Skolverkets proposal to remove the antiquity period from being taught in Swedish schools.
The proposal did not go through; however, it did start a debate on time-management. How do
we fully optimize our teaching hours?
This study’s aim is to find out if motion pictures can work as a way to teach antiquity in
school. Are motion picture movies a good way for students to understand the historical time
called the antiquity period? Antiquity movies, as any historical movies, include a lot of
historical errors, but does these errors matter? This study has been conducted by comparing
and analysing the movies Gladiator and Troy, and by comparing their themes, errors and
overall production, to see if they are valid motion pictures for students to study in history
classes.
The study is based on Vygotsky’s’ theory “development-zones” which is originated from the
sociocultural perspective and, in short, means that a person (or student in this case) who has
knowledge about something that another student doesn’t have, teaches that student who is
lacking in knowledge. This could lead to that a newly taught student teaches another student
about that newly found knowledge, or in some cases even a teacher. Historical errors in
movies and development-zones therefore goes hand in hand, due to its nature to be corrected
or explained. Besides the development-zones theories such as history-consciousness, historyuse and meditative tools are also implemented on the analysis. The method used to analyse
the empiricism in this study is constructed by Andersson & Hedling and relies on the person
conducting the study to present relevant data for the study in the text.
By applying these theories, I noticed that, even though Gladiator and Troy includes a lot of
factual errors, they don’t matter too much in the aspect of learning, because if they are
approached by the teachers in a correct manner, they become harmless. By using
delevopment-zones, students and teachers are able to learn from each other which is an
environment to strive for in classrooms.
Keywords: History-use, meditative tools, Gladiator & Troy, historical errors, motion
pictures, history-consciousness, development-zones, antiquity, history.
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1 Inledning
Att undervisa om antiken i skolan är ett ämne som precis har funnit sig i en het debatt.
Skolverket lade fram ett förslag om att ta bort antiken från undervisningen i skolan på grund
av den bristande tidsramen som lärare har att röra sig kring. Detta är något som Dick
Harrisson kallar ”bisarrt och befängt”. Harrison går så långt i sin åsikt att han uppmanade
lärare att gå till civil olydnad, om förslaget hade gått igenom. ”Att kapa bort är som att begå
en sorts intellektuell självmord på det uppväxande släktet”1 säger Harrison. Då jag själv är en
lärarstudent i bl.a. historia var jag och mina kurskamrater lika delaktiga i debatten, dock inte i
ett lika öppet forum. Vi nådde slutsatsen att antiken är relevant, på samma sätt som all historia
är relevant för att ge perspektiv på hur dåtiden präglar och påverkar vår samtid. Skolverkets
förslag har dock fört en positiv fråga med sig: att debatten om tid och relevans åter har
öppnats, kanske var det just det som var skolverkets riktiga ändamål med förslaget. I boken
Historien är nu skriver Bengt Nilsson att allt det som ska hinnas med i historia A (numera
historia 1a1) kan likställas med att …”åka motorcykel genom ett museum, där man saktar ned
vid några särskilt intressanta montrar.”2 Detta kan vidare förklaras som omöjligt. Därför
måste en förändring ske, oavsett om det gäller att tillåta mer undervisningstimmar, eller
komprimera andra ämnen inom historia, krävs förändring.
Denna undersökning kommer att behandla två spelfilmer om antiken, Gladiator och Troja,
och undersöka hur dessa kan fungera i klassrummen som ett sätt att lära sig om antiken och
historia generellt talat. Det är välkänt att faktafel uppkommer i filmer med ett historiskt
innehåll, men i många fall är faktafelen inte tillräckligt stora för att väga upp det som går att
lära sig ifrån dem. Jag är uppväxt i en generation där film tagit över skönlitteraturens roll.
Som konsument av båda medier blir film ett lättare sätt, tidsmässigt, att konsumera, därför
väljs skönlitterära verk oftast bort. Film-studier i undervisningen är inget nytt koncept, dock
blir min infallsvinkel att studera antiken, som ovannämnt, är aktuellt just nu. Viktigt att
poängtera redan nu är att när jag skriver begreppet film, menar jag spelfilm. Många använder
sig av spelfilmer, lika väl som skönlitteratur, musik och tv-spel m.m. som ett sätt att koppla
av. Detta betyder dock inte att dessa avkopplingsverktyg inte kan fungera som ett läromedel.

1

Ekroth, Benjamin. Professorn om antikbestlutet: Det är så jävla sjukt. Aftonbladet 26/9–2019.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3JQnAL/professorn-om-antikbeslutet-det-ar-sa-javla-sjukt
2
Nilsson, Bengt. ”Några förutsättningar för historieundervisningen”. Historien är nu. (Zander, Ulf red.) Ungern
2008. Sid 278.
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Lika lätt som man kan ta till sig faktafel i en historisk film, kan man få med sig korrekt
fakta.
1.1 Syfte, frågeställningar & avgränsningar
I följande avsnitt kommer syfte, frågeställningar och avgränsningar att presenteras.

1.2 Syfte
Det första syftet är att undersöka hur spelfilm kan fungera som lärandemedel i skolan. Det
andra syftet är att undersöka hur spelfilmernas historicitet påverkar deras värde som ett
undervisningsmedel i skolan. Det tredje syftet är att, med filmerna Gladiator och Troja som
exempel, undersöka hur spelfilmer kan ge elever en alternativ form av kunskapsintag – trots
att de inte är klassiska former av lärandemedel.

1.3 Frågeställningar
1. Hur kan spelfilm (Gladiator och Troja) fungera som lärandemedel i klassrummen?
2. Hur påverkar spelfilmernas historicitet deras värde som ett undervisningsmedel i
skolan?

1.4 Avgränsningar & urval av faktafelen
Tidsaspekten har varit en bärande del i mitt val av antal filmer att analysera. Att analysera fler
filmer hade gett mer empiri, dock hade inte tiden till det räckt till. Omfånget av uppsatsen är
alltså en faktor till varför jag inte valt fler filmer att analysera. Anledningen till att jag har valt
just Troja och Gladiator att analysera är främst för att Gladiator lade grunden till de moderna
filmerna som utspelar sig i antiken, (detta kommer att förklaras mer i nästa avsnitt). Troja är
en framgångsrik film som släpptes 4 år efter Gladiator. Det som då blev intressant att titta på
var hur eller om Troja präglades av filmen Gladiator. Jag kunde valt en äldre film, då det
finns många filmer gjorda i mitten på 1900-talet om antiken, men dessa blev inte relevanta för
denna undersökning då meningen var att se på hur Gladiator lade grunden för följande filmers
skapande. En annan anledning till valet av dessa spelfilmerna är det faktum att de behandlar
antiken, och det blir då intressant att undersöka de faktafelen som uppkommer gällande denna
tidsperioden. De blir därför relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar. Dem faktafelen
som kommer att analyseras kommer inte att behandla generella faktafel. Exempel på detta är:
färg på kläderna som karaktärerna i filmerna har, statyer som visas i städer eller byggnationer
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generellt. Dessa faktafelen är inte relevant i undervisning i skolan, och kommer därför inte
heller lyftas upp i denna undersökningen.
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2 Bakgrund
Undersökningen i denna uppsats utgår ifrån populärkulturen, (spelfilm), och i detta avsnitt
kommer kontext ges till vad populärkultur är. Detta för att kontextualisera och ge en
helhetsbild till vad som undersöks i uppsatsen.

2.1 Populärkultur
Begreppet och fenomenet populärkultur kommer i följande avsnitt att förklaras med hjälp av
Simon Lindgren. Detta görs för att dels ge kontext till läsaren till om vad populärkulturen är,
och varför filmer som Gladiator och Troja ingår i denna kategori. Samt för att visa på vilken
vikt populärkulturiska medier har i våra dagliga liv, inklusive i skolan. Populärkulturen
beskrivs som ett otydligt begrepp i boken Populärkultur, skriven av Lindgren.3 Lindgren
förklarar att populärkultur, tillskillnad från annan kultur som finkultur, har blivit
undanglidande då det implicerar relationer till andra kulturbegrepp. Såhär förklaras
svårigheterna med begreppet populärkulturbegreppet:
”Beroende på i vilket sammanhang populärkulturbegreppet används, och beroende på vad
det ställs emot (finkultur, folkkultur etc.) kan det leda forskaren in på en rad olika – ofta
oförenliga – sätt att strukturera fältet av kulturella relationer. Detta leder i sin tur till att vi
helt plötsligt har gjort distinktioner och gränsdragningar som inte riktigt går ihop med
varandra”4

Vidare förklaras det att om vi tittar på begreppets historia, så skulle det vara bättre om vi bytte
namn på begreppet i relation till forskning i alla fall. Lindgren fortsätter med att förklara att
det inte finns någon anledning till namnskiftet ändå, då begrepp kan räddas från sin egen
historia. Detta om det ”…räddas från sin historia genom att det omformas och används på nya
sätt i olika teoretiska och pedagogiska sammanhang”.5 För att kunna förklara begreppet
kulturhistoria använder sig Lindgren av fyra definitioner.
Den första definitionen kallar han ”populärkultur är kultur som många uppskattar” där han går
igenom den kvantitativa betydelsen eller o-betydelsen för populärkultur. Han tar upp
McDonalds, bästsäljande filmer och låtar och jämför dom emot en korvkiosk, en film/låt som
inte fått lika stor uppmärksamhet. Att en låt säljer bra eller dåligt avgör inte om den är
3

Lindgren, Simon. Populärkultur. Malmö 2005. Sid 25.
Ibid.
5
Ibid. Sid 25–26.
4
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populärkulturell eller inte. Populärkulturen präglas av kvantitet då det är den allmänna
folkmassan som skall konsumera den men detta är inte en avgörande faktor i dess
populärkultiska innebörd.6
Den andra definitionen heter ”populärkultur är annan kultur än finkultur”. Populärkultur ska
vara lätt-tillgängligt för att kunna vara populärkultur, och om man jämför med finkulturen,
som inte är lika lätt-tillgänglig, så är det inte så svårt att förstå varför det uppstår en skillnad
emellan de två olika begreppen. Men även lätt-tillgänglig kultur som film kan vara både
finkultur och populärkultur beroende på hur den tolkas.7 Lindgren summerar skillnaden på
populärkultur och finkultur på användningen av ”etablerade eller konventionella tecken, dvs.
på ett brett tilltal.8
Den tredje definitionen kallar Lindgren ”populärkultur är masskultur”. Under
industrialiseringen och urbaniseringen blev massproduktion av kultur ett faktum. I och med
att samhället under denna tiden genomgår en sån stor förändring, skiftar även kulturen, i
samband med detta skifte trycks masskultur ut i form av texter.9 Det diskuteras även om att
masskulturen skapades för att förstöra den finkultur som eliten deltog i. Lindgren skriver:
”populärkulturen är trots allt i någon mening kopplad till rekreation – fritid och förstörelse.”10
Den sista definitionen kallar Lindgren för ”populärkultur är folkkultur”. Här förklarar han att
denna kultur ”görs av folket – för folket.”11 Vidare beskriver han att folkkultur också skapades
på grund av industrialiseringen som ett sätt att jobba som motvikt i det splittrade samhället
som industrialiseringen skapade. Lindgren avslutar med att skriva att det vi kallar för
populärkultur ger det folket vill ha, vilket summerar folkkultur och populärkultur.12

