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Abstrakt/Sammanfattning

Uppsatsen behandlar visning av spelfilm som ett pedagogiskt inslag i historieundervisningen.

Uppsatsen syftar till att undersöka ett fåtal lärares resonemang kring att använda historisk film i sin

undervisning. Fyra lärare har intervjuats, och svaren har analyserats med hjälp av en hermeneutisk 

utgångspunkt.

Undersökningen visar att lärare har olika skäl att använda sig av spelfilm när de undervisar i 

historia, och att de ser olika på spelfilm som pedagogiskt verktyg. Ingen av informanterna tycker sig 

ha någon hjälp och stöttning av styrdokumenten när det gäller hur de skulle kunna använda 

alternativa läromedel. Uppsatsen visar att spelfilm kan användas som ren underhållning, men även 

för att hjälpa till att skapa ökad inlevelse och ökade färdigheter i historieämnet.

Nyckelord: spelfilm, undervisning, historieundervisning
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1. Inledning

Historieämnet i vår svenska skola är ständigt omdebatterat, kanske mer nu än någonsin. Inför det 

förra riksdagsvalet talade socialdemokraterna om att göra historia till ett kärnämne på gymnasiet, 

som alltså alla oavsett utbildning skulle läsa för att få en gymnasieexamen. Nu blev det som alla vet 

en borgerlig valseger, men även de borgerliga tycks vilja höja historieämnets status. Just nu verkar 

det som att den borgerliga regeringen också tänker sig att historia skall bli ett kärnämne.1 En ny 

läroplan kommer så småningom, och vilken roll historieämnet får där återstår att se.

Skolverket skriver som ett av de mål skolan ska sträva mot gällande historieundervisning i 

grundskolan att [eleven] ”förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som 

tolkar och belyser historiska förlopp”. Detta mål skulle kunna tolkas som att exempelvis historisk 

fiktion i form av historiska romaner men även historisk spelfilm skall användas i undervisningen.2

Jag har själv stött på blandade reaktioner från omgivningen när jag berättat att jag utbildar mig till 

lärare i just historia. En stor andel av de jag talar med får något varmt i blicken och talar om historia 

som favoritämnet under sin egen skoltid, medan andra snarare ifrågasätter min mentala status då jag 

valt ett så tråkigt ämne att undervisa i. Det har gett mig intrycket att historieämnet berör, oavsett om 

det är ett positivt eller negativt omdöme har de allra flesta som jag upplever det en klar uppfattning 

om skolämnet historia, hur det är och hur det bör vara. Något jag har funderat mycket på är om det 

helt enkelt är så att historieundervisningen skiljer sig enormt mycket åt i olika skolor och olika 

klassrum, och om det är det som har skapat dessa stora skillnader i attityd gentemot ämnet, eller om 

det är något i ämnet i stort som man antingen avskyr eller älskar.

Jag är själv väldigt intresserad av spelfilm, och vill gärna använda mig av spelfilmen som ett 

verktyg för att fånga upp del elever som mot förmodan inte blir lyriska av att bara läsa om historiska 

händelser. Jag tycker också att diskussioner om historiska händelser med en fiktiv film som 

utgångspunkt brukar kunna bli väldigt givande, och jag tycker mig märka ett bra gensvar från 

eleverna. När jag diskuterade detta med min handledare under min verksamhetsförlagda utbildning, 

slogs jag över hur oerhört olika vi resonerade kring film som undervisningsform. Detta gjorde mig 

nyfiken på hur yrkesverksamma lärare använder sig av spelfilm när de undervisar i historia och hur 

de motiverar sin undervisning.

                                                
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_543349.svd
2 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId=2087
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1.1. Syfte

Avsikten med denna uppsats är att undersöka ett fåtal lärares syn på filmvisning i 

historieundervisningen samt se vilket stöd historieundervisning med hjälp av film har i 

styrdokumenten. Jag vill ta reda på vilket syfte dessa lärare anser sig ha med att visa film i 

historieundervisningen, och i vilken omfattning lärare gör koppling mellan styrdokumeneten och sin 

reella undervisning när det gäller filmvisande.

1.2. Frågeställningar

 Hur ser historielärare på filmvisning i sin undervisning?

 Vad säger styrdokumenten om film som undervisningsmetod?

 Vilken roll kan spelfilm ha i historieundervisningen?

 Förekommer källkritik som ett moment när man visar spelfilm i historieundervisningen? 

Problematiserar läraren filmvisandet?

1.3. Begreppsdefinitioner och avgränsningar

När jag använder ordet film i denna uppsats, menar jag om inget annat anges spelfilm. 

Dokumentärfilmer och film som producerats i rent undervisningssyfte är naturligtvis också 

relevanta i historieundervisningen, men jag har valt att fokusera på hur man i historieundervisningen 

använder sig av spelfilm och hur man hanterar balansen mellan fakta och fiktion i dessa filmer.

Jag använder mig förutom forskning om historisk spelfilm, av forskning om historiska romaner. 

