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Abstrakt 

I den här studien försöker jag lämna en redogörelse på hur lärare kan arbeta didaktiskt och 

metodiskt med spelfilm i undervisningen, i kursen kultur och idéhistoria på gymnasiet. Via en 

kvalitativ intervju-undersökning med elva elever som läser kultur och idéhistoria på klippans 

gymnasium, och kopplingar till didaktisk forskning i ämnet har jag lyft fram olika 

förhållningsätt att använda spelfilm. För att lärare ska förhålla sig didaktiskt och metodiskt 

med spelfilm i undervisningen krävs det att lärare är insatta i Lpf 94, kursmålen och följer 

upphovsrätten. Det krävs även att lärare har didaktisk kunskap om hur en spelfilm i 

undervisningen bör förbehandlas och efterbehandlas med eleverna. Det är även betydande att 

lärare är medvetna om mediareception, att elever kan läsa av spelfilmer olika beroende hur 

lärare väljer att visa spelfilmer.  

 

 

 

 

Nyckelord: Spelfilm, kultur och idéhistoria, pedagogiskt hjälpmedel, didaktik och metodik, 

styrdokument, kursmål, reception och ungdomskultur.  
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1 Inledning  

Lars Terner lyfter fram i Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen (1990) att det är 

förvånande att lärare inte använder sig av rörlig bild i större utsträckning, då flertalet elever 

ägnar sig åt rörlig bild utanför skolan och använder rörlig bild som kunskapskälla. Terner 

(1990) skriver: ”forskare hävdar t.o.m. att film och TV är de främsta kunskapskällorna för 

dagens barn och ungdom…”
1
Min tes är att spelfilm i undervisningen är ett verktyg för läraren 

att kunna stärka elevernas intresse i ämnet de läser. Mitt antagande är att intresserade elever 

presterar bättre vilket leder till att de lättare uppfyller kursmålen. Om lärare börjar använda 

spelfilm mer i sin undervisning och elever tar till sig spelfilmer som en bildningsväg krävs det 

att lärare får större kunskap i mediareception, vilket Olle Holmberg betonar i Ungdom och 

media (1994). I studien går jag in på kulturteoretisk receptionsforskning och redogör att lärare 

ska vara medvetna om att många elever tar till sig och kodar av rörliga bilder olika. Denna 

kunskap är betydande när lärare framförallt citerar med olika filmsekvenser (eleverna måste 

fylla i tomrummet som uppstår mellan olika filmcitat) och för källkritiska diskussioner med 

eleverna på visade spelfilmssekvenser. Therese Håkansson lyfter fram i resultatet i sitt 

examensarbete Historia och film (Malmö högskola, 2007)
2
 att lärarna i hennes studie inte 

intar källkritiska samtal med sina elever på en visad spelfilm med historiskt innehåll. I arbete 

fokuserar jag på vikten av att lärare för fram källkritiska samtal med eleverna på visad 

spelfilm i klassrummet. Jag konkritiserar i arbetat även på hur en lärare i kursen kultur och 

idéhistoria kan arbeta didaktiskt och metodiskt med spelfilmer som innehar kulturhistoriskt 

innehåll i undervisningen. Didaktiskt och metodiskt i form av vad, hur och när en lärare kan 

fokusera på spelfilm i sin undervisning, i koppling till vad upphovsrätten, Lpf 94 och 

kursmålen fastställer.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka vilka undervisningsmetoder som gynnar eleverna i lärarens 

användning av spelfilm i klassrummet.  

 

                                                           
1
 Lars Terner, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen 1990, s. 21. 

2
 Historia och film (Malmö högskola, 2007-06-01) på Några elevers och lärares ställningstagande om historisk 

film och dokumentärer och elevers identitet i historisk film. 



8 
 

Frågeställningar:  

 Vad uttrycker elever om lärares förbehandling och efterbehandling av spelfilm i 

undervisningen? 

 Vad säger elever om spelfilm som inlärningsmetod? 

 Hur upplever elever känslor och stämningar i spelfilm?  

 Vilket intresse har elever till spelfilm?  

 Hur kodar elever av (läser av) spelfilmer? 

 Hur förhåller sig elever källkritiskt till spelfilmer? 

 

1.2 Disposition 

I bakgrunden (kap. 2) som följer efter inledningen behandlar jag kortfattat vad kursen kultur 

och idéhistoria behandlar samt dess kursmål. Därefter i bakgrunden belyser jag meningar från 

läroplanerna Lpf 94 i koppling till spelfilm. Jag går även in på didaktiska och metodiska 

aspekter på hur spelfilm kan användas i undervisningen. Källkritiska aspekter på spelfilm, vad 

upphovsrätten betonar om spelfilm i klassrummet och om elevers filmvanor berörs även.  

Kapitlet som följer är forskningsläget (kap. 3), där jag tar upp liknande forskning och redogör 

för var min studie förhåller sig.     

Kapitlet därefter (kap. 4) belyser jag kulturteoretisk receptionsforskning där jag fokuserar på 

hur elever kodar av (läser av) spelfilmer.  

I nästkommande kapitel (kap.5) tar jag upp metoden för min intervjuundersökning. Berör att 

min undersökning är av kvalitativ karaktär. Delar som samt tas upp i metodavsnittet är, 

avgränsning och urval, planering, forskningsetiska aspekter, genomförande av kvalitativ-

intervju, analys och bearbetning, validitet och reliabilitet samt metodkritik.  

Följande kapitel (kap 6.) redogör jag resultatet av intervjuundersökningen.  

Nästkommande kapitel (kap 7.) behandlar jag analysen av empirisk intervjudata.  

Därefter (kap 8.) följer sammanfattningen och diskussionen vara efter jag lämnar svar på 

frågeställningarna. Svaren är i form av en matris på sex redogörande stycken. Matrisen 

innehåller en sammanfattning och diskussion på studiens olika delar.  
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Slutligen följer fortsatt forskning (kap 9.), referenser (kap 10) och en bilaga på 

intervjufrågorna.    
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2 Bakgrund 

Här i bakgrunden följer en kort redogörelse om innehållet och målen för kursen Kultur och 

idéhistoria. I avsnittet lyfter jag även upp korta meningar från läroplanen Lpf 94 och kopplar 

dessa till lärares användning av rörlig bild. Därefter behandlar jag hur lärare kan använda 

spelfilm didaktiskt och metodiskt i undervisningen och ansluter till Lars Terners
3
 bok Bild, 

ljud, film och drama i historieundervisningen (1990). Efterkommande tar jag upp källkritik av 

spelfilmer med kulturhistoriskt innehåll och belyser hur Ridleys Scott skildrar Christofer 

Columbus i Den stora upptäckten 1492 (1992). Slutligen belyser jag vad upphovsrätten om 

spelfilm i klassrummet fastställer och om elevers filmvanor.  

 

2.1 Kultur och idéhistoria   

”Kultur- och idéhistoria tar upp sambanden mellan idéhistoria och estetik under olika perioder. Kursen 

behandlar även konstarterna som en del av en bredare historisk utveckling och har ett självklart samband med 

ämnena svenska och historia. Kursen är en gemensam kurs för estetiska programmet samt en inriktningskurs 

inom samhällsvetenskapsprogrammet.
4
  

 

2.2 Kursmålen, kultur och idéhistoria 

”Mål för kursen 

Kursen skall ur ett historiskt perspektiv ge förståelse av sambanden mellan idéer och konstarter. Kursen skall 

också ge kunskap om väsentliga drag i konstarternas historia och konstutövares betydelse under olika epoker. 