2.2 Vad hände egentligen?
Följande avsnitt kommer behandla den faktiska fakta som finns kring de händelser som
filmerna baseras på. Avsnittet ger läsaren en möjlighet att kunna se vad undersökningen
6

Ibid. Sid 33.
Ibid. Sid 38.
8
Ibid. Sid 39.
9
Ibid. Sid 41.
10
Ibid Sid. 43.
11
Ibid. Sid 44.
12
Ibid. Sid 45.
7
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återkopplar till i analysdelen. Här kommer fakta att presenteras kring filmerna Gladiator och
Troja. Detta avsnitt kommer att användas i analysen för att konkret påpeka vad filmerna tagit
med för faktafel. Detta avsnitt beskriver även vad filmerna baserar sina huvudkaraktärer på,
samt ger en historisk bakgrund till vad filmkreatörerna har baserat filmerna på i sin helhet.
Gladiator har gladiatorer som ett centralt tema, men vilka var egentligen gladiatorerna? Var
dom alltid slavar? Innebar tummen ned från kejsaren alltid döden? Dessa, och andra frågor
kommer att besvaras i följande stycke. Gladiatorspelen var en kamp som utövades av
gladiatorer. Gladiatorerna var inte alltid slavar, men en majoritet av gladiatorspelen bedrevs
av slavhandlare och slavar.13 Gladiatorerna blev indelade i kategorier och genom kategorierna
blev de tilldelade sina vapen och utrustning. Exempel på utrustning och vapen var hjälm,
sköld och svärd om du var delad i hoploma’chus, thrax och secu’tor. En annan kategori som
de kunde bli tilldelade innebar att de fick en treudd och nät, då tillhörde de retia’ritus.14 Att en
gladiators liv dikterades av en tumme är inte något som är säkert. Enligt Dailyhistory vet vi
fortfarande inte om en tumme ner innebar slutet på en gladiators liv. Vi vet heller inte om en
tumme ned nödvändigtvis var negativt. Det enda vi säkert vet är att tummen användes som ett
sätt för kejsaren att visa någon form av känsla för gladiatorns kamp.15
Marcus Aurelius, som är en av karaktärerna i filmen Gladiator, var känd som den store
filosofiska ledaren. Under sin tid som regent år 161–180 E.Kr. blev han känd för sin
självkritiska och blygsamma personlighet. Med detta rykte kring sin personlighet bidrog till
att Aurelius var en omtyckt och accepterad kejsare i Rom, dock präglades hans regeringstid av
ett långvarigt krig med Germania och även av pesten.16 Commodus, som var Aurelius son,
blev kejsare år 166 E.Kr, däremot dog Aurelius inte förens år 180 E.Kr. Under Marcus
Aurelius styre var gladiatorspelen bannlyst i Rom men när Commodus blev regent återinförde
han spelen.17 Kejsaren Commodus var delaktig i gladiatorspelen då och då. Han var med och
besegrade skadade eller sämre gladiatorer, djur och handikappade människor, detta mottogs
inte väl bland invånarna i Rom, då de tyckte han var barbarisk. Commodus hade fått ett rykte

13

Nationalencyklopedin, gladiator. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gladiator (hämtad 2019-1216)
14
Nationalencyklopedin, gladiatorspel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gladiatorspel (hämtad
2019-12-16)
15
https://dailyhistory.org/How_historically_accurate_is_the_Gladiator%3F
16
Nationalencyklopedin, Marcus Aurelius. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marcusaurelius (hämtad 2019-12-19)
17
https://dailyhistory.org/How_historically_accurate_is_the_Gladiator%3F
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om att vara mentalt ostabil. Marcus Aurelius och sin son Commodus hade inte en ovanlig
relation med varandra för sin tid. Commodus går själv bort år 192, i en palatsrevolution.18
Gladiatorspelen hade sin prägel på alla åskådare. Boken Gladiatorer skriven av Fik Meijer
förklarar att även kvinnor medvilligt ville delta i gladiatorkamperna. Då anordnades dueller
med kvinnor dessemellan. Detta bemöttes med missnöje hos vissa. Juvenalis menade på att
kvinnor bör hålla sig långt borta som möjligt från gladiatorspelen.19 Kvinnorna sägs inte fått
lika hård träning som de manliga gladiatorerna men de fick hantera samma typ av vapen,
vilket ledde till Juvenalis ovannämnda reaktion.20
I det trojanska kriget som filmen Troja visar oss ser vi Akilles som en av protagonisterna.
Akilles är en myt född ur Homeros Illiaden.21 Akilles är den modigaste av männen i det
trojanska kriget och har sin egen armé myrmidonerna. Då Agamemnon tar Akilles nyfunna
kärlek Breisis från honom, drar sig Akilles ut ur kriget. Under strid avlider Akilles nära vän
Patroklos. Kriget har gått dåligt utan Akilles och hans myrmidoner, men lyckligtvis för
spartanerna innebär Patroklos död att Akilles återigen ger sig in i kriget där han utmanar och
besegrar Hektor, prinsen av Troja, i en duell och vanhedrar liket. Orsaken till det trojanska
kriget är prinsen Paris och Prinsessan Helenas kärleksaffär. Helena flyr med Paris till Troja,
vilket leder till att den spartanska kungen Menelaos och hans bror Agamemnon förklarar krig
mot trojanerna. Kriget pågår länge, och detta berodde på att legenden säger att Poseidon och
Apollo byggde stadens väggar, vilket innebar att de var otroligt säkra. Paris och Menelaos går
även in i en duell, som ser ut att bli slutet för Paris. Dock räddas den unge prinsen av
Aphrodite som gjorde upp en sköld där Menelaos inte kunde komma åt honom, senare lade
hon tillbaka Paris i sitt parfymdoftande rum.22
Staden Trojas existens har diskuterats länge bland historiker och arkeologer. Faktum är att
man nu har nått en konsensus i den akademiska världen om att Homeros Troja faktiskt
existerade till någon mån. Det är svårt att avgöra hur staden såg ut då den har förstörts och
malts ner till marken. Dessutom har städer byggt på den dåvarande staden. Forskare tror

18

Meijer, Fik. 2005. Gladiatorer. Scandbook, Falun. Sid 220.
Meijer, Fik. 2005. Gladiatorer. Scandbook, Falun. Sid 84.
20
Ibid. Sid 83.
21
Nationalencyklopedin, Iliaden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/iliaden (hämtad 2019-12-16)
22
Cartwright, Mark. "Trojan War." Ancient History Encyclopedia. Mars 22, 2018.
https://www.ancient.eu/Trojan_War/.
19
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numera att Troja IV (ca. 1750–1300 F.Kr.) är den stad som Homeros ska ha skrivit sin Illiad
om. Den staden som arkeologer har grävt fram ska uppskattas till 270 000 m2 och beskrivs att
ha haft massiva murar som ska ha beskyddat staden. Vidare har forskare nu hittat någon form
av bevis som visar på att väggarna har blivit förstörda av eld, katapulter och brons-spjut. Detta
datum ska ha inträffat kring år 1250 F.Kr.23

23

Ibid.
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3 Teori & Metod
Min teoretiska utgångspunkt är hämtad ifrån Vygotsky’s sociokulturella perspektiv på
lärande. I detta avsnittet kommer även begrepp som Historiebruk, historiemedvetande,
mediering, historicitet och utvecklingszoner beskrivas för att läsaren ska ges möjligheten att
se hur dessa används i analysen och resultatet. I följande avsnitt kommer även metoden som
använts för att analysera filmerna att presenteras.

3.1 Mediering & utvecklingszon
Mediering förklaras som en central del av människans liv idag i Roger Säljös bok Lärande i
praktiken. Med alla våra fysiska redskap som vi använder av oss idag dagligen som telefoner,
datorer, tv-apparater, radio, bilar etc. kan det vara svårt att veta vilka av dessa redskap som är
en del av våra fysiska och intellektuella resurser. Utan dessa redskap skulle du enbart behöva
förlita dig på mänskliga faktorer vilket skulle bli problematiskt.24 Något att ha i åtanke är att
tänka på hur artefakter samspelar i människans vardag. ”I ett sociokulturellt perspektiv är det
således grundläggande att fysiska, liksom intellektuella/språkliga, redskap medierar
verkligheten för människor i konkreta verksamheter.”25 Alltså kan mediering ske genom olika
artefakter eller verktyg. Likaväl som en penna och ett anteckningsblock kan mediera något,
kan film mediera kunskap.
Säljö tar även upp Vygotsky’s utvecklingszon. Denna utvecklingszon utgår ifrån att den
kompetente vägleder den mindre kompententa. Därför kan en utvecklingszon ses som en
guidning.26 I ett skolklimat innebär detta att en elev kan erbjudas/erbjuda att föra vidare
information till en annan elev i en t.ex. en diskussionsuppgift, även om den andra eleven
kanske inte har all grundfakta som den förstnämnde eleven besitter. Skolan spelar då en stor
roll för den enskilde elevens kognitiva och sociala utveckling. Säljö nämner att det är i skolan
som barnen erbjuds utvecklingsmöjligheter och att det är ”…här som värderade kulturella
redskap i stor utsträcknings görs tillgängliga för barnet”.27 Ett exempel på dessa kulturella
redskap kan då vara film.

24

Säljö, Roger. Lärande i praktiken. Dimograf, Polen 2018. Sid 74–75.
Ibid. Sid 81.
26
Ibid. Sid 122.
27
Ibid. Sid 122.
25
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Pelle Snickars och Cecilia Trenter skriver i sin bok Det förflutna som film och vice versa att
man kan skilja mellan fyra olika typer av historisk mediering i film. Den första utgår ifrån
fiktionens värld, där det producerats mängder med spelfilmer som utspelar sig i en iscensatt
historisk verklighet. Den andra är mer seriösa historiska spelfilmer. Med seriösa menar de då
att regissörer har försökt måla upp den korrekta händelsen som scenen eller filmen försöker
återspegla, man lägger märke till detaljer, personligheter etc. I den tredje kategorin ingår
redigerade dokumentära filmer. Från denna kategorin grenas då den fjärde kategorin ut, som
består av ”enskilda tagningar eller filmfragment från olika arkiv, en typ av rörliga bilder som
skulle kunna sägas utgör en… kategori av historisk mediering på film.”28
Vidare problematiserar författarna det svåra med att urskilja skillnaden mellan de två första
spelfilmskategorierna, då de menar att det inte finns någon kanonisk uppdelning. Författarna
lyfter dock popularitetsaspekten på den mediala nivån. De använder sig av Gladiator som
exempel, då den har setts och fortsätter ses av miljontalsmänniskor måste den vara intressant
att studera för professionella historiker, inte bara ur ett historieförmedlande syfte. Vidare
diskuteras även det faktum att trots faktafelen eller förenklingar som filmer innehåller spelar
det ingen roll.29 Vad som då blir intressant med denna teori är att filmvalen för denna studien
befinner sig i mellantinget i relation till den ovannämnda uppdelningen. I analysen kommer
en längre beskrivning till hur jag förhåller mig till det, om detta blir fallet.
För att konkretisera hur film och utvecklingszoner kan se ut följer nu bilder på hur film, lärare
och elever kan ligga i relation till alla sidor hos den olärda och den lärda, dessa bilder är
inspirerade från Roger Säljö i boken Lärande i praktiken.
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Trenter, Cecilia. Snickars, Pelle. Historisk mediering i rörliga bilder. Det förflutna som film och vice versa.
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Elev

Film

Lärare

I triangeln ovan ser vi hur film kan fungera som ett läromedel för eleven. Pilarna innebär att
utvecklingen förs vidare från den mindre olärda till den lärda. I detta fallet är filmen en
lärandedel för enbart eleven, och inte läraren. Detta kan innebära två saker. Antingen har
läraren haft all förkunskap om filmen, och därför han/hon inte lärt sig något. Eller har filmen
innehållit faktafel, vilket då innebär att läraren ej har lärt sig något, men detta förutsätter att
läraren faktiskt har haft till kunskap att identifiera när faktafelen förekommer. Läraren i detta
fall väger upp faktafelen med sin kunskap och fyller då lärdom till sina elever om filmens
faktafel. I vissa fall kan det även uppkomma att eleven lär läraren och fyller ut filmens
faktafel, då kan triangeln se ut som följande:
Elev

Film

Lärare

Denna situation kan uppfattas som mindre optimal för lärare, dock behöver detta inte innebära
något negativt. Att lärare lär sig av elever om något som läraren själv valt ut, i detta fallet en
film, betyder bara läraren, precis som de andra eleverna vidareutvecklas enligt
utvecklingszonen.

3.2 Historiemedvetande & historiebruk
Historiemedvetande har grenat ut ur den tyska och nordiska historiedidaktiken. Under 1990talet har begreppet spelat en nyckelroll i målformuleringar i historieämnet i
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utbildningssystemen, förutom på universiteten, skriver Klas-Göran Karlsson.
”Historiedidaktiker studerar hur historiemedvetande kommer till uttryck i historiekulturen
som helhet.”30
Karlsson beskriver, med hjälp av den tyska boken Handbuch der Geschichts-didaktik, att
historiemedvetande bildas som utgångspunkt i historiedidaktik som ”en disciplin i vilken
frågan om historiemedvetandets gestaltning, tillkomst och funktion i samhället” står i
centrum.31 Vidare utvecklar han att historiemedvetande finns i varje individ, det är det vi
vänder oss till, reflekterar över och integrerar historien i den egna identitetsbildningen, det
egna vetandet och de egna handlingarna. Detta är inget som sker i det öppna utan det pågår i
vårat medvetande. Vidare menar även Karlsson att utan vår historiemedvetande skulle vi inte
kunna existera som individer och samhällsvarelser.32 Historiemedvetande beskrivs även av
Zander som säger att historiemedvetande är som ”…den mentala process genom vilken den
samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i
förväntning om en specifik framtida utveckling.”33 Eleverna måste förstå att all film som är
skapad idag har sin grund i en människas idé om en historisk händelse. Då blir det intressant
att diskutera vart filmskaparen får sina idéer ifrån och hur han/hon kan blivit präglad av sina
egna erfarenheter och kunskaper.

Historiebruk är något som bör studeras i situationer där film eller andra populärkulturiska
medier används i undervisningen. Historiebruket ser helt enkelt på vilket sätt
historieanvändare brukar historian, i Historien är nu har Karlsson sammanställt en typologisk
tabell som ser på olika typer av historiebruk. Med typologin vill Karlsson att ”historiebrukare
ska få ett redskap för att reflektera över sitt eget bruk av historia, och över historiens roll i
samhället över huvud taget.”34 Följande bild är tagen från Historien är nu och Karlssons
typologi:

30

Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. Historien är nu. Zander Ulf (red.),
Holmbergs, Malmö 2012. Sid. 47
31
Ibid. Sid 48.
32
Ibid.
33
Karlsson, Klas-Göran. Zander, Ulf. Historien är nu. Elanders 2009. Sid 49.
34
Ibid. Sid 59.
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(Hämtad från Historien är nu. Klas-Göran Karlsson)35
3.3 Historicitet
För att analysera filmerna i relation till undersökningens frågeställningar, bör dess historicitet
ifrågasättas. Med historiciteten tittar forskare på om något är historiskt korrekt eller sant i ett
vetenskapligt sammanhang.36
Filmen Gladiators historicitet är ojämn, detta kommer senare diskuteras i ett avsnitt som
beskriver historikers avstånd till filmen och dess historicitet. Anledningen till att historiker
tagit avstånd från filmen, i alla fall de historiker som var delaktiga i filmskapandet, var för att
filmen inte följer någon konkret sanning. Filmskapare idag har klart för sig att de gör film,
och vissa menar på att film inte ska förvrängas med historia.37 Dock genom att titta på vad
historiker faktiskt har sagt och skrivit om både Gladiator och Troja, kan det funka som en
analysmodell för att ta undersöka historiciteten i filmerna. Då måste modellen dock vara
utformad på ett sätt som gör att läsaren lätt kan följa den i analysen. Detta görs i studien,
genom en modell som är skapad av Gustafsson och Hedling, som behandlar det som faktiskt
är relevant från filmerna, till analysen. Här är det då noggrant att jag, när jag presenterar min
empiri, inte visar mig personligt anknuten till filmerna och enbart presenterar vad som faktiskt
händer.

35
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Nationalencyklopedin, historicitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/historicitet (hämtad 202001-13)
37
Walter Mirisch, I Thought We Were Making Movies, Not History, Madison, Wisconsin 2008.
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3.4 Filmanalys
Modellen som används i undersökningen utgår ifrån Lars Gustaf Andersson och Erik
Hedlings bok Filmanalys en introduktion. Källmaterialet består av två spelfilmer gjorda med
fyra års mellanrum. Den första filmen är Gladiator (2000) och Troja (2004). Andersson och
Hedlings bok är skriven 1999 så teknologin de beskriver är numera omodern, men metoderna
de använder sig är lika relevant som när boken skrevs.
Denna uppsatsen tittar på dels faktafel i filmer, samt hur de kan användas i ett
lärandesammanhang, men också användningen av film i undervisningen som ett läromedel.
För att kunna utvinna någon information om dessa frågeställningar måste en filmanalys av
mitt empiriska material genomföras. Gustafsson och Hedling har skapat en modell att utgå
ifrån gällande filmanalyser som denna uppsats kommer att förhålla sig till. Den utgår ifrån
fyra steg att tänka på när filmanalyser genomförs.
1. ”Börja med en reflektion över den tänka analysens kontext, dvs. innan man
väljer redskap, metod och framställningssätt bör man göra klart för sig vad
man vill uppnå med sin analys och vilket sammanhang den skall ingå i. För
vem analyserar jag? Vilken sorts kunskap är jag ute efter? Vilken kunskap
förutsätter jag hos mina läsare eller åhörare?
2. Analysera noggrant den film du väljer. Det innebär att man – naturligtvis med
hänsyn till analysens syfte och omfattning – bekantar sig med filmen, dess
tillkomst och mottagande, dess historiska kontext, dess stilmedel och dess
tematiska stoff. Den bästa tumregeln här är helt enkelt noggrannhet.
3. Det tredje steget är att systematisera alla dessa iakttagelser, d.v.s. att renodla
de upptäckter som är giltiga för den uppgift man förlegat sig. Vid denna
systematisering griper man tillbaka på den egna analysens
kontextualisering…
4. Det avslutande steget är att göra en framställning av analysen. För en lärare
kan det handla om att lägga in analysen i ett lektionspass, men oftast
föreställer vi oss att filmanalysen presenteras skriftligt, i form av en uppsats
eller artikel eller kanske t.o.m. som en bok.”38

38

Andersson, Gustaf, Lars. Hedling Erik. Filmanalys En introduktion. Lund 1999. Sid 7-8.
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Det är dessa fyra steg denna uppsats analyser kommer att utgå ifrån. Läsaren kommer inte att
behöva någon förkunskap om filmerna Gladiator och Troja då kontext till filmerna kommer
att ges i ett senare avsnitt under ”presentation av empiri”. Syftet med uppsatsen är heller inte
att läsaren ska lära sig om filmerna nödvändigtvis, utan snarare om att få en idé om hur
filmer, i detta fallet filmer om antiken, kan användas i klassrum och om faktafelen som
uppkommer är en fördel eller nackdel. Analysdelen kommer att följa ovannämnda metod,
innebärande att analysen kommer att bli självgående då den kommer att ske löpande i texten.
Det betyder att empirin presenteras för läsaren i texten, och genom systematiska uppdelningar
plockar undersökaren ut vad som blir relevant för syfte och frågeställning att lyfta in i
analysen.
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4 Material
De två filmer som valdes till denna undersökning är Gladiator och Troja. Filmerna är båda
skapade i Hollywood. Det skiljer sig fyra år mellan filmernas släpp, Gladiator släpptes år
2000, och Troja 2004. Gladiator regisserades av Ridley Scott, och Troja regisserades av
Wolfgang Petersen. Båda filmerna är förhållandevis långa. Gladiator är 2h och 51 minuter,
och Troja är 2h och 43 minuter. Båda filmerna är inspelade på olika platser som i sin tur är
menade att återspegla de korrekta platserna från historien.
Gladiator ska utspela sig under kejsarskiftet mellan Marcus Aurelius och Commodus. Detta
skifte skedde under år 180. Innan denna film släpptes ansågs det antika temat i film och TV
som ett dött tema. Filmen Gladiator blev den första filmen på många år som höjde statusen
kring temat och efter filmens premiär skapades något som Ida Östenberg kallar
”Gladiatoreffekten.”39 Detta innebar inte enbart att en rad andra antika filmer skapades, utan
även att forskningen inom ämnet ökade. Filmen var inte bara en stor succé hos
populärkulturskonsumenterna, utan även hos filmkritikerna. Filmen lyckades vinna 5 Oscarsstatyer, och gick i stor ekonomisk vinst.40
Troja ska utspela sig under år 1250 F.Kr. Filmen handlar om det mytomspunna kriget mellan
Troja och Sparta. Under filmen får vi även följa Akilles, från den spartanska sidan, samt Paris
och Hector från den trojanska sidan. Även denna film blev en succé och genererade stor vinst
och vann ett fåtal priser. Troja är en film som är uppenbart inspirerad av ”gladiatoreffekten”
som nämnt ovan, filmen började spelas in 3 år efter Gladiators släpptes
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Östenberg Ida. Gladiatoreffekten. Svärd sandaler och skandaler. Hammar, Isak. Zander, Ulf (Red.). Sid 241.
Polen 2015.
40
Ibid. Sid 241
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5 Tidigare forskning
Ulf Zander och Isak Hammar har redigerat och skrivit en bok som heter Svärd sandaler och
skandaler, i denna bok skrivs det att antikfilmer hade en storhetstid innan 2000-talet, mycket
pengar och prestige gick in till Hollywoods antikinspirerade filmer under 1950- och 1960
talet. Det fanns även en högkonjunktur i antikfilmer under 1920- och 1930-talen.41 Vidare
förklaras det att anledningen till denna affektion för antikfilmer från USA, har att göra med
det ”…explicita förhållande som löper genom det politiska systemet och dess tidiga
företrädare, liksom maktens symboler, monument och arkitektur.”42 Detta kan förklaras som
en spegling i deras samtid, i relation till det äldre antika samhället.
Östenberg skriver även i svärd sandaler och skandaler att när filmen Gladiator kom ut möttes
den av stor besvikelse hos antikvetarna. Enligt henne bad till och med professorn Kathleen
Coleman om att filmskaparna skulle ta bort hennes namn i eftertexterna, då Kathleen hade
jobbat som akademisk konsult för filmskaparna. Hon menade på att hennes påpekningar inte
hade bemötts gällande historiciteten. Flera andra historiker passade även på att peka ut en rad
faktafel som uppkom i filmen. Gladiator innehåller referenser till andra tidigare skapta
antikfilmer, men vad denna film inkluderar som tidigare filmer inte inkluderat är det latinska
språket. När filmen använder det latinska språket sker något som Roland Barthes kallar för
”the reality effect”. Detta innebär att det är en detalj som inte påverkar handlingen i filmen,
men som ger filmen en historisk atmosfär.43
Det finns dock ett annat sätt som är möjligt att analysera filmen på än faktafilmen menar
Östenberg. Hon har tittat på vad forskare som Cyrano, Jon Solomon, Alistair Blanshard och
Kim Shahabudin studerat gällande filmen Gladiator. De har studerat centrala teman i filmen.
Ett tema som dessa forskare studerade på var drömmen om ett enklare liv, när vi som
människosläkte använde oss av plogen och lantbruket, i ett nationsbyggande perspektiv. En
person som anammande denna syn var Maximus i filmen Gladiator. Han ska porträttera
Cincinnatus, en gammal statsman som levde år 400 f.Kr. Cincinnatus blev känd då det sägs att
han klivit in som diktator för Rom, försvarade henne två gånger från att gå under och släppte
makten båda gånger. Efter att han försvarat riket, återvänder han till det enkla livet vid
plogen. Cincinnatus stod för ett högre ideal, moral, ärbarhet, ledaregenskaper etc. Han är en
41
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återkommande symbol i amerikansk historia och är även inspirationen till namnet Cincinnati i
USA.44
Clio på bio är en bok skriven av Ulf Zander och fokuserar på Hollywoodfilmers
identitetsskapande och historia. En författare som Zander refererar till är Vivian Sobchack
och hon menar att ”det ena sättet att skapa historia på inte är ”sannare” än det andra.”45 Med
detta sagt menar hon att historia på film är ett legitimt sätt att skapa historia, och att därför
diskutera om filmer förmedlar historiska fakta eller inte, är fel diskussion att lägga fokus på,
då den filmiska historian är lika bra som den nedtecknande.46 Istället för att lägga fokus på om
filmer har rätt fakta eller inte, ska vi lägga fokus på frågor som:
-