Kursen skall även belysa de konstnärliga uttrycken som en spegling av samhällsutvecklingen i stort.  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutat kurs 

Eleven skall ha kunskap om väsentliga aspekter på estetik och konstskapande genom tiderna 

Känna till idéhistoriens betydelse för konstarterna samt olika kulturhistoriska uttryck och deras relation till 

epoker och genrer 

Känna till några väsentliga samband mellan samhällsutveckling, arkitektoniska och konstnärliga uttryck 

                                                           
3
 Före metodiklektorn i Uppsala i ämnena Historia och Svenska. 

4
 www.skolverket.se (webbplatsen Kursinfo) 2007.  

http://www.skolverket.se/
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Ha kännedom om några väsentliga drag i konstarternas utveckling och deras betydelse ur ett 

samhällsperspektiv.”
5  

 

2.3 Lpf 94 

I Lpf 94 står skrivit:  

 

”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolans nationella och specialutformade 

program dessutom… kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser. Läraren skall låta eleverna pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ.” 

 

Om lärare använder spelfilm i undervisningen och bearbetar den med sina elever, får eleverna 

pröva på en annorlunda arbetsform som kan vara mycket givande. Läraren kan föra fram 

källkritiska diskussioner och övningar efter en visad spelfilm. Om lärare har didaktisk och 

metodisk kunskap om hur källkritiska samlat kan föras med eleverna, är spelfilm i 

undervisningen en utmärkt metod för att elever ska få öva sig att granska fakta, förhållanden 

och tänka kritiskt. Med lärares användning av spelfilmer med kulturhistoriskt innehåll i 

undervisningen får elever kulturell stimulans. Kulturell stimulans i form av att få uppleva 

känslor, stämningar och kulturhistoriska förhållanden i ämnet de studerar. 

 

”Rörliga bilder har en nästintill magisk förmåga att visa upp, iscensätta och i någon mån återkalla det förflutna i 

(audio)visuell form. Det är framförallt allt filmmediets realistiska illusion – det vill säga det faktum att man som 

åskådare glömmer bort att man ser på film och istället tror sig vara på plats i (den historiska) berättelsen – som 

ligger till grund för till exempel den multimiljardstinna filmindustrin i Hollywood, som under snart hundra år 

tjänat pengar på bland annat bilden av det förflutna.”
6
  

 

Spelfilm i undervisningen är en utmärkt metod för att elever ska uppnå nämnda meningar från 

Lpf94. Bidrar lärare till att eleverna följer dess meningar har jag antagande om att elevernas 

intresse i ämnet de studerar ökar, vilket bidrar till att de får större motivation av att inhämta 

kunskap.  

                                                           
5
 www.skolverket.se (webbplatsen Kursinfo) 2007.  

6
 Pelle Snickars & Cecilia Trenter, Det förflutna som film och vice versa 2004, s. 14. 

http://www.skolverket.se/
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2.4 Hur kan lärare didaktiskt och metodiskt använda spelfilm som pedagogiskt 

verktyg för eleverna? 

Lars Terner tar i Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen (1990)
7
 upp hur en lärare 

kan arbeta didaktiskt och metodiskt med spelfilm i undervisningen. Moment som han sätter 

tyngd på i sin behandling av spelfilm och vilka jag kommer att sammanfatta är: lärarens 

förbehandling och efterbehandling av film, när bör en film visas och arbeta med två visningar.  

 

Förbehandling 

Terner skriver att det är av betydelse att läraren alltid innan visning för eleverna ser filmen 

minst en gång (vilket är självklart). Under denna förtitt bör läraren planera frågor till eleverna 

som kan ställas vid efterbehandlingen. Om mer information behövs inhämtas om den aktuella 

filmen som ska visas, finns bra information att inhämta hos bl.a. Svenska Filminstitutet.
8
 

Terner redogör att en förbehandling med eleverna alltid ska göras. Förbehandlingen ska inte 

vara för lång och läraren ska inte avslöja spännande inslag. Viktigt är att läraren underlättar 

filmens handling, fakta och budskap för eleverna, så att eleverna tar till sig filmen rätt. 

Bevakningsuppgifter till eleverna att fundera över under visningen av filmen, är ett bra sätt för 

att lyfta fram viktiga förhållanden i filmen. Svaren på bevakningsuppgifterna bör inte eleverna 

skriva ner under filmen, utan först efteråt, för att elevernas koncentration under filmen inte 

ska avta. En lärare bör tänka på hur informationstäta filmerna är. Om en film är alltför 

informationstätt kan läraren visa filmen i etapper. För mycket fakta bidrar till att elevernas 

inhämtade av kunskap sjunker.    

 

Efterbehandling 

Samtal efter en filmvisning kan läggas upp på flera sätt. Om det rör sig om en kortfilm är det 

normala att man tar och går igenom den direkt efter visningen. Om det istället rör sig om en 

längre film/spelfilm är det normalt att man tar upp filmen vid ett senare tillfälle. Detta kan 

vara en fördel då eleverna får tid att bearbeta filmen, och kan fundera över 

                                                           
7
 Lars Terner, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen 1990.  

8
 www.allmovie.com (2007) är även en utmärk sida som innehar de flesta filmer med välskrivna recensioner. 

http://www.allmovie.com/
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bevakningsuppgifter de tidigare fått på filmen. Terner berör ett par punkter som bör vara 

standard vid ett samtal efter visning av en film.  

1, Vid samtalet efter filmen ska eleverna få chans att fråga om oklarheter eller ting som de 

funderat över. Måna elever har ofta svårt att dra igång sina funderingar inför sina kamrater. 

Läraren bör ha förberett enkla frågor, vilka läraren kan ställa till eleverna i syfte av att lösa 

eventuella misstolkningar eller sådant som kan varit svårt att förstå i filmen. 

2, Läraren bör i samtalet med eleverna föra fram frågor, som lyfter fram filmens händelser i 

rätt tid och miljö. Fråga eleverna t ex varför de tror att det är just den tiden som filmens 

handling skildrar, och inte i en annan tid. 

3, Viktigt är att lyfta fram om filmens skildring är historisk korrekt.
9
  

 

När bör en film visas? 

En film kan visas för att skapa motivation för eleverna att studera ett nytt avsnitt. Film kan 

samtidigt användas för att fokusera i ett avsnitt, för att skapa en debatt, eller som material för 

elever att hämta fakta från. I avslut av ett avsnitt kan läraren även använda film för att 

sammanfatta ett ämne för eleverna.  

 

Arbeta med två visningar 

Eleverna kan ofta få ut mer av en film om de får se filmen ytterligare en gång. Problemet för 

lärare att kunna erbjuda eleverna ytterligare en visning av filmen, är givetvis att det är ont om 

tid. Förbehandlingen skulle kunna göras kortare och den första visningen skulle istället kunna 

bli en slags förbehandling. Bevakningsuppgifterna skulle då istället kunnas delas ut till 

visning två. Eftersom eleverna får se första filmvisningen utan bevakningsuppgifter som leder 

dem, bidrar det till att de kanske fokuserar på andra viktiga drag ur filmen som de annars inte 

kanske skulle tänkt på. Efterbehandlingen av första visningen skulle kunna vara att fokusera 

på att eleverna förstår filmen. I detta skede kan läraren även försökta skapa dialog med 

eleverna om vad de fastnat för i filmen, och försöka analysera dess filmsekvenser. Öppen 

diskussion och analys över dess filmsekvenser i klassen kan leda till att ytterligare intressanta 

                                                           
9
 Mer djupgående om källkritiskt förhållningssätt i kapitlet som följer (2.4).  
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delar av filmen berörs. Dessa delar kan eleverna i den andra visningen av filmen då fundera 

över. I efterbehandlingen av den andra visningen kan då dessa slutliga bitar analyseras och 

diskuteras öppet i klassen. Innan efterbehandlingen av andra visningen, kan det vara bra om 

eleverna delats in i grupper och fått olika bevakningsuppgifter på filmen att fokusera sig på. 