”Hur konstruerar filmer en historisk verklighet?

-

Vilka regler, koder och strategier ger det förflutna liv på den vita duken?

-

Vilken betydelse har dessa filmiska förflutenheter för oss? Vilka förklaringar
finns till att tidigare etablerade sätt att skildra historia på film gått ur modet?

-

Vilka är förklaringarna till att vissa historiska perioder såsom antiken eller
medeltiden är populära under en viss period för att därefter mer eller mindre
tillfälligt, förlora i inflytande?”47

Vidare förklaras det att det är frågor i denna utformning som kan ge en djupare förståelse av
historia på ett sätt som den skrivna historian inte klarar av att göra.
En annan tanke som diskuteras av författarna är det faktum att vi som ett kollektiv, tillhörande
samhället, är historia eftersom vi lever i resultatet av en historisk utveckling, och på andra
sidan spektrumet gör vi historia dagligen.48 Zander problematiserar även det faktum att film
och historia på den vita duken inte har tagits på allvar i Sverige, och att vi ligger efter i
forskningen om man jämför med till exempel USA. Han tror att det har att göra med det
faktum att många tror att när historia förmedlas på den vita duken förvrängs den, falsifieras
och tappar helt enkelt värdet, mer än den nedskriva historian. En annan uppfattning är att
historia är en konstruktion, alltså något som människans sinne skapat, detta leder till att den
historia som återges på TV eller film har mycket gemensamt med ”den mentala process som
44
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går under benämningen historiemedvetande”. Zander fortsätter att förklara begreppet
historiemedvetande som att historien ”alltid är i rörelse, då tolkningen av det förflutna formas
i samklang med nutida behov och med en tänkt framtida utveckling som hopp eller
avskräckande exempel.”49
Zander lägger fokus på att filmernas betydelse skapas hos åskådarna, beroende på hur dem ser
på historia, nutid och framtid. Genom filmernas ekonomiska vinster/förluster ser han på hur
filmer har varit mest lockande på bio eller hemma på soffan. Han har inte enbart inkluderat
Hollywoodfilmer utan även europeiska filmer. Detta gör han för att få fler perspektiv. Han
inkluderar även tittarnas och kritikernas reaktioner på filmernas historiska tolkningar.50
Zander har även ett kapitel dedikerat till filmanalyser i relation till historia. Där skriver han att
den som ska studera film måste gå i djupet med undersökningsmaterialet, alltså filmerna.
Följande menar han även på att filmanalyser i relation till historia blir svårt om forskaren inte
är intresserad av film som medium, utan enbart vill lägga fokus på hur filmer speglar politiska
eller ideologiska värderingar och konjunkturer. Zander menar att om du enbart ser till
filmernas tillkomst och innehåll kommer forskningen att brista, dessa undersökningar skall
kompletteras med ekonomi och teknik. Alltså att se på hur filmerna är gjorda.51
Lars Terner har skrivit boken Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen, där han
bland annat diskuterar möjligheterna om att använda sig av film i klassrummet som ett
undervisningsmedel. Terner ställer sig positivt till att visa filmer i klassrummet som ett
undervisningsmedel. Han menar på att teknologin finns där, och trots det bristande utbudet av
pedagogiska filmer, finns det fortfarande ett utbud av många bra informativa filmer att visa.
Ett problem är dock att många lärare gärna undviker filmerna, då det är tidskrävande att skapa
lektioner kring dem, och de känner att de ”försummar att för- och efterbehandla de filmer de
lägger in i sin undervisning”.52 Terner kategoriserar fyra typer av filmer som han anser vara
engagerande och gör historieundervisningen mer åskådlig:
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1. Undervisningsfilm.
2. Dokumentärfilm.
3. Propagandafilm.
4. Underhållningsfilm.53
Han fortsätter med att förklara att underhållningsfilmer i historisk miljö kan innehålla sin
beskärda del av propaganda lika mycket som dokumentärfilmer kan innehålla detta. Den mest
produktiva film att visa bör ligga någonstans mellan dokumentärfilm och underhållningsfilm,
alltså en dramadokumentär.54 Telin är mån om att poängtera vikten av att läraren först ser
filmen innan den visas i klassrummet, då läraren ska veta vilken nivå filmen är på
kunskapsmässigt, den ska inte vara för barnslig men inte heller för avancerad. Likaväl som en
lärare ska vara kritisk till filmtittande ska eleverna vara kritiska, bara för att något visas på
film betyder inte det att det är sant. Telin ger tips på att eleverna kan jobba med källkritik i
detta fall, genom att diskutera propagandafilm från t.ex. Nazi-Tyskland.55 Filmer behöver med
andra ord inte vara helt korrekt faktamässigt, bara man jobbar med faktafelen på rätt sätt som
i ovannämnda exempel: propaganda och källkritik.
Zander skriver även i Historien är nu att med hjälp av kameravinklar kan man få en mer
engagerande upplevelse i film. Han tar upp ett exempel på Rädda menige Ryan där
kameravinklarna ger en återspegling genom det mänskliga ögat, alltså att det är filmat på ett
sådant sätt att tittarna får se vad protagonisten ser.56 Även Zander menar på att det är viktigt
att titta på filmen du ska visa i undervisningen innan, och förbereda lämpliga frågor, är viktigt
för diskussionsskapandet. Zander nämner även att den omtalade filmproducenten Walter
Mirisch har påpekat det faktum att filmskapare skapar film, inte historia. Detta är relevant då
smådetaljer som kläder, färger på dessa kläder, uniformsdetaljer etc. kan vara felaktiga, dock
betyder det inte att händelseförloppen i scenerna är ”fel”.57
Zander fortsätter med att poängtera hur varje film som skapas om en historisk plats, ett
händelseförlopp eller en tidsepok alla är påverkade av sin samtid. Alltså filmkreatörerna,
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skådespelarna, platserna de befinner sig på etc. är påverkade av tiden de lever i.58 Alltså sitt
historiemedvetande. Det betyder återigen inte nödvändigtvis att det är inkorrekt men varje
individ har sitt historiemedvetande som blir påverkat dagligen. Zander nämner även att det är
viktigt att komma ihåg det faktum att det som historiker känner sig osäkra på, inte kan låtas
fyllas i med osäkra scener. I en film måste färdigt material visas, därför antar filmskapare
saker som nödvändigtvis inte behöver vara sant, för att följaktligen följa filmens röda tråd.
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6 Redovisning av empiri
I följande avsnitt kommer en redovisning av empirin att ske. Här kommer filmernas handling
att förklaras för att läsaren ska kunna se vad filmerna handlar om, för att vidare kunna förstå
slutsatser och analyser gjorda senare. Avsnittens huvudpoänger är att de dels ska fungera som
ett sätt för läsaren att kunna se vad för urval som genomförts, men också för att visa läsaren
hur präglad Troja är av Gladiator i teman och historicitet.

6.1 Gladiator
Gladiator börjar i norra Europa, i vad som förr kallades Germania, dagens Tyskland.
Romarna för krig mot befolkningen mot norr då de gör uppror, och försöker en gång för alla
besegra Germania. I början av filmen introduceras vi även till den första huvudkaraktären
Maximus. Maximus är en krigsgeneral och har goda ledaregenskaper och många av männen
vänder sig till honom som en källa av trygghet och beslutsamhet. Maximus för kriget och gör
det bra, de besegrar nordbefolkningen med avancerad krigsteknologi som eldpilar och
krigshundar. Nordborna har vilt skägg och ovårdat utseende. I första anblick ser vi nordfolket
komma ut ur skogen skrikandes på ett främmande språk, men när kameran sedan vinklas till
romarna ser vi ett vårdat och organiserat folk. Slaget är nu ett faktum och vi ser Maximus med
sin skickliga teknik besegra tuffa motståndare ensam, vid en tidpunkt blir han uppslukad av
sitt adrenalin att han nästan hugger ihjäl en romarsoldat, men hinner hejda sig själv. Slaget
vinns enkelt, och efter slaget introduceras Marcus Aurelius, den dåvarande kejsaren, strax
därefter introduceras vi även till Commodus, kejsarens son samt kejsarens dotter Lucilla.
Commodus ses springa fram till sin far och Maximus och försöker vädja till dem att han
försökte hinna i tid till kriget och har djup ångest om att ha missat slaget, detta vädjande möts
av skepticism. Aurelius ber Maximus till ett privat samtal efter kriget, Maximus godtar denna
förfrågan, på ett villkor, att Maximus får återvända hem till sin familj i södra Spanien då han
har hemlängtan till sin familj och sin fina gård. Vad Maximus inte vet är att Marcus Aurelius
kommer att be honom om en stor tjänst, och det är att bli den nya kejsaren och återinföra
republiken i Rom. Maximus, som är en familjeman, blir osäker, han behöver tid till att
fundera på förslaget. Aurelius godtar betänketiden, men vill ha svar vid följande soluppgång.
Senare berättar kejsaren till sin son Commodus att han har bett Maximus att bli den nya
kejsaren, och Commodus blir så blind av ilska, besvikelse och förtvivlan att han stryper sin
egen far, som står på knäna och ber om Commodus förlåtelse. Maximus som inte är på plats
vid detta tillfälle återvänder för att ge Aurelius ett svar, men ser då Marcus Aurelius ligga
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avliden. Maximus och Commodus möts i blicken, och Maximus inser att något inte stämmer.
Lucilla, som vi får reda på när hon anländer, har en historia med Maximus, och hon ger en
talande blick till honom som indikerar på fara. Maximus bestämmer sig för att försöka fly
hem till sin familj då de inte är trygga med Commodus på tronen. Detta eftersom Commodus
ser Maximus som ett hot på grund av förslaget som hans far hade lagt till honom. Commodus
beordrar sina vakter att tillfångata Maximus och avrätta honom. Vakterna får tag på Maximus
men han lyckas ta sig undan sin avrättning genom att använda sina stridskunskaper, men
skadas under flykten. Vi får då följa Maximus som förlorat väldigt mycket blod ridandes raskt
på sin häst. Han svimmar av och vaknar upp förvirrad och desorienterad någonstans i mitten
av vad som kan antas är Spanien. Han kvicknar till och fortsätter galoppera mot sin familj,
dock när han anländer inser han att han är för sen. Hans gård är nerbränd och då inser han att
hans familj är förlorad. Maximus lägger sig ner på marken, och sluter ögonen.
Senare vaknar Maximus upp i en bur, han har blivit tillfångatagen igen, denna gången av
slavhandlare som har hittat honom avsvimmad på marken. Då Maximus var allvarligt sårad
från hans flykt är han halvt medvetslös genom denna resan. Han börjar återfå sitt medvetande
när han befinner sig i någonstans i mellanöstern och blir köpslagen av en slavhandlare.
Slavhandlarna tror att han har deserterat den romerska armen då de ser hans tatuering som de
romerska soldaterna hade.
Följande delar av filmen består av att Maximus tillsammans med de andra slavarna får slåss i
olika gladiator-arenor. Maximus blir snabbt en populär gladiator då han är oerhört skicklig
krigare, men även bland de andra slavarna och han lyckas finna någon form av vänskap bland
dem.
Väl i Rom har Commodus börjat tappa greppet om senaten och folket, då bestämmer sig han
för att återinföra gladiatorspelen i Rom. Innan detta har Gladiatorspelen varit förbjudet i flera
år. Detta blir ett lyckat strategiskt drag från Commodus, folket börjar vinnas över igen.
Maxmimus slavägare får reda på nyheterna om att Rom ska återinföra gladiatorspelen och
sätter kurs mot staden. Innan de beger sig till Rom har Maximus ett samtal med sin
slavhandlare. Han har själv varit slav berättar han för Maximus, men blev frisläppt då han var
oerhört skicklig samt underhållande under sin tid i gladiatorspelen. Maximus utlovar att han
ska imponera på romarna och inte bara fortsätta vara lika skicklig, utan även att han ska bjuda
på underhållning. Detta gör han för att även han hoppas på att bli frisläppt. När Maximus
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tillsammans med de andra slavarna till slut når staden blir de placerade i burar som är synliga
för allmänheten på gatorna i Rom. En pojke kommer fram och kallar på Maximus. Pojken
frågar om det är han som är den ökände ”Spaniarden”, Maxmimus svarar att det stämmer.
Ökennamnet ”Spaniard” har han fått genom gladiatorspelen, då han inte vågar utgå ifrån sitt
riktiga namn blir detta en bra täckmantel. Pojken blir imponerad av synen, och säger att han
hejar på Maximus. När Maximus senare får reda på att denna pojke är Lucillas son, vilket
betyder att hans morbror är Commodus, blir han orolig.
Väl på plats inne i arenan skriker det blodtörstiga folket efter gladiatorspelen. Det börjar bli
dags för kamp. Maximus tar på sig en hjälm som skymmer ansiktet att Commodus, som är på
arenan inte ska kunna se honom. Direkt tar Maximus direktiv över gruppen som ska gå ut och
möta sina öden. Gladiatorspelen i Rom går inte att jämföra med de små och halvt illegala
arenorna som de har slagits på innan, och då spelen är i Rom möter dom även här mycket
svårare motstånd.
-

Håller vi ihop och slåss tillsammans så klarar vi oss, säger Maximus.

Många av slavarna överlever den dagen, precis som Maximus hade försäkrat dom om och de
som inte lyssnat på honom överlevde inte. Efter vinsten blir publiken helt till sig över den nya
mystiska gladiatorn.
-

SPANIARD! SPANIARD! SPANIARD! Hörs publiken vråla.

Commodus går ner till den nya favoriten och vill att han tar av sig hjälmen så att kejsaren får
se vem den populära Spaniarden är. Först vägrar Maximus att ta av den, men när Commodus
frågar om han vågar trotsa kejsaren, blir han tvungen. När hjälmen tas av möts blickarna och
Commodus känner igen den gamla krigsgeneralen direkt. Dock kan Commodus inte avrätta
Maximus på plats då publiken och invånarna hade vänt sig emot sin kejsare. Efter detta mötet
blir Commodus paranoid, bakom hans rygg konspirerar hans syster Lucilla, som är blir allt
mer tydligt förälskad i Maximus, för Maximus frihet. Lucilla är rädd för sin bror, då hon
fruktar att om Commodus får reda på att hon konspirerar emot honom kommer han att avrätta
hennes son Lucius. Lucilla får hjälp ifrån missnöjda medlemmar av senaten som är emot
Commodus styre, och anordnar träffar i fängelsehålan där Maximus befinner sig. Commodus
växer sig mer beroende av sin systers sällskap, då vi ser honom erkänna sig kärlek för sin
syster, en kärlek som är mer än bara syskonkärlek.
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Lucilla smyger iväg för att träffa och Maximus och sätta honom fri. Commodus vaknar ensam
i palatset och ser Lucius leka med sina vakter. Han iakttar den unge pojken och närmar sig.
Lucius vrålar i lek-fäktandets hetta:
-

Maximus! Räddaren av Rom!

Commodus hör detta och vill genast ”tala vett” i honom, den unge pojken inser inte att han
har förolämpat sin morbror. Senare får Commodus reda på planerna som Lucilla har planerat
genom en annan medlem av senaten, som har genomfört ett dubbelspel med folket
involverade i konspirationen. Commodus tar då Lucius och sätter sig med honom vid ett bord
och inväntar att Lucilla ska återvända hem. Genom hennes son som hot, tvingar Commodus
fram allt som Lucilla har planerat och Commodus skickar genast iväg en trupp med soldater
till det området där Maximus befinner sig. Maximus slavägare, tillsammans med de andra
slavarna befinner sig i ett inhägnat område med grindar och vakterna skriker efter att
slavägaren ska öppna dem. Han går sakta mot grindarna men vänder sedan för att ge Maximus
nycklarna. Vakterna lyckas ta sig igenom grindarna och Maximus ber de andra slavarna att
hjälpa honom, vilket de godvilligt gör. Det går till kamp mot de romerska soldaterna, medans
Maximus försvinner i bakgrunden. Dock misslyckas Maximus återigen sin flykt, då
Commodus redan listat ut vilken väg han tänkt fly via Lucilla. Vakter står redo på den
planerade rutten som skulle få Maximus att lämna staden osedd.
Efter att han blir tillfångatagen ser vi Maximus hänga med armarna fastbundna i taket under
gladiator-arenan. Folket av Rom vrålar efter att Maximus ska återvända ut, invånarna är
omedvetna om vad som har hänt natten innan. Commodus kommer ner och pratar med
Maximus, och utmanar honom där i en duell på gladiatorarenan. För att göra duellen enklare
för sig själv, hugger Commodus honom i ryggen och beordrar soldater att sätta på Maximus
rustning för att gömma såren. Anledningen till att Commodus vill utmana Maximus är för att
visa att han är en stark ledare, och därför försvagar han Maximus så han enkelt ska kunna
vinna mot den ökände gladiatorn. Båda utmanarna blir av med sina svärd under duellen, och
Commodus skriker på sina vakter, som ser över dom i en cirkel, efter ett nytt svärd, men
vakterna vägrar behandla kejsaren annorlunda från en annan gladiator. Maximus lyckas, med
grova skador att besegra Commodus, dock bara några sekunder efter att han besegrat
Commodus avlider även Maximus. Maximus hinner ge ut Marcus Aurelius sista önskningar
om att återinföra republiken, samt att han även hinner se till att de andra slavarna som han
krigat med, ska frigöras innan han går bort. Vi får se vad Maximus drömmer om när han går
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bort, han ser sin familj vänta på honom på det fält som han älskar i södra Spanien.

6.2 Troja
Inledningsvis ser vi krigsgeneralen Agamemnom, som är ansvarar över den spartanska armén,
vara på väg mot ett stort slag med många soldater. Agamemnom och motståndarnas
krigsledare möts upp i mitten av de två stora arméerna för att diskutera, och Agamemnom
föreslår att motståndarna ger upp och besparar livet på sig själva. En duell föreslås då, mellan
de två tuffaste soldaterna från vardera armén. Då kallas Akilles in, som ska utmana en stor
och kraftig man. Akilles är dock inte på plats, och en springpojke sänds ut för att leta rätt på
honom. Då ses Akilles ligga i ett tält, sovande med några nakna kvinnor runt sig. Pojken
väcker Akilles och berättar om situationen, Akilles stiger hastigt upp och hoppar på sin häst.
Pojken menar på att mannen han ska utmana är en stor och kraftig man och att den unge
pojken aldrig skulle vågat utmana honom, varpå Akilles svarar:
-

Det är därför du aldrig kommer bli ihågkommen.