Dessa uppgifter ska gruppen efter filmvisningen diskutera med varandra. Därefter för de fram 

sina redogörelser för klassen.     

 

2.5 Källkritik av spelfilmer med kulturhistoriskt innehåll 

I visning av spelfilm i klassrummet är det av stor betydelse att eleverna får kunskap om att 

förhålla sig kritiska till vad de får se. Terner berör att en lärare alltid bör föra källkritiska 

samtal med eleverna efter visning av en spelfilm. Frågor som läraren bör lyfta fram är bland 

annat: Hur vet man om filmen är historisk korrekt? Hur vet man att det som skildrades 

verkligen stämmer med historien? Vilka källor bygger filmens historiska skildring på? Dessa 

frågor kan leda till intressanta diskussioner och efterstudier på filmens källor. Om det t ex är 

en filmatisering av ett litterärt verk, kan man senare göra en fokusering på det verket och 

ifrågasätta varifrån författaren fått sina källor om de är trovärdiga o.s.v. 

 

”Att film och historia är en god kombination kan flera generationers biobesökare intyga. Men många historiker 

menar dock att den ”sanna” historien går förlorad på vita duken.”
10

 

 

Det finns flera bakomliggande faktorer till varför inte spelfilmers innehåll av historiska 

skeden alltid är historiskt korrekta. Samtidens inverkan på filmens produktion och vem som 

har regisserat filmen är bakomliggande faktorer. Som exempel kan nämnas hur Ridleys Scotts 

skildrar Christofer Columbus i Den stora upptäckten 1492 (1992).  

 

”I filmen framställs han som en idealist och infödingarnas beskyddare mot den ondskefulla spanska adelsmannen 

Moxica. Men verklighetens Columbus var av allt att döma en väldigt cynisk person. Han ledde personligen flera 

                                                           
10

 Ulf Zander, Clio på bio 2006, omslag.  
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anfall som kostade tusentals infödda livet. Och han tvekade inte heller att ta tillfånga och utnyttja 

lokalbefolkningen som arbetskraft i guldgruvorna.”
11

     

 

Intressant är att samtidens kulturhändelser ofta har inverkan på hur filmer produceras.  

 

”Filmvetaren Vivian Sobchack har betonat att bortom skillnaderna förenas akademisk och filmisk historisering 

av att de är kulturella produkter präglade av sin framtid. De kulturella, ideologiska och politiska moden och 

förhållningssätt som var rådande vid respektive tillkomstsituation har haft en avgörande betydelse för 

slutproduktionen innehåll och utseende.”
12

   

 

Samma år som filmen spelades in (1992) var det 500-årsjubileum i flera delar av världen för 

att fira Columbus ”upptäckt”.  Mats Jönssons huvudtes i sin avhandling Film och Historia är: 

 

”Film utgör ett i stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som alltid säger mer av empiriskt värde om sin 

produktionskontext än det gör om perioden som skildras.”
13

 

 

Jönsson skriver avslutningsvis i sin avhandling att testen inte enbart håller, men konstaterar 

att studier av historiska filmer bidrar till poängterande samtidshistorisk information.  

 

2.6 Vad säger upphovsrätten om spelfilm i klassrummet 

Det är inte tillåtet för en lärare att visa en hel spelfilm för sina elever som läraren t ex hyrt 

eller köpt i privatbruk. Däremot kan en lärare utnyttja citaträtten och citera med delar av en 

eller flera spelfilmer i sin undervisning för att belysa och koppla till ett aktuellt avsnitt.  

 

”Det är tillåtet för en lärare att fritt sammanställa ett så kallat ”samlingsverk”, ett slags citerande collage med 

exempel i text eller ljud av verk från ”ett större antal” upphovsmän – för användning i undervisningen… Det går 

                                                           
11

 Världens Historia, nr 1 2005. 

12
 Ulf Zander, Clio på bio 2006, s. 14. 

13
 Mats Jönsson, Film och Historia 2004 s. 213. 
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också bra att utan att ha kollat upphovsrätten exemplifiera en föreläsning i klassrummet om exempelvis svensk 

filmhistoria med korta filmsnuttar från ett antal olika filmer. Citatet får inte utgöra en självständig del, utan 

måste vara ett exempel i ett större sammanhang. För den som stödjer sin föreläsning med filmcitat är det tillåtet 

att bränna över dessa filmsnuttar på en egen DVD.”
14

 

 

2.7 Elevers filmvanor 

Det som ungdomar är intresserade av är viktigt för en lärare att göra kopplingar till och 

använda sig av. Därför är det av betydelse att lyfta fram ungdomars filmvanor. Framförallt tar 

ungdomar till sig bildmediet i högre grad än t ex lärotexter, då rörliga bildmediet visar sitt 

innehåll.  

 

”Elever använder ofta filmexempel som slagträn när de ger sig på den tråkiga skolan och de tråkiga skoltexterna. 

Det är roligt med film, säger de, men det är dödstrist i skolan – läroböckerna är trista, de romaner som läses i 

skolan är trista och lärarna är också trista när de står där framme och pratar.” 

 

Ungdomar i Sverige ser på i snitt 20 timmar rörligt bildmaterial i veckan. En timsiffra som är 

högre än vad flertalet ungdomar lägger i timmar på studier i skolan.
15

  

 

”Till mycket stor del ägnar svenska skolbarn sin fritid åt film, video och TV. De ser ”rörliga bilder” i långt större 

utsträckning än tidigare generationer. Flera forskare hävdar t.o.m. att film och TV är de främsta 

kunskapskällorna för dagens barn och ungdom… Det är mot den bakgrunden förvånande, att film och TV inte 

används mer i svenska skolor”
16

 

 

Flertalet unga tar till sig bildningsvägar utanför skolan, då populärkulturella element som 

många unga ägnar sig åt, inte lyfts fram direkt i skolan, utan istället finns representerade för 

unga utanför skolan. 

  

                                                           
14

 www.filmpedagogik.nu (Dec 2007).  
15

 John – Henri Holmberg, Filmtema, 2006, s 510. 
16

 Lars Terner, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen 1990, s. 21. 

http://www.filmpedagogik.nu/


17 
 

”Skolan har trots att den tar en allt större plats i elevernas liv förlorat sitt bildningsmonopol. Populärkulturen har 

för många blivit ett alternativt bildningsmedel som konkurrerar med skolan om tid, uppmärksamhet och intresse. 

Surfandet på nätet, musiklyssnandet eller musikskapandet, de rituella sammankomsterna med kamratgänget 

framför videon: allt detta är exempel på aktiviteter och – ja, faktiskt, bildningsvägar – som många unga värderar 

högre och uppfattar som mera meningsfulla än de som erbjuds i skolan.”
17

  

 

Med lärarens användning av film i undervisningen, får elever möjligheten att uppleva känslor 

och stämningar i ämnet de studerar. Detta kan leda till att elevernas intresse i ämnet de 

studerar ökar, och bidrar till att de får större motivation att inhämta kunskap. 

 

 ”Få läromedel kan ge en så god konkretion och få eleverna att leva sig in i olika historiska situationer och 

miljöer, och knappast något ger en så stark emotionell påverkan.”
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 Magnus Persson, Populärkulturen och skolan 2000, s. 16-17.  
18

 Lars Terner, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen 1990, s. 21. 
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3 Forskningsläge 

3.1 Spelfilm, didaktik och reception 

Under de senaste åren har det bedrivits allt mer forskning på spelfilm kopplat till historia 

ämnet. Ulf Zander diskuterar i sin bok Clio på Bio (2006) hur pass spelfilmer med historiskt 

innehåll är historiskt korrekta. Zander fastställer att det är viktigt att inta ett kritiskt perspektiv 

i seendet av spelfilmer med historiskt innehåll. Mats Jönsson behandlar även i sin avhandling 

Film och historia - historisk Hollywoodfilm 1960-2000 (2004) relationen mellan spelfilm och 

historia och sätter fokus på att samtiden bär en roll på hur pass en spelfilm produceras. 

Jönssons huvudtes i boken är att filmen säger mer om filmens produktionskontext, än den tid 

som filmen skildrar.
19

 I avhandlingens resultat lyfter Jönsson fram att hans tes inte alltid 

stämmer, men i många fall är tesen klart gällande. Clio på Bio och Film och historia - 

historisk Hollywoodfilm 1960-2000  har varit en tillgång i min redogörelse om källkritik av 

spelfilmer med kulturhistoriskt innehåll.  

 

Lars Terner redogör om spelfilm i Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen (1990), 

hur en lärare didaktiskt och metodiskt bör använda spelfilm i klassrummet. Terner fastställer 

att det är oerhört viktigt att lärare fokuserar på att förarbeta och efterarbeta spelfilmer med 

eleverna. Terners redogörelse om hur en lärare pedagogiskt kan arbeta med spelfilm i 

klassrummet har jag i stor grad använt mig av.  

 

I John-Henri Holmbergs bok Filmtema (2006) avslutar Fredrik Holmberg med ett kapitel på 

hur en lärare kan använda spelfilm i skolan. I kapitlet lyfter Holmberg fram att lärare kan 

citera med spelfilm och därmed följa upphovsrätten om spelfilm i klassrummet.  

 

Olle Holmberg tar i sin bok Ungdom och media (2004) upp olika receptionsteorier på hur 

ungdomar läser av bildmediet. Holmberg fastställer att ungdomar läser av och tar till sig 

rörliga bilder olika vilket pedagoger borde få större kunskap om. Detta behandlar jag i 

teoridelen (kap 4).  

                                                           
19

 Mats Jönsson, Film och Historia 2004 s. 213.  
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Therese Håkansson fokuserar i sitt examensarbete: Historia och film (Malmö högskola, 2007-

06-01) på Några elevers och lärares ställningstagande om historisk film och dokumentärer 

och elevers identitet i historisk film. Intressant är att Håkansson i sin studie uppger att lärarna i 

hennes studie inte fokuserar på källkritik rörande spelfilmer och dokumentärer med historiskt 

innehåll. Håkanssons ämne ligger i närheten av min studie. Främst berörande att Håkansson 

tar upp elevers ställningstagande om historisk film. Våra studier skiljer sig dock åt på flera 

områden. Dels är hennes målgrupp årskurs nio medans min forskning är riktad mot 

gymnasieelever som läser kultur och idéhistoria. Min studie har även fokus på hur en lärare 

kan jobba didaktiskt och metodiskt med spelfilm i undervisningen.  

 

Carl-Fredrik Jönsson och Magnus Kullgrens C-uppsats i ämnet: Fån fiktion till 

historiemedvetande. – En studie kring hur spelfilm kan användas i historieundervisningen. 

(Växjö universitet, 2007-06-07) har likheter med mitt ämnesområde. Fredrik Jönssons och 

Magnus Kullgrens behandlar bland annat hur en lärare didaktiskt kan arbeta med spelfilm i 

historieundervisningen. De studerar hur ett antal lärare på högstadiet och gymnasiet använder 

spelfilm i historieundervisningen och kopplar till historiedidaktisk forskning. I deras studie 

fastställer de att spelfilm används i historieundervisningen, och att lärarna som intervjuades 

anser att spelfilm är ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel i historieundervisningen. Min studie 

skiljer sig mot deras forskning på momentet att jag fokuserar på elevers syn på spelfilm och 

inte lärares användning av spelfilm.  

 

Petra Johanssons och Therése Wallenbergs examensarbete i ämnet: Lärande med rörlig bild i 

fokus (Malmö högskola, Ht 2005) ligger även vid mitt ämnesområde. Deras forskning 

behandlar kring vilket sätt film är användbart och vilka hinder som finns i att använda film i 

undervisningen, kopplat till bland annat styrdokument och ungdomskultur. I resultatet lyfter 

de fram att pedagoger i många fall stöter på ett flertal med hinder i sitt användande av rörlig 

bild i undervisningen. För att komma över hindrena använder sig flera pedagoger av rörlig 

bild på ett olagligt sätt och bryter mot upphovsrätten. De betonar att många pedagoger inte är 

medvetna om vilka regler som gäller i användandet av rörlig bild i undervisningen.  
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Åse Ljungdahls och Cecilia Wallins examensarbete i ämnet: Den historiska romanen som 

didaktiskt verktyg. – en undersökning kring den historiska romanens användning i 

historieundervisningen (Malmö högskola, 2007-06-01) innehar moment som ligger i närheten 

av mitt ämnesområde. De fokuserar bland annat på hur elever läser av det förflutna och skapar 

ett intresse i ämnet via historiska romaner. Författarna går även in på hur lärare kan använda 

historiska romaner i undervisningen. I deras slutsatser betonar de att användandet av 

historiska romaner i undervisningen, bidrar till att elevers intresse väcks i ämnet och att 

elevers kritiska tänkande stärks.  
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4 Teori 

4.1 Reception 

Ungdomar ägnar sig idag i stor utsträckning åt rörliga bilder. Olle Holmberg betonar därmed i 

Ungdom och media (1994) att skolan behöver större kunskap om mediareception. 

Kulturteoretisk receptionsforskning har utvecklats av främst den tyska receptionsteoretikern 

Wolfgang Iser. Receptionsteoretiker som Iser läger tonvikten ”på de roller som publiken (de 

som läser texterna, de som avkodar texterna) spelar för tingens ordning än på texterna 

själva.”
20

 Holmberg skriver: 

 

”När läsaren tolkar texten och jämför den med den reella världen måste hon, säger Iser, fylla i en stor mängd 

tomrum i texten. Tomrummen finns på olika nivåer. De kan gälla utfyllnaden av en miljö – står det bara ”torg” i 

texten lämnas mycket över till läsaren – men de kan också gälla mycket övergripande tolkningar av meningen i 

textvärlden. Iser talar om litteratur, men det hindrar inte att hans teori om tomrummet också kan användas på 

bildmedier. ”
21

  

 

Hur vi läser av t ex litterära texter och spelfilmer skiljer sig åt. Ordens språk och rörliga 

bildens språk skiljer sig klart åt. Rörliga bilder kräver normalt inte lika stor utfyllnad (tom 

rummet) som ord, då rörliga bilder står i relation med verkligheten. Isers teorier om läsarens 

utfyllnad av tecken är även passande i den röriga bilden. Tomrum finns i den rörliga bilden 

bl.a. i form av klippningen och hoppen mellan olika scener. I tomrummen som uppstår får 

tittaren ta initiativ till ifyllnad av tomrummet.
22

    

 

”Film är rörliga bilder som genom klippning, montage, fogas samman till större helheter. Jens Toft (1985) 

diskuterar montagets funktion i en bok om filmspråk, subjekt och samhälle. Han menar att även om ordens 

spåråk och filmens språk är olika så är de lika i den meningen att det är fråga om språk som måste läras… Man 

måste lära sig att ”läsa” film, men med hjälp av ett språk som är olikt det diskursiva verbala språket. Och i denna 

olikhet ligger förklaringen till att filmen rör vid andra erfarenhetsområden än det tryckta ordet.
23

  

 