Akilles rider hastigt till platsen, och avslutar duellen snabbt och enkelt, och sedan skriker han
mot den stora fientliga armén om det finns någon annan som vågar utmana honom. Han möts
av tystnad. Direkt ses en spänd stämning mellan Akilles och Agamemnom, de kommer inte
överens, och detta på grund av att Akilles vägrar knäböja åt den spartanska kungen. Akilles
menar på att han inte har någon kung. Dock kan inte Agamemnom göra något åt saken då
Akilles är en viktig krigare för spartanerna.
Senare vid ett festligt möte mellan två prinsar av Troja, Paris och Hector. De möter den
spartanska kungen Menelaos, på plats finns även kungens fru Helena. Hector är mest delaktig
i mötet och det diskuteras om den lovande freden rikena emellan, och hur produktiv den är för
båda sidorna. Paris ses iakttaga Helena, och under festen som hålls efter mötet smyger Helena
upp till ett rum och ger Paris en inbjudande blick. Paris hänger efter och det unga paret
diskuterar sina träffar, detta är inte första gången dom smugit iväg. De har en kärleksaffär,
och Helena påstår att den måste avslutas, för deras säkerhet. Paris insisterar på att inte avsluta
den och efter diskussioner mellan paret menar han på att han kan hjälpa henne fly från sin
man Menelaos. Menelaos porträtteras som gammal, grym och orättvis mot Helena, han sitter
nere på festen och flörtar med andra kvinnor. Inom kort är prinsbröderna på väg hem med
sina båtar och Paris har ett erkännande för sin bror. Han säger till Hector att han smugglat
med sig prinsessan Helena av Sparta. Hector, som är äldre och mer erfaren inser direkt dom
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katastrofala konsekvenser som detta innebär och menar att de genast ska vända båtarna och
lämna tillbaka henne, men det är för sent. Hector skäller ut sin yngre bror och menar på att
han måste sluta sin lustfyllda jakt på kvinnor och börja inse allvaret i situationen. Paris lyckas
övertyga sin bror om att denna kärleksaffär är äkta, han är kär.
Tillbaka i Sparta är Menelaos fylld av ilska, han har precis fått har reda på att några
hamnarbetare såg prinsessan Helena stiga ombord båten med Paris. Han tar sig till sin bror
Agamenmom och berättar vad som har hänt. För Agamenmom är denna händelse perfekt, han
vill nämligen fortsätta expandera det stora riket Sparta och försäkrar därför sin bror om att
han ska åter ta hem Helena till Sparta genom krigsföring. Agamenmom har senare under
kvällen ett möte sin nestor, där han menar på att han vill ha alla soldater ifrån hela Grekland
till sin undsättning under kriget. Nestorn menar dock på för att vinna över Trojanerna krävs
det att Akilles och hans myrmidoner, också tas med. Agamenmom uttrycker att Akilles är
okontrollerbar, och att han lika gärna kan vända sig mot Spartanerna som mot Trojanerna.
Motvilligt inser tillslut Agamenmom att Akilles måste följa med. Senare får Akilles frågan
om att delta i det kommande kriget mot Trojanerna. Till en början är Akilles tveksam, då han
inte bryr sig mycket om det spartanska riket, men när han senare diskuterar kriget med sin
mor, som menar på att han kommer att bli en legend för evigt om han deltar i kriget, så
bestämmer han sig för att följa med. Dock påpekar hon det faktum att om Akilles deltar i
kriget kommer han aldrig att återvända hem igen.
När prinsarna återvänt hem igen, mottags de med en stor parad. Befolkningen i staden ser
dock att en ny person är står jämte Paris. Kungen Priamos av Troja omfamnar sina söner och
välkomnar även den nya prinsessan Helena med öppna armar. Andra familjemedlemmar
välkomnar även bröderna. Hektor och hans fru, Breseis, deras kusin, och andra tillhörande
släktmedlemmar. Hektor och Priamos går iväg och diskuterar att krig kommer bli ett faktum
om Helena stannar kvar. Priamos är dock inte orolig, då väggarna till kungadömet Troja
aldrig brutits ner, plus att de har guden Apollon vid sin sida. Hektor möter dessa uttalanden
med en skepticism. Piamos bestämmer att hon ska få stanna, och då blir kriget ett faktum.
Senare seglas hundratals skepp mot stranden vid Troja. De trojanska soldaterna intar
positioner inför det kommande slaget. Längst fram av flottan ser vi ett skepp med svart segel,
det är Akilles och hans svurna myrmidoner, de hinner långt före de andra Spartanerna och går
direkt i krig på stranden, ensamma och underlägsna. Aganemnom ser förvirrat på Akilles, han
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förstår inte vad han håller på med. Akilles och myrmidonerna har påbörjat belägringen av
stranden och det går bra, trots att oddsen inte är på deras sida i relation till manskap. Hektor
anländer senare till kriget för att ge undsättning till soldaterna på stranden. Akilles lyckas
ensam ta sig ann ett tiotal trojaner, och resten av den spartanska armén som fortfarande inte
har hunnit till stranden, hörs utropa hans namn. Hektor och Akilles hamnar nästan i en duell
men Akilles vill inte slåss med Hektor än, då han vill att alla ska se Hektors förnedring.
Akilles tillåter Hektor retirera hem innanför murarna tillsammans med de övriga trojanska
soldaterna som redan påbörjat retireringen.
Efter det första slaget har Breisis, prinsarnas kusin och Apollontjänare, blivit tillfångatagen.
Soldaterna lämnar henne i Akilles tält för hans ”underhållning”. Akilles försäkrar Bresis om
att hon är den enda Trojanen som inte behöver frukta honom. Senare blir Akilles tillkallad till
möte hos Aganemnom. De har en hetsig diskussion om ära och ihågkommelse. Akilles menar
på att han har vunnit striden idag, medans Aganemnom menar på att det inte spelar någon roll
då historien enbart minns kungar, inte soldater. Efter det kallar Aganemnom på sina vakter, de
har tillfångatagit Breisis och Akilles blir förargad av detta. Han hotar livet på kungen och det
blir en spänd stämning, men Bresis skriker på Akilles att sluta, vilket han lyssnar på.
I Troja är det möte med alla dom högst uppsatta generalerna och andra viktiga personer. Det
är oroligt hos dom. Priamos frågar sina män om det är möjligt att vinna, och en av hans män
menar på att gudarna är på deras sida då han pratade med en bonde som såg en örn med en
orm i klorna, vilket innebär tur. Mycket ansvar läggs på Hektor, folket i mötet ser honom som
en nyckelman för vinsten av kriget. Hektor ställer sig kritiskt till symboler och örnar, han vill
hellre lägga tid på att planera strategi. Paris avbryter mötet genom att mena på att han ska
avsluta kriget. Han ska utmana Menelaos i en duell, så att inga fler trojaner mister livet.
Dagen efter möts prinsbröderna med bröderna från Sparta. Aganemnom lägger fram ett
förslag om att underkasta sig Sparta, så att inga mer människor mister livet, men det godtar
inte Hektor, då föreslås det en duell mellan Menelaos och Paris. Vinner Paris åker spartanerna
hem, vinner Menelaos får han tillbaka sin prinsessa och de ska återigen vända hem.
Aganemnom viskar dock till sin bror att när han vinner duellen kommer de att fullfölja kriget
ändå. Paris och Menelaos startar nu duellen och Paris är inte skicklig nog att vinna den, blir
knuffad till marken och kryper till sin bror Hektor i rädsla. Det är hederslöst att inte avsluta
duellen riktigt, och det påpekar Menelaos, men Hektor vägrar att låta sin bror mista livet. När
Menelaos går in för sin sista svärdsving mot Paris, blockerar Hektor svingen och hugger
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Menelaos i magen. Nu är kriget ett faktum. Paris återvänder in bakom murarna i tryggheten. I
bakgrunden ser vi Akilles och hans myrmidoner, de vägrar delta i protest mot Aganemnom.
Trojanerna vinner detta slaget, då de använder sig av murarna flitigt. Väl på kvällen senare ser
Akilles att Bresis blir misshandlad av andra spartaner, och han befriar henne direkt. Ännu
senare på samma kväll vaknar Akilles av att Breisis håller ett svärd mot hans hals, han
uppmanar henne till att ”göra det”. Några sekunder senare börjar de att kyssas, och sen ser vi
att dom har samlag. Dagen efter är det prat för Akilles och Myrmidonerna att återvända hem,
då de inte vill slåss för Aganemnom. Akilles kusin visar på stor besvikelse då han menar på
att han åtminstone kan slåss för landsmännen om inte kungen.
Inom murarna i Troja diskuterar de raskt vad nästa steg i krigsföringen är. Hektor påpekar
vikten av att de attackerar nu, då han lade märke till att Akilles och Myrmidonerna saknades.
De kommer överens om att attackera spartanerna vid gryning. Senare på kvällen ser vi
återigen Akilles tillsammans med Bresis, de pratar om deras känslor för varandra och kommer
överens om att fly ihop. På morgonen dagen efter vaknar Akilles av att han hör soldater
komma närmare dem på stranden. Kriget är ett faktum igen. Trojanerna använder sig av
eldkulor som de rullar ner på båtarna tillsammans med eldpilar för att desorientera
spartanerna. Efter många timmars krigsföring hamnar Hektor i en duell med vad folket tror är
Akilles. Hektor besegrar mannen, men när han lyfter av hjälmen ser han att det inte är Akilles,
det var Akilles kusin som han dräpt. Hektor blir arg och besviken. Akilles närmsta myrmidon
berättar om nyheterna för Akilles. Akilles blir rosenrasande över dessa nyheter och
återvändandet hem är numera glömt. Nu kommer Akilles delta i kriget för att utföra hämnd
för sin kusin. En duell anordnas mellan Hektor och Akilles, som Akilles vinner. Hektor
snubblar på en sten innan han dör, men Akilles uppmanar Hektor till att resa sig upp, då han
inte vill att stenen ska få äran. När Hektor väl är död fäster Akilles honom på ett släp och
förnedrar prinsen till fullo genom att släpa honom iväg på släpet. Senare på kvällen besöker
Priamos Akilles i hans tält. Han vill begrava sin son ordentligt, och vill därför ha kroppen
tillbaka. Akilles tillåter honom att ta tillbaka kroppen. Akilles låter även Breisis återvända
med kungen, och säger till Priamos att han är en bättre kung än hans egen. En kort vapenvila
sluts mellan spartanerna och trojanerna.
Några dagar senare har spartanerna byggt upp en häst som en gåva till trojanerna. Trojanerna
tar detta som en vinst, och släpar in den meterhöga hästen innanför murarna. Paris vädjar till
sin far att bränna upp hästen men då det ses som en gåva till guden Poseidon vill han inte det.
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Trojanerna tror att spartanerna har återvänt hem, en stor fest anordnas i stan och hästen står
orörd kvar. När invånarna har lagt sig och festen är över ses Akilles tillsammans med andra
soldater hoppa ut ur hästen och öppnar portarna till gömda soldater utanför murarna. Nu är
spartanerna inne i Troja och spartanerna påbörjar en räd i staden. Aganemnom får tag i Breisis
och försäkrar henne om att hon ska förslavas och ha ett miserabelt liv under honom. Breisis
hittar dock en dolk i sin ficka och hugger kungen i halsen, då tar kungens vakter tag i henne
och precis innan de ska avsluta livet på henne kommer Akilles och räddar henne. Paris iakttar
händelseförloppet och ser Akilles. Paris höjer sin båge och avfyrar pilar mot honom, varpå
den första träffar honom i hälen vilket kraftigt försvagar honom. Efter detta får han närmare
ett dussin pilar innan han mister livet. Breisis brister ut i gråt, men hon hinner inte sörja sin
älskare, då hon och Paris måste fly staden som står i brand. Filmen avslutas med en stor
begravning för Akilles och en av kungarna i det spartanska riket sörjer honom, tillsammans
med alla andra soldaterna.

34

7 Resultat & Analys
I följande avsnitt kommer resultat och analys att genomföras. Första avsnittet kommer ta upp
faktafelen som filmerna har inkluderat, alltså kommer historiciteten av filmerna att
analyseras. Senare sker en analys, som tillsammans med den tidigare forskningen utarbetar
hur film kan användas, hur den medierar kunskap samt hur utvecklingszonerna kan användas.
Tillsammans med detta kommer även historiebruk och historiemedvetande att diskuteras.
Detta knyts senare ann till syfte och frågeställningar i form av ett resultat.