                                                           
20

 Arthur Asa Berger, Kulturstudier 1999, s. 32. 
21

 Olle Holmberg, Ungdom och media 1994, s. 60. 
22

 Olle Holmberg, Ungdom och media 1994, s. 61. 
23

 Olle Holmberg, Ungdom och media 1994, 50.  
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Det är betydande att lärare har kunskap om att elever kan läsa av rörliga bilder olika. Vi tolkar 

och tar till oss en mediatext olika berörande våra egna sociala erfarenheter, klasstillhörighet 

könstillhörighet, och i vilken situation vi läser en media text. I 

receptionsforskningssammanhang är de flesta nu överens om att mening blir till i mötet 

mellan en konkret läsare och en konkret text. Meningen bor inte längre i texten själv. Dagens 

diskussion handlar istället om hur mycket av meningen som har med textens innehåll att göra, 

och hur mycket som kan tillskrivas läsaren, hennes erfarenheter och avsikter. 
24
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 Olle Holmberg, Ungdom och media 1994, 58-59. 
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5 Metod 

Den här studien har haft sin början i att jag under höstterminen 2007 vikarierade på Klippans 

gymnasium, där jag hade tolv elever i kursen Kultur och idéhistoria. Under vikarietiden 

behandlade jag antiken, medeltiden, renässansen och barocken med eleverna. I mina 

föreläsningar citerade jag med spelfilmer med kulturhistoriskt innehåll i koppling till 

avsnitten. Tillfällena jag använt mig av spelfilmer i undervisningen kom senare att utgöra en 

grund att utgå efter, under min kvalitativa gruppintervju med eleverna. 

 

5.1 Undersökningens metodval 

Metodvalet för gruppintervjun är av kvalitativ-karaktär. Valet av kvalitativmetod ligger i att 

jag är ute efter att förstå och få fram hur elever ser på lärares användning av spelfilm i 

klassrummet. I den kvalitativa karaktären har målet varit att gå på djupet, får en chans att 

ställa motfrågor och nå uttömmande svar från eleverna, samt i förhoppning till att nå givande 

diskussioner.  25 

 

”Ofta ger denna metod intressanta och lärorika resultat om elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar 

och intressen, resp lärarens syn på elever, undervisning, förhållningsätt, målsättningar och planering. Intervjun 

ger rätt använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket.”
26

  

 

Via kvalitativa gruppintervjuer har jag få data på hur de svarande eleverna upplever känslor 

och stämningar och hur deras intresse till ämnet står sig när de ser på film. Har samt fått fram 

data på elevernas syn på hur en lärare ska bearbeta filmerna med eleverna, och elevernas syn 

på vilken tyngd en lärare ska lägga på spelfilmer i sin undervisning. 

I svar på hur elever upplever (känslor, stämningar), avkodar (läser av) och tar till sig (intresse) 

filmer, har mina kvalitativa gruppintervjuer delvis varit av receptionsteoretisk karaktär. Fokus 

på den roll som betraktaren av film spelar. Receptionsundersökningens insamlade data på hur 

eleverna avkodar filmer är en bra grund för att veta hur en lärare bäst metodiskt kan arbeta 

med filmer som pedagogiskt hjälpmedel i klassrummet. 

                                                           
25

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer 2004, s. 14. 
26

 Bo Johansson, Per Olov Swedner, Examensarbetet i lärarutbildningen 2006, s. 41.  
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5.2 Avgränsning och urval 

I avgränsning valde jag att gruppintervjua tolv gymnasieelever i kursen kultur och idéhistoria 

på Klippans gymnasium. 

Urvalet av spelfilmer som använts i studien har utgjorts av filmgenren historiska 

Hollywoodfilmer (påkostade amerikanska storfilmer med kulturhistoriskt innehåll).  

Spelfilmer som jag visat delar av och vilka som berördes i undersökningen var: Herkules, 1997, 

Disney. Enter The Dragon: Secrets of The First Emperor, 2006, National Geographic. Gladiator, 

1999, Ridley Scott. Jag har inte fokuserat på direkta dokumentärer och propagandafilmer. 

 

 5.3 Planering  

I planeringen av min intervju genomförde jag en intervjuguide. I intervjuguiden är de ämnen 

och frågor strukturerade som är aktuella för undersökningen. Mina frågor i intervjuguiden 

utger både tematisk och dynamisk karaktär. Tematisk i form av att direkt koppla till 

forskningsämnet, medan dynamisk i form av att intervjupersonerna känner motivation till att 

svara och att intervjufrågorna är lätta att förstå. 27  

Karaktären av mina intervjufrågor har utgått efter Kvales tablå 7.1 (typer av intervjufrågor). 

Har försökt att främst utgå efter att ställa korta och enkla frågor, vilket Kvale betonar att 

intervjuaren bör förhålla sig till
28

  

Mina intervjufrågor har även varit uppbyggda efter media och historiskdidaktisk forskning
 29 

 

I upplägget av mina frågor har jag främst utgått efter Lars Terners bok Bild, ljud, film och 

drama i historieundervisningen (1990). Terner (1990) tar upp hur en lärare kan arbeta 

didaktiskt och metodiskt med spelfilm i undervisningen. Moment som han sätter tyngd på är: 

Lärarens förbehandling av film, när bär en film visas, lära eleverna att se film kritiskt och hur 

efterbehandlar man en film? Frågor som jag formulerat utifrån Terner (1990) har bland annat 

varit: Hur tycker ni att lärare ska bearbeta en spelfilm med er elever innan visning? Hur ofta 

och i vilka sammanhang bör spelfilm förekomma i undervisningen? Hur ska en lärare 

bearbeta en spelfilm med er elever efter visning 

                                                           
27

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun 1997, s. 121-122. 
28

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun 1997, s. 123. 
29

 Då jag inte hittat någon relevant didaktisk forskning i ämnet kulturhistoria, har jag använt mig av främst media 

och historiedidaktisk forskning som ligger nära ämnet.  
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Hur förhåller ni er källkritiskt till spelfilmer? 

 

5.4 Forskningsetiska principer 

För att följa dem etiska aspekterna under gruppintervjuerna har jag utgått efter 

Vetenskapsrådets forskningsprinciper (inom humanistisk-samhällsvetenskapligforskning), 

fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.
30

 Två veckor innan undersökningen frågade jag samtliga tolv elever i klassen 

om deras samtycke att ställe upp på min intervjuundersökning. Jag berättade att det är friviligt 

för eleverna att ställa upp och att de under intervjun fick gå ifrån om de önskade. Eleverna 

fick vid detta tillfälle information om min forskning och om hur jag tänkt genomföra 

gruppintervjun. Lyfte bland annat upp att jag kommer att ljudinspela gruppintervjun, och att 

inspelad data kommer att raderas på banden efter genomförd forskning. Jag berörde att 

samtligas elever som ställer upp kommer att få vara anonyma, och att deras svar endast 

kommer att användas i studiens ändamål.  

 

5.5 Genomförande av kvalitativ intervju 

Av klassens tolv elever deltog elva av eleverna på gruppintervjun. För att inte gå miste om 

viktig data från intervjuundersökningen och för att få tillgång till hur dialogen förts har jag 

ljudinspelat gruppintervjun. För att skapa en trevlig stämning bjöd jag på julmust och 

pepparkakor (juletid). Jag upplever att det var en god atmosfär och att eleverna kände sig 

motiverade att svara på intervjufrågorna. Intervjuundersökningen tog ca fyrtiofem minuter.  

 

5.6 Analys och bearbetning 

Min metod för intervjuanalys är meningskoncentrering. Den ljudinspelade empirin har jag 

skrivit ner ordagrant. Via min kvalitativa intervjumetod uppkom diskussioner, vilket bidrog 

till att jag ställde ett flertal motfrågor. Efter studerat intervjupersonernas svar, har jag därefter 

                                                           
30

 www.vr.se 2007. 
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plockat ut de relevantaste svaren och formulerat om delar av svaren till kortare meningar. 

Dessa kortare meningar har jag därefter gjort en sammanfattad redogörelse på.
31

   

 

Via intervjun har jag fått fram data på elevernas syn på lärarens användning av spelfilm som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. I analysen av inhämtad data har jag kortfattat redogjort 

svar från eleverna som jag ansett varit utmärkande i undersökningen. I sammanfattningen och 

diskussionen som senare följer har jag gjort kopplingar tillbaks till Lars Terners (1990) 

didaktiska forskning om lärarens användande av spelfilm i undervisningen. Jag har även 

kopplat till bland annars Mats Jönsson, Film och Historia (2004) och Ulf Zander, Clio på Bio 

(2006), i studien av hur en lärare källkritiskt ska bearbeta filmerna som visats för eleverna.  

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Upplever att tillförlitligheten är god, då intervjufrågorna var väl formulerade utefter en 

intervjuguide och täckte aspekten på hur elever ser på lärarens användning av film som 

inlärningsmetod i undervisningen. Om en likartad undersökning skulle göras kan avvikelser 

eventuellt inträffa, då förändringar inom skolans värld med tiden inträffar. Min uppfattning är 

dock att resultat skulle bli i stort densamma.    

 

Berörande validiteten upplever jag att resultatet efter gruppintervjun ger en korrekt bild av 

undersökningen. Vill lyfta fram att det är viktigt att förhålla sig kritiskt till egna 

utgångspunkter under intervjun, vilka kan inverkat på undersökningens resultat.    

 

”Eftersom man sitter fast i sitt eget tänkande är det svårt att upptäcka brister i hur man definierar begrepp; man 

räknar helt enkelt med att alla avser samma sak som man själv gör när man använder ett ord.”
32

    

 

 

                                                           
31

 Kapitlet, resultat av intervjuundersökningen. 
32

 Bo Johansson, Per Olov Swedner, Examensarbetet i lärarutbildningen 2006, s. 104. 
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5.8 Metodkritik 

Intressant att lyfta fram är att samtliga elever i gruppintervjun var tillstörsta delen överens om 

svaren på samtliga frågor. I en gruppintervju som undersökningsmetod finns faran att elever 

eventuellt kan komma att hålla med andra elever via grupptrycket, eller av rädslan av att 

uttala sig fel och därmed istället inte uttala sig alls. Viktigt att betona är att resultatet kanske 

inte skulle blivit detsamma om jag istället intervjuat eleverna djupgående individuellt. Vill 

även betona att enstaka elever under intervjun satt tysta. För att få ett starkare resultat skulle 

jag eventuellt genomfört en djupgående intervju på dessa elever enskilt, för att 

förhoppningsvis få fram deras svar på intervjufrågorna. Eftersom jag under en längre tid var 

vikarie för eleverna och skulle sätta omdöme på eleverna, kan även detta ha spelat roll på hur 

pass eleverna svarade.  

Viktigt att tillägga är att eleverna under intervjun kan ha lämna förväntningssvar utifrån de 

svar som de tror jag förväntat mig.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Bo Johansson, Per Olov Swedner, Examensarbetet i lärarutbildningen 2006, s. 46. 
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6 Resultat av intervjuundersökningen  

Totalt ingick elva av klassens tolv elever på intervjuundersökningen. 

Samtliga elever är positiva till att lärare använder spelfilm som pedagogiskt hjälpmedel i 

ämnet. En elev sa: ”Spelfilm fångar ens uppmärksamhet lite mer än bara lyssna när läraren 

pratar. Ett roligt sätt att lära sig på.”  

Eleverna anser att spelfilm med kulturhistoriskt innehåll bidrar till att de får uppleva känslor, 

stämningar och hur det såg ut under den tiden som skildras på ett roligt och spännande sätt. 

Styrkan med spelfilm i undervisningen jämfört mot andra undervisningsformer anser eleverna 

ligger i att man lär sig bättre när ord, bild och ljud samspelar. En elev svarade: ”Man lär sig 

bättre genom att se och höra. Det är inte så givande att sitta och lyssna på en lärare en 

timma. Till slut tröttnar man, man lyssnar inte längre.”De orkar lyssna på när en lärare 

förläser max en kvart, därefter är eleverna behov av en annan undervisningsform.  

Filmsekvenser från filmer med kulturhistoriskt innehåll som eleverna fastant för (vilka jag 

visat under perioden jag vikarierade) är spelfilmsdokumentären Secrets of The First Emperor, 

om Kinas första kejsare Qin Shi Huang
34

, Disneys Herkules
35

 och Hollywood succén 

Gladiator
36

. Spelfilmsdokumentären om Qin Shi Huang ansåg eleverna var mycket givande 

inlärningsmässigt, då det både är en spelfilm och en dokumentärfilm. En berättarröst i 

dokumentärkaraktär är i bakgrund till spelfilmssekvenserna. Eleverna ansåg att detta var bra, 

då de fick bra faktakunskap av berättarrösten, samtidigt som de fick uppleva känslor, 

stämningar och spänning via spelfilmssekvenserna. En elev sa: ”Tycker både spelfilmer och 

dokumentärer är bra. Men inte direkta dokumentärer – gubbe som bara snackar. Utan den 

med Qin shi Huang. Röst i bakgrunden men ändå spelfilm.  Om det är spelfilm – då helst bara 

citera med spelfilm – inte för långa klipp!” 

Av filmsekvenserna jag visade från Disneyfilmen Herkules ansåg tio av eleverna att 

sekvenserna var givande, då sekvenserna bjöd på riktligt med humor i samspel till avsnitten 

som de studerade i kursen. Eleverna var överraskade över hur mycket kulturhistoria det finns i 

Disneys Herkules. En elev ansåg att filmen Herkules var för barnslig att använda i 

undervisningen.   
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Ur Hollywood filmen Gladiator fick eleverna se filmsekvensen när Colosseum skildrades. 

Sättet jag visade sekvensen på ansåg eleverna var lyckat. Först fick eleverna se sekvensen. 

Därefter frågade jag eleverna om de la märke till vilken eller vilka kolonnordningar 

Colosseum har. Därefter fick de se sekvensen igen, och när Colosseums kolonnordningar 

kunde ses pausade jag och föreläste fram svaret med eleverna. Eleverna tyckte det var ett 

utmärkt sätt att visa spelfilm. Då eleverna fick se det som var viktigast att ta upp ur spelfilmen 

kopplat till det vi studerade i kursen (läste om Roms arkitektur). Samt att de fick se 

filmsekvensen två gånger, att jag pausade och föreläste till filmsekvensen.  

Berörande hur ofta spelfilm bör användas i undervisningen anser eleverna att spelfilm inte ska 

vara tyngden av undervisningen. De anser att spelfilm är passande som inledning till ett nytt 

ämne/avsnitt, så att man blir mer motiverad till att studera ämnet/avsnittet. En elev svarade: 

”Varje gång man ska gå in på ett nytt ämne är det bra med spelfilm så att man bättre sätts in 

i ämnet. Istället för att bara stå och läsa upp en massa fakta.” 

Av kursens timmar (100p) anser eleverna att en lärare kan visa 3-4 spelfilmer eller citera med 

filmer som motsvarar 3-4 spelfilmers tidslängd.   

Angående om en lärare bör visa hela spelfilmer eller citera med spelfilm, anser eleverna att en 

lärare alltid bör citera med spelfilm. Eleverna upplever att visning av hela spelfilmer tar för 

mycket tid. Eleverna är medvetna också att många spelfilmer har innehåll av ting som inte är 

relevant till det som de studerar. De anser att om en lärare istället citerar med film tas det 

viktigaste upp, plus att en lärare kan visa flera filmsekvenser från olika filmer, istället för att 

endast förhålla sig till en spelfilm.  