7.1 Faktafel & historicitet
Då undersökningen bygger på att se på faktafelen har jag medvetet plockat ut delar ur
filmerna som är inkorrekta. Båda filmerna bygger på historia som är utforskat men i vissa fall
obesvarat. Det finns delar av historierna som historiker kommit överens om är mest sannolika.
För att göra det så enkelt som möjligt för läsaren kommer en analys enbart på faktafelen bli
ledande i detta avsnitt.
Gladiator inleds med en krigsscen. Det är ett krig mot nordborna som förs av romarna för att
hålla riket i kontroll. Det romerska riket och dess storlek är något som filmen korrekt målar
upp, dock är detta kriget påhittat. Under kejsaren Marcus Aurelius, fanns inget krig vid den
åldern som han påstås vara vid. Krigstekniken som romarna använder sig av under denna strid
är en annan del av det redan påhittade kriget som inte stämmer. Ett annat exempel på
felaktigheter i filmer är i filmen Gladiator där den romerska armén ses använda sig av
brinnande ammunition. Poängen med denna scenen är inte nödvändigtvis att vara korrekt i
sig, utan att visa på att romare var ledande i den antika utvecklingen.59
I en senare scen ser vi att Commodus tar livet av sin egen far, då hans far inte ville ge honom
tronen, utan han ville ge den till Maximus. Detta är något som är icke-trovärdigt. Att Marcus
Aurelius skulle ge tronen till en general är något som är osannolikt. Något annat som också
ger en mindre trovärdig start är det faktum att Commodus redan var kejsare innan Marcus
Aurelius dör (i filmen). I filmen blir Commodus kejsare år 180 E.Kr. men i verkliga fallet är
han kejsare redan år 166 E.Kr. Viktigt att poängtera är även att karaktären Maximus i sig är
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påhittad av filmkreatörerna.60 En annan viktig del som filmen ständigt vill påvisa är att
Aurelius vill återinföra republiken tillsammans med Maximus på tronen, vilket inte stämmer.
Filmen upprätthåller förvisso några sanningar. De har blivit starkt inspirerade av
gladiatorfighterna. Forskningen visar på att filmen målar upp gladiatorspelen relativt sant,
detta ser vi i avsnittet vad hände egentligen? En detalj som hjälmar och klädsel är dock något
som har blivit inspirerat av senare tidsepoker. Faktum är dock att gladiatorer kunde ställas
emot varandra klädda som legender och myter men även djur som tigrar, lejon och andra
exotiska djur. Gladiatorerna, precis som i filmen blev i många fall, behandlade som stjärnor
av sin tid. Var du en bra gladiator kunde du bli behandlad som en kändis, vilket innebar att du
kunde få tillgång till träffar med kvinnor och till och med din frihet i vissa fall. En viktig del i
gladiatorfighterna är kejsarens tumme upp eller tumme ner. Det var inte säkert att en tumme
ner innebar döden, eller att en tumme ner ens var negativt, det kunde varit vice versa.61
Att analysera filmen Troja är speciellt då denna filmen bygger på Homeros Illiad. Filmens
protagonist är en fiktiv karraktär, delaktig i ett krig som forskare vet lite om, i en stad som
också ifrågasätts. Av dessa anledningar får analysen av denna filmen ske på ett annorlunda
sätt. Här är faktafelen relevanta på ett annorlunda sätt. Analysen får alltså titta på hur filmen
förhåller sig till den påhittade, eller löst sanna historien om kriget mellan spartanerna och
trojanerna, där Akilles fungerar som protagonist.62
Kungadömet Troja var ett stort rike som ska ha funnits i det nuvarande Turkiet. Kriget som
förs av spartanerna mot trojanerna ska ha pågått i drygt ett decennium men i filmen avverkas
kriget efter några knappa dagar, detta genom den omtalade trojanska hästen. Den trojanska
hästen var en krigsplan som innebar att spartanerna lurar trojanerna genom att ge dom en stor
trä-häst som ska vara en gest till gudarna och även ett medgivande till förlust. Spartanerna har
lämnat stranden som har varit deras bas camp och kvar står den stora hästen. Trojanerna i
vinnaryran tar genast in hästen i staden och håller en stor fest, det trojanerna inte vet är att ett
stort antal spartaner gömmer sig i den stora trähästen. Sent på natten hoppar spartanerna ut ur
hästen och öppnar portgångarna till de andra spartanerna som gömt sig utanför. Trojanerna
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förlorar greppet om staden då deras främsta försvar var sina stora murar som inte gick att
bräcka.63
Staden Trojas existens är som tidigare nämnt omdiskuterat. Idag verkar de flesta arkeologer
och historiker vara överens om stadens existens. Dock är det svårt från ett filmiskt perspektiv
att omfamna dess verklighet. I filmen ser vi relativt lite om staden, det är främst fokus på
stadens väggar, som fungerar som ett tema i filmen, och detta verkar filmskaparna ha fått rätt
på.Cartwright beskriver det i Trojan War att det sägs ha varit ett krig, under ungefär samma
tid som filmen Troja behandlar, kring 1250 F.Kr. med detta skrivet kan det finnas spår av
sanningar. Det är dock viktigt att minnas att Homeros Illiad är berättelser, så det är svårt att
helt säkert avgöra vad som är sant och inte. 64
Både Gladiator och Troja eftersträvar någon form av historicitet, då de grundar sig i viss mån
i vetenskapliga fakta. Problemet om vi utgår ifrån historicitet, är att spelfilmers ändamål inte
nödvändigtvis är att vara korrekta, utan snarare att vara spännande och inbjudande för tittarna.
Hur filmkreatörer väljer att bemöta dessa krav påverkar historicitet och därefter medföljer
faktafel.

7.2 Spelfilm & mediering
Som Snickars och Trenter skrev, finns det olika kategorier av historiefilm som medierar
kunskap. Den första kategorin utgick från en fiktionell värld som iscensätts i en verklig
historisk händelse och den andra var en mer seriös spelfilm där filmskaparen försöker skapa
en så autentisk miljö som möjligt.65 Dessa två kategorier blir mest relevant i förhållande till
Gladiator och Troja då dessa filmer ligger i mellantinget bland båda kategorier. Författarna
själva tog upp problemet med att avgöra vilka filmer som ska ligga i vilken kategori och
använde sig av Gladiator som ett exempel, där blev popularitetsfaktorn relevant för att avgöra
hur undersökningar ska gå till väga för att avgöra i vilken kategori filmen hör hemma. Det
faktum att Gladiator är populär och har setts av miljontals människor innebär alltså att den
mediala nivån blir påverkad. Författarna nämner inte Troja, men om relevansfaktorn är
avgörande kan Troja hamna i samma kategori som Gladiator då även den filmen har setts av

63

Cartwright, Mark. "Trojan War." Ancient History Encyclopedia. Mars 22, 2018.
Ibid.
65
Trenter, Cecilia. Snickars, Pelle. Historisk mediering i rörliga bilder. Det förflutna som film och vice versa.
(red. Cecilia Trenter), Lund 2004. Sid 19.
64

37

miljontals människor. Likaväl som det faktum att antalet tittare spelar roll för den mediala
nivån påverkar det även filmen som ett medium i den populärkulturiska faktorn. Dessa filmer
läggs inte under någon ”finkultur” som Lindgren väljer att kalla det, utan kategoriseras som
populärkultur då filmerna är för allmänheten.66
Här är det även intressant att analysera hur pedagogen kan applicera historiebruk i
klassrumsmiljöer. Antingen kan pedagogen förklara att filmerna kan ses på filmerna ett
kommersiellt bruk, men även politisk-pedagogiskt bruk likväl som icke-bruk. Pedagogen kan
förklara för sina elever att filmskaparna har haft något typ av historiebruk när de skapat
filmerna, men då det huvudsakliga syftet av dessa filmer har varit att sälja, mer än att mediera
kunskap. Det kan antas att de ställer sig i ett kommersiellt bruk. Dock går det inte att avgöra,
med bruket i åtanke, hur filmen placeras i Trenter och Snickars kategorier. Beroende på vilket
bruk filmskaparna har utgått ifrån påverkas även filmernas trovärdighet. Är ändamålet att utgå
ifrån ett kommersiellt bruk kan tittare utgå ifrån att den inte kommer grunda sig i någon
historicitet.

7.3 Spelfilmen som undervisningsmedel
Följande avsnitt kommer att titta på hur spelfilmen fungerar som undervisningsmedel. Detta
görs genom att titta på tidigare kapitel där faktafelen och det som stämde överens med
forskningen pekats ut. Sobchack, som Zander refererar till i Clio på bio menar på att det ena
sättet att skapa historia på inte är sannare än det andra. Fokuset skulle istället ligga på ledande
frågor kring filmen, och detta kan vara ett ingångssätt att använda sig av spelfilmen som
undervisningsmedel i historia. Sobchack menade att med frågor som följer, så ska vi kunna
lära oss något mer än bara de historiska händelseförloppen i sig:
-

Hur konstruerar filmer en historisk verklighet?

-

Vilka regler, koder och strategier ger det förflutna liv på den vita duken? Vilken betydelse
har dessa filmiska förflutenheter för oss?

-

Vilka förklaringar finns till att tidigare etablerade sätt att skildra historia på film gått ur
modet?

-

Vilka är förklaringarna till att vissa historiska perioder såsom antiken eller medeltiden är
populära under en viss period för att därefter mer eller mindre tillfälligt, förlora i
inflytande?”67
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Här blir även den sista frågan ännu mer relevant då man kan studera filmskapandet i sig och
därav diskutera historiemedvetande. Även Östenberg påpekar en liknande fråga som den sista
av Sobchack skriver. Östenberg skriver i Svärd, sandaler och skandaler att temat antiken har
haft olika popularitetsperioder, men har ofta haft sin största popularitetskurva beroende på hur
det politiska klimatet har sett ut i USA. Vidare menar Östenberg på att folk känner igen
maktstrukturerna och sig själva i filmerna gjorda om antiken och därför ökar populariteten
hos konsumenterna. Alltså är båda författarna överens om att populariteten är någon av en
bidragande faktor i den mediala nivån.
Både Gladiator och Troja har tydliga teman som kan pekas ut i ett lärandesyfte. Då Troja
(2004) kom ut efter Gladiator (2000), kan den vara präglad av vad Östenberg kallar
”Gladiatoreffekten” som i enkla drag kan förklaras som en popularitetsökning inom det antika
temat. Det finns liknande mönster i filmen Troja som kan uppfattas som inspirerade av
Gladiator. Några centrala teman som finns i båda filmerna är hjältar och antihjältar,
kärlekstrianglar, ära och heder samt krigstekniken. Dessa teman kan i sin tur analyseras i ett
klassrum och bli en ingångspunkt i hur de skall arbetas med.
När filmskapare gör historiska filmer kan de bemötas med missnöje hos viss publik.
Filmskapare skapar film för att underhålla i de flesta fallen, dokumentärer och andra
lärofilmer är inte lika populära, men enligt Terner som har skapat fyra kategorier för filmer i
undervisningen kan olika filmer vara relevanta av olika anledningar. Han nämner fyra olika
filmer som kan vara relevanta i undervisningen och det är undervisningsfilmer,
dokumentärfilmer, spelfilmer och propagandafilmer. Rent faktamässigt är dokumentär och
undervisningsfilmer mest förlitbara, men från spelfilmer och propagandafilmer kan pedagoger
angripa undervisningen på ett annorlunda sätt. Genom Vygostskys utvecklingszoner som
menar på att den lärda (pedagogen, eller en elev) lär den olärda, kan pedagoger använda sig
av propagandafilmer och spelfilmer som ett sätt att faktiskt föra vidare sin redan existerande
kunskap genom film som ett medialt verktyg. Gladiator och Troja som filmer i relation till
utvecklingszonerna kan vara ett lovande exempel på hur den lärda lär ut den olärda, då
filmerna innehåller både faktafel och faktarätt, kan pedagogen komplettera faktafelen med sin
förkunskap.
Historiemedvetande är ännu ett begrepp som är viktigt för elever och pedagoger att förstå och
lära sig när film används i undervisningen. Zander skriver i Historien är nu, att filmer som
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skapas om en historisk händelse präglas av sin samtid.68 Alltså allt som har med filmkreatörer,
skådespelare, manusskrivare och rekvisita påverkas av sitt historiemedvetande. För att
utveckla innebär detta att vi som lever nu idag är präglade av våran syn på nutiden och
dåtiden i och med de förhållanden som vi lever i. Alla har sitt eget historiemedvetande och det
ändras konstant. Därför är det möjligt att se på filmerna Gladiator och Troja och föra en
diskussion kring hur de båda filmerna är präglade av sin samtid.
Gladiator och Troja är 20 och 16 år gamla vilket kan möjliggöra en diskussion kring hur
filmerna hade gjorts idag med frågor som:
-

Hur skulle filmen varit annorlunda idag sett på etnicitet? Könsfördelning?