Elevernas syn på lärarens bearbetning av en spelfilm är att läraren ska berätta kort om filmens 

handling och hur läraren tänkt koppla spelfilmen till ämnet. Eleverna poängterade att läraren 

inte bör fokusera för mycket på bearbetningen. Istället menade eleverna att lärarens 

efterarbetning av filmen bör ha innehåll av en djupare föreläsning och t ex diskussioner kring 

vad de såg.   

Eleverna berättar att de förhåller sig kritiska till historiska spelfilmer. De bekräftar att de ofta 

kan se om dess spelfilmer är historiskt korrekta. Som exempel lyfte en elev upp spelfilmen 

300
37

 vilken eleven anser är klart överdriven. Om de är tveksamma till spelfilmens historiska 

skildring är korrekt, har de inte ork att läsa sig till om spelfilmens historiska skildring är sann. 
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Eleverna berör att de ofta blir väldigt påverkade av spelfilmer. När de tänker på något 

historiskt får de ofta upp en bild i huvud från en spelfilmssekvens. Som exempel nämnde ett 

par elever att när de tänker på Akilles får de bilden av Bratt Pitt i Troja och när de tänker på t 

ex Zeus får de bilden på Disneys skildring av Zeus i Herkules.  

Berörande hur mycket eleverna lär sig av spelfilmer svarade samtliga att det främst beror på 

hur stor tyngd läraren bearbetar och efterarbetar en spelfilm med klassen. Eleverna svarade 

även att det är avgörande vilka spelfilmer som förs fram, samt om lärare väljer att citera med 

spelfilm eller visa hela spelfilmer.  

Elevernas intresse ökar för ämnet de studerar om de får se spelfilmer i undervisningen. En 

elev svarade: ”Trodde kulturhistoria skulle vara jätte tråkigt, bara plugg och plugg men det 

är jätte kul. Ser en film och sen när man läser, känner man igen det. När man vet någonting 

innan blir det mer intressant. Det blir lättare att plugga. lättare att förstå, roligare att plugga, 

större motivation att studera.   

En elev berörde att filmsekvensen som eleven såg när Colosseum skildrades i filmen 

Gladiator, bidrog till att eleven senare valde att göra ett fördjupningsarbete om romarrikets 

arkitektur.  

Eleverna avslutade med att de hoppas att lärare i fler ämnen kommer att använda spelfilmer i 

undervisningen, och att det finns spelfilmssekvenser att visa i alla ämnen.  
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7 Analys av empirisk intervjudata 

Att samtliga elever är optimistiska till spelfilm i undervisningen var beräknande. Det som var 

utmärkande var att eleverna föredrar spelfilmsdokumentärer före påkostade amerikanska 

Hollywood-spelfilmer i undervisningen. Att de svarade spelfilmsdokumentärer före spelfilmer 

visar på att de gav seriösa svar under intervjun, och att deras vilja är att inhämta maxad 

kunskap på bästa pedagogiska sätt. Orsaken till deras val av spelfilmsdokumentärer före 

spelfilmer ligger i att de lär sig mer under en spelfilmsdokumentär, då fakta presenteras via en 

dokumenterande berättarröst. De tycker spelfilmsdokumentärer är bättre än att enbart få se 

traditionella dokumentärer, då en spelfilmsdokumentär leder till att eleverna även får uppleva 

känslor, stämningar och spänning, vilket bidrar till att de får ett större intresse för ämnet de 

studerar. Intressant data från undersökningen är även att samtliga elever anser att en lärare 

alltid bör citera med spelfilmer. Eleverna nämnde att inga av deras lärare citerar med 

spelfilmer. När de fått se spelfilmer är det hela spelfilmen som visats. Eleverna förhåller sig 

kritiskt till spelfilmer med historiskt innehåll, samtidigt som de nämner att de blir påverkade 

av mediet. Intressant är dock att de inte kollar upp hur pass den historiska korrektheten i 

filmen stämmer överens med det verkliga historiska skedet. Detta bidrar till att lärare har ett 

stort ansvar att föra upp källkritiska diskussioner, berörande t ex vad som är korrekt och inte 

korrekt i spelfilmer och vilka källor filmen bygger på etc.  
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8 Sammanfattning och diskussion 

Jag kommer i det här kapitlet att presentera en sammanfattning och diskussion på sex 

redogörande stycken som svar på frågeställningarna. 

  

Visa spelfilmssekvenser 

Petra Johansson och Therése Wallenberg (2005) lyfter fram i resultatet i deras avhandling att 

lärare ofta inte har kunskap om vilka regler som gäller i visning av en spelfilm, vilket leder till 

att de ofta bryter mot upphovsrätten. Jag vill betona om lärare utnyttjar citaträtten i 

upphovsrätten, och citerar med spelfilm i undervisningen, bidrar det till att lärare följer 

upphovsrätten om rörlig bild. Bekräftande data från den kvalitativa intervjun var samtliga 

elever överens om att en lärare alltid bör försöka citera med spelfilm. Eleverna anser att hela 

spelfilmer tar för mycket av kursens tid och att mycket av innehållet i en spelfilm inte är 

direkt relevant till hela avsnittet som behandlas i ämnet. Eleverna upplever att de orkar lyssna 

på när en lärare förläser i max en kart. Eleverna talar för att spelfilmer inte ska utgöra tyngden 

av undervisningen. De anser att spelfilmer är passande som inledning till ett nytt ämne/avsnitt, 

så att man blir mer motiverad till att studera ämnet/avsnittet. Av kursens timmar, bör en lärare 

visa 3-4 spelfilmer eller citera med filmer som motsvarar 3-4 spelfilmers tidslängd. Att citera 

med film bidrar till att eleverna får ta del av det viktigaste och bäst passande från spelfilmen 

kopplat till ämnet eleverna studerar.  

I citering av spelfilm ska pedagoger ha kunskap om mediareception kopplat till rörliga bilder, 

vilket Olle Holmberg för fram i Ungdom och media (1994). Hur elever väntas ta initiativ och fylla 

i det tomrum som uppstå i lärarens visning av filmsekvenser (klippning och hoppen mellan 

olika scener). Då endast en del eller delar av en spelfilm ses av eleverna uppstår det enorma 

tomrum. Detta tomrum måste läraren föra upp i samtal med eleverna så att inte 

filmsekvensen/sekvenserna som visas missförstås. 

Via att citera med film har läraren dessutom tiden att kunna beröra ett flertal spelfilmer, och 

kunna erbjuda eleverna två visningar. Lars Terner (1990) berör att eleverna oftast får ut mer 

av en film om de får se ytterligare en visning av filmen. Att citera med film leder till att 

läraren har stor frihet att kunna välja film. En lärare kan i detta fall använda eget material som 

t ex köpfilmer och citera delar av dessa för klassen. Inledningsvis för en lärare är det ett 

tidskrävande jobb att citera med film. Först måste läraren ha kunskap om hur man delar 
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spelfilmer och därefter sammanställer filmdelarna på en dvd-skiva. När denna kunskap är 

besatt är det sen enkelt för läraren att utnyttja spelfilmer i undervisningen, vilket pedagogiskt 

gynnar eleverna. 

 

Koppla till styrdokumenten 

Filmsekvenser som en lärare väljer att visa för eleverna ska lämpligen ligga i koppling till vad 

kursmålen och läroplanen LP96 behandlar. En lärare ska vara insatt i dess styrdokument för 

att kunna välja så passande filmsekvenser som möjligt. 