-

Tror ni filmen hade följt en mer historisk korrekthet om den skapats idag?

-

Hur har vår syn på antiken, när vi ser på filmerna, ändrats idag? Har dom ändrats?

Dessa frågor kan fungera som en följetång på faktafrågor kring filmerna, och även som en
mer övergripande del av film-studier för eleverna. I filmerna Gladiator och Troja kan vi se
hur dessa frågeställningar kan fungera utmärkt enligt de ovanstående frågor. Då båda filmerna
medierar någon form av historisk verklighet, blir de ovannämnda frågorna en intressant
ingångspunkt trots filmernas faktafel.
Med dessa tankar och idéer går det, med utgångspunkt Gladiator och Troja, att arbeta med
dessa filmerna på en mängd olika sätt. Precis som tidigare forskning även pekar på spelar inte
faktafelen någon större roll, såvida pedagogen arbetar med dem på ett korrekt
tillvägagångssätt. Faktafelen behöver inte vara det ända heller, utan som punktlistan ovan
visar på kan pedagogen ta sig ann filmerna på olika sätt. Avsnittets fokus har varit att se på
hur dessa arbetssätt kan appliceras på Gladiator och Troja.

7.4 Gladiator och Troja i klassrummen
Spelfilmerna fyller en funktion på många plan. Den huvudsakliga frågan är hur pedagogen
väljer att använda spelfilmen i undervisningen. Båda filmerna som använts i denna studie har
haft tydliga brister i innehållet i relation till historiciteten. Dock betyder inte detta att folk ska
bli avskräckta från att se på filmer för att lära sig, det finns många positiva aspekter av att titta
på spelfilmer i ändamål för lärande också. Det hela beror på hur, som nämnt ovan, pedagogen
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väljer att använda spelfilmen på. Vygotskys utvecklingszon är en möjlig teori att utgå ifrån
när film används i klassrummen. Det kan finnas fall där elever är mer lärda än andra elever,
men pedagogen ska alltid finnas som ett instrument för elever att lära sig ifrån. Ansvaret
hamnar alltid på pedagogen i vilka verktyg som används i klassrummen. Visas en film fylld
med raka faktafel ska pedagogen ha skapat ett sätt att studera filmen från en annan vinkel än
att ta med sig fakta.
Ett viktigt element för lärande att vara medveten om kan även vara vad Roland Barthes kallar
för ”the reality effect”,69 alltså detaljer som följer med i filmen som inte påverkar handlingen
av filmen. Ett exempel som nämnt i tidigare forskningen är det faktum att latin i Gladiator tas
med för att få en mer autentisk känsla över filmen. Dock påverkar den inte filmens handling
till den del att den anpassas till en sådan detalj. Här kan åter pedagogen se på varför detta
implementeras i filmen, gör det någon skillnad? En annan intressant aspekt att analysera är
protagonisterna i filmerna, Cyrano, Solomon, Blanshard och Shahabudin tittade på centrala
teman i filmen Gladiator och såg ett liknelsemönster med Maximus och Cincinnatus70, en
romersk kejsare som hade alla kvalitéer en ledare eftersträvade. Forskarna såg att publiken
fastnar för karaktärer som Maximus då han påminner dem om en person som vill återgå till
det vanliga livet, till sin gård och familj. Detta är ett tema som kan gå utanför historieramen
men som kan lyftas in då det påminner oss om vårat jordbrukar-jag som inte ligger för långt
bak i tiden. En annan viktig del för pedagogen är att ta spelfilmen som visas för vad den är, en
film. Tanken med film är inte att vara dokumentäriska i de flesta av fallen. Som Mirisch sade,
”vi gör film, inte historia”.71 Dock får vi en annan insyn på historian när den visas på film.
Zander skrev i Historien är nu angående kameravinklar och dess effekt för tittarna som
konsumerar film. Gör filmskaparna ett bra jobb, och om filmen innehåller en viss typ av
historisk korrekthet, som både Gladiator och Troja gör till en viss mån, kan tittare får en mer
insugande upplevelse av film.72
Genom Vygotskys utvecklingszoner lär vi oss att det inte enbart finns en person eller ett
medium som kan lära vidare. Genom film i undervisningen kan bristen på historicitet innebära
att elever själva lyfter upp felen och lär andra studenter. Detta gör att film som ett medierande
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medel kan fylla en dubbelfunktion, som i detta fallet. Att filmerna innehåller faktafel kan
alltså till en viss mån användas till fördel, om det görs korrekt. Undersökningen har ej utgått
ifrån intervjuer där pedagoger själva har gett någon indikation på hur de upplever
utvecklingszonerna i klassrummen, därför får det i denna undersökningen utgå ifrån
antaganden. Med större sannolikhet kommer pedagogen som väljer ut filmen ha en grundlig
förkunskap om temat som visas, och därför kan det antas att utvecklingszonerna, som
illustrerats i teori-avsnittet, ser ut som följande:
Elev

Film

Lärare

Detta behöver givetvis inte bli resultatet varje gång när film visas i klassrummet, som
illustrerat i teori-delen kan triangeln urarta på många sätt, men att förutsätta att pedagogen och
filmen lär eleven är inget kontroversiellt antagande. I många fall kommer läraren att få
komplettera filmerna, som i fallen när filmer som Gladiator och Troja visas, då faktafel
uppkommer. Det krävs inte heller att pedagogen ska kunna peka ut varje fel i filmen, utan
snarare de väsentliga felen. Dock, är det intressanta med utvecklingszonerna att det inte
behöver se ut såhär. Det kan uppkomma fall där eleven är den som har den förkunskap som
krävs för att sedan kunna dela med sig av den.
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8 Diskussion
Spelfilm i undervisningen kan tillföra mycket, men det kan även ta ifrån om den inte
behandlas korrekt. Filmerna är inte att skylla på om folk blir misslärda när de sett en film om
antiken, snarare hur tittaren har behandlat filmen. Flera forskare når någon form av konsensus
i det faktum att spelfilm kommer att fortsätta vara spelfilm, det handlar snarare om hur
pedagoger använder sig av dem i lärandesyfte. Att visa en 2.5h film för 35st elever i en
gymnasieklass och sedan gå vidare med undervisningen är kontraproduktivt. Det finns
mängder av produktiva sätt att använda sig av filmerna på. Exempel på detta kan vara att
arbeta kring filmerna (skapelser, varför görs den, till vilken publik, märks det av vilka som
skapat den och iså fall varför), diskutera historiemedvetande, göra djupanalyser i vad som
faktiskt är fel och rätt i filmerna och vidare diskutera felen för att föra vidare lärdomar.
Filmerna Gladiator och Troja har båda delar i sig som kan bli komplicerat som lärare att
förklara eller ignorera, om dessa filmer ska visas i undervisningen. En poäng som tagits upp i
uppsatsen är det faktum om filmskapare faktiskt har något ansvar i sin historicitet när filmerna
skapas, eller om de faktiskt bara gör film. Oavsett svaret på denna frågan har båda filmerna
grunden i någon form av historisk sanning, och med denna grund kan den fungera som en
ingångspunkt i historielärande i antiken för elever. Film är ett aktiverande medium som går att
studera på många plan. Den behöver inte vara lärarledd, utan kan bli ledd av eleverna själva
genom deras förkunskap. Genom utvecklingszonerna, film som ett medierande medium,
historiebruk och historiemedvetenhet kan pedagoger välja fritt till vilket sätt den vill använda
sig av filmerna. Vad som är rätt och fel behöver inte vara den konstanta diskussionen, utan det
relevanta är hur lektionen och planeringen runtomkring filmen knyter ann till dem. Alltså
finns det, med dessa teorier, en mängd möjligheter i lärandesyfte.
Historiemedvetande och historiebruk är två begrepp som är väsentliga för pedagogen att gå
igenom med eleverna innan spelfilmer som Gladiator och Troja visas. Detta då de är
praktexempel på hur människors egen syn på historia, samt dess bruk kan påverka historia i
ett sådant medium. Som nämnt tidigare mottagas filmsläppen annorlunda hos olika publiker,
bland historiker blev det kontroversiella mottagelser, men hos allmänheten accepteras
filmerna för det dom är, filmer. Filmen är ett populärkultursikt medium och kommer därför, i
många av fallen, accepteras för det den är. Det blir därifrån svårt att göra filmen till något som
kan likställas med en historisk dokumentär, vars ändamål faktiskt är att undervisa publiken
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om en historisk händelse, historiebruket blir alltså annorlunda. Dock tar det inte ifrån
spelfilmerna någonting, då både Gladiator och Troja är inspirerade av något historiskt, och
därför tappar de inte värde i undervisningen helt och hållet.
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9 Avslutning
Trots faktafel fungerar Gladiator och Troja att använda sig i undervisning, problemet är inte
att historiciteten sviktar, utan snarare hur de används. Allt som har med undervisning att göra,
hamnar i pedagogens ansvar först, och dennes förmåga att förmedla och utveckla elevernas
kunskap. Faktafelen kan bli pedagogens ingång i undervisning om den görs på rätt sätt. Dessa
två filmer behandlar antika teman, som är intressanta, och de gör de på ett intressant sätt.
Därför är det upp till pedagogen att använda sig av detta material och utveckla någon form av
undervisning kring filmerna, om de skulle användas i undervisningen det vill säga. Med stöd
av historiemedvetenhet och historiebruk som underlag för både elever och pedagoger kan
lektioner innehållande dessa former av undervisningsmaterial göra underverk såvida alla
befinner sig på samma plan med vad det faktiskt är för material.
Vidare forskning inom detta område anser jag vara till en viss mån nödvändig. Mestadels av
den litteratur som jag har förlitat mig på gällande filmanalyser är gammal litteratur, och trots
min positiva inställning till spelfilm i undervisningen finns det rum för mer forskning. Detta
går att göra genom mer filmanalyser där filmer ställs emot varandra för att se om det finns
något analysschema som går att skapa därifrån, för att sedan kunna se mönster som finns i
filmer som de jag analyserat i denna uppsats.
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bject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=
12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_HISHIS01a1
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