 

Glöm inte förbehandlingen 

Läraren bör i sin förbehandling av visning av en filmsekvens minst ha sätt filmsekvensen en 

gång. Läraren bör efter att ha valt ut aktuell filmsekvens, planera frågor till eleverna som de 

kan jobba med i grupper efter visningen. Både Lars Terner (1990) och de intervjuade eleverna 

menar att en förbehandling med eleverna inte ska göras för lång. Viktigt är att läraren 

underlättar filmsekvensens handling, fakta och budskap för eleverna, så att eleverna tar till sig 

en filmsekvens rätt. Elevernas syn på lärarens förbehandling av en filmsekvens är att läraren 

ska berätta kort om filmens filmsekvens och hur läraren tänkt koppla en filmsekvens till 

ämnet. Bevakningsuppgifter till eleverna att fundera över under visningen av en filmsekvens, 

är ett bra sätt för att lyfta fram viktiga förhållanden i filmsekvensen. Bevakningsuppgifternas 

storlek avgörs självklart beroende på filmsekvensens storlek. Svaren på 

bevakningsuppgifterna bör inte eleverna skriva ner under visningen av en filmsekvens, utan 

först efteråt, för att elevernas koncentration under filmsekvensen inte ska avta. 

 

Ytterligare en visning  

Att visa en filmsekvens tar inte upp allt för lång tid av en lektion. Vilket bidrar till att det 

finns tid att låta eleverna få se filmsekvensen ytterligare en gång. Bevakningsuppgifterna 

skulle då kunnas dela ut till visning två. Eftersom eleverna får se första filmvisningen utan 

bevakningsuppgifter bidrar det till att de kanske fokuserar på andra viktiga drag ur 

filmsekvensen som de annars inte kanske skulle tänkt på.  
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Fokusera på efterbehandlingen 

Efterbehandlingen av första visningen skulle kunna vara att fokusera på att eleverna förstår 

filmsekvensen. I detta skede kan läraren även försökta skapa dialog med eleverna om vad de 

fastnat för och försöka analysera dess filmsekvenser. Öppen diskussion och analys över dess 

filmsekvenser i klassen kan leda till att ytterligare intressanta ting berörs. Dessa delar kan 

eleverna i den andra visningen då fundera över. I efterbehandlingen av den andra visningen 

kan då dessa slutliga bitar analyserar och diskuterar öppet i klassen. Innan efterbehandlingen 

av andra visningen kan det vara bra om eleverna delats in i grupper och fått olika 

bevakningsuppgifter att fokusera sig på. Dessa uppgifter ska gruppen efter visningen 

diskutera med varandra. Därefter för de fram sina redogörelser för klassen. 

 

Inta ett källkritiskt förhållningssätt till spelfilmer 

Therese Håkanssons (2007) framför att lärare i hennes undersökning inte intar källkritiska 

diskussioner med sina elever efter en visas spelfilm med historiska inslag. Det är markant att 

läraren för upp källkritiska samtal på spelfilmssekvenserna som visats för eleverna. Lars 

Terner (1990) lyfter fram frågor som läraren bör fokusera på med eleverna: hur vet man om 

filmen är historisk korrekt? Hur vet man att det som skildrades verkligen stämmer med 

historien? Vilka källor bygger filmens historiska skildring på? Ulf Zander (2006) och Mats 

Jönsson (2004) poängterar samtidens betydelse på hur en spelfilm produceras. Läraren ska 

beröra samtidens kulturella och politiska skeden som rådde vid filmens tillkomstproduktion, 

och vem som står som regissör. Frågor läraren kan fokusera på är: vilken betydelse samtiden 

kan ha spelat för filmens slutproduktion?  Vem är regissören bakom spelfilmen? Har 

regissören regisserat liknande filmer? I det källkritiska samtalet kan läraren även försöka föra 

upp liknande spelfilmer och då beröra frågor som: hur skiljer sig spelfilmen jämfört mot 

likande spelfilmer och vilka källor har regissören bakom spelfilmerna använt sig av? 
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9 fortsatt forskning  

I en fortsatt forskning skulle det vara intressant att i en och samma studie studera lärare och 

elevers syn på spelfilm i kursen kultur och idéhistoria. I den forskningen då göra en kvalitativ 

studie och intervjua lärare och elever djupgående i helgrupp. Hoppet att få en debatt mellan 

lärare och elever, vilket kan leda till givande data på lärare och elevers gemensamma syn på 

hur en lärare bör didaktiskt och metodiskt använda spelfilm i undervisningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

10 Referenser 

Berger, Arthur Asa, Kulturstudier, (Studentlitteratur, 1999). 

 

Holmberg, John-Henri, Filmtema, (Lund, 2006). 

 

Holmberg, Olle, Ungdom och media, (Lund: Studentlitteratur, 2004). 

 

Johansson, Bo, Swedner Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen, (Kunskapsföretaget, 

2006.). 

 

Jönsson, Mats, Film och historia - historisk Hollywoodfilm 1960-2000, (Lund, 2004). 

 

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Studentlitteratur, 1997).  

 

Snickars, Pelle & Trenter Cecilia, Det förflutna som film och vice vers (Lund: 

Studentlitteratur, 2004). 

 

Persson, Magnus, Populärkultur i skolan: Traditioner och perspektiv, 

(Lund: Studentlitteratur, 2000). 

 

Terner, Lars, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen, (Uppsala, 1990). 

 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, (Studentlitteratur, 2004).  

 

 Zander, Ulf, Clio på bio, (Lund: historiska media, 2006). 

 

Tidskrifter: 

Världens Historia, nr 1 2005.  

 

Webbadresser: 

Skolverket: Kursplanen i Kultur och Idéhistoria. (Dec 2007): 



37 
 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id

=3138&extraId= 

 

Skolverket: Läroplanerna för LPO94 och LPF 94. (Dec 2007): 

http://www.skolverket.se/sb/d/468 

 

Filmpedagogik: Upphovsrätt (Dec 2007). 

http://www.filmpedagogik.nu/documents/Material/Artiklar/upphovsrätt06.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3138&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3138&extraId
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.filmpedagogik.nu/documents/Material/Artiklar/upphovsr�tt06.pdf


38 
 

Bilaga, intervjufrågor 

(Tema - elevers syn på spelfilm i kursen kultur och idéhistoria.) 

 

Vad anser ni om att lärare använder spelfilm som pedagogiskt hjälpmedel i ämnet? 

 

Hur ofta och i vilka sammanhang bör spelfilm förekomma i undervisningen? 

 

Hur upplever ni filmsekvenserna från de spelfilmer jag visat för er?  

 

Ska lärare visa hela spelfilmer eller delar av spelfilmer? 

 

Skulle ni få ut mera av en spelfilm om ni fick se den två gånger? 

 

Hur upplever ni om lärare pauser i filmen för att redogöra om något? 

 

Ska en lärare dela ut instuderingsfrågor innan eller efter spelfilmen? 

 

Hur tycker ni att lärare ska bearbeta en spelfilm med er elever innan visning? 

 

Hur ska en lärare bearbeta en spelfilm med er elever efter visning?  

 

Vad anser ni är det bästa med spelfilm jämfört med andra undervisningsformer?  

 

Hur förhåller ni er källkritiskt till spelfilmer? 

 

När ni ser spelfilmer som berör ämnet ni studerar, upplever ni att ni lär er något? 
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Hur upplever ni att ert intresse ställer sig i ämnet ni studerar, när ni ser spelfilmer? 

 

Om spelfilmer leder till att ni får ett större intresse i ämnet, bidrar det till att ni lägger ner mer 

tid på studier i ämnet ni läser? 

 

Hur stor tyngd bör lärare i ämnet lägga på spelfilm i undervisningen? 

 

Vilket föredrar ni spelfilm eller dokumentärer? 

 

Vad hoppas ni kommer att hända på den här fronten – spelfilm i undervisningen? 
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