Skolverket anser nämligen att en text inte alltid är skriven, utan att man kan betrakta även 

exempelvis film som en text. ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära 

läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 

utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar 

förutom skrivna och talade texter även bilder”.3 Detta innebär alltså att man kan analysera en film 

på samma vis som man analyserar vilken annan text som helst. Det gör också att forskning om 

historisk fiktion i form av litteratur blir relevant för min studie.

Hans O Granlid om definitioner av historia, och vad som kännetecknar en historisk roman: 



3

”Historia brukar definieras dels som det förflutna, dels som den vetenskap, som utforskar detta 

förflutna. Eftersom nuet oupphörligt förvandlas till förfluten tid, kan det vara befogat att fråga sig 

hur avlägset en romans ämne bör vara för att den ska vara meriterad för beteckningen historisk 

roman. [– – –] Räcker det med ett kvartssekel eller krävs minst ett sekel?”4

Hellstrand är också medveten om denna svårighet att definiera vad som är en historisk roman. ”Var 

på tidsaxeln upphör Per-Anders Fogelströms böcker om fattigfolket att vara historiska romaner?” 

En tänkbar definition är enligt Hellstrand att handlingen i en historisk roman utspelar sig i en tid 

som författaren inte kan minnas. Delar av Per-Anders Fogelströms svit om Stockholm skulle med 

detta synsätt bli betraktade som historiska romaner, medan de sista böckerna inte är det. Hellstrand 

menar att i undervisningssyfte finns det ingen anledning att krångla till det, och föreslår denna 

definition som tillämpningsbar i skolans verksamhet: ”En historisk roman är en gestaltning av det 

förflutna, avlägset eller närliggande, som präglar en historisk medvetenhet hos författaren.”  5

Denna definition anser jag är tillämpningsbar även på den historiska spelfilmen. När jag använder 

begreppet historisk spelfilm, eller i denna uppsats, bara film, menar jag alltså att en ”historisk film 

är en gestaltning av det förflutna, avlägset eller närliggande, som präglar en historisk medvetenhet 

hos filmskaparen”.

2. Metod

Genom att intervjua ett fåtal lärare om deras syn på spelfilmens roll i historieundervisningen, 

kommer jag inte att få någon övergripande bild av hur lärare i stort ser på detta ämne. Detta är heller 

inte syftet. Ambitionen är att ge en ökad kunskap om hur ett litet antal lärare ser på spelfilmen som 

pedagogiskt verktyg i skolämnet historia. Jag vill skildra ett litet antal lärares djupare resonemang 

kring frågan, och hur deras resonemang avviker från varandra, eller uppvisar likheter med varandra. 

Att använda intervju som metod för att få fram kunskap är användbart när man ”vill ha reda på vad 

någon annan vet, tycker, vill eller över huvud taget tänker på.” 6

Detta kräver en kvalitativ inriktning på uppsatsen, då det är lärares resonemang som ska kartläggas i 

första hand och detta är naturligtvis inte kvantifierbart, åtminstone inte i en så begränsad 

                                                                                                                                                                
3 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
4 Granlid, sid. 20
5 Hellstrand, sid. 32
6 Merriam, (1994) sid. 86
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undersökning som denna. Jag ämnar analysera informanternas svar inspirerad av hermeneutik. Detta 

på så vis att jag i första hand strävar efter förståelse av de enskilda individerna snarare än att finna 

övergripande allmängiltiga svar. Jag har utgått från den hermeneutiska cirkeln som strävar efter att 

koppla samman delar till en helhet. Viktigt är att komma ihåg att jag inte strävar efter att finna en 

enda allmängiltig sanning, nåpgot som enligt Ödman i princip är omöjligt att göra när man rör sig 

inom humanistiska forskningsområden och använder sig av kvalitativa undersökningsmetoder. Även 

om man kommer fram till en tänkbar och trolig tolkning, kan den aldrig vara den enda sanna. ”Vi 

”fryser” ett ögonblick av vår förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt.” 7 En grundtanke inom 

hermeneutiken är att en tolkning alltid är subjektiv i viss mån. De frågor jag ställer begränsar 

säkerligen i viss mån svaren jag får, Ödman menar att ”det finns inget förutsättningslöst frågande, 

lika litet som förutsättningslös tolkning eller förståelse.”8 Han menar vidare att den tolkandes 

förkunskaper alltid ger effekter i tolkandet, och att materialet i sig påverkar den tolkande. Min 

förförståelse är alltså inte konstant enligt detta resonemang, utan ändras hela tiden. Om jag hade 

gjort om samma undersökning en gång till hade jag alltså enligt detta resonemnag gjort en annan 

tolkning, då min utgångspunkt för tolkningen förändrats. Jag anser ändå att tolkningsmetoden i detta 

fall är den mest relevanta, och att jag har kunnat dra logiska slutsatser av mitt material. 

2.1. Etiska ställningstaganden

I enlighet med de forskningsetiska principerna har jag anonymiserat informanterna genom att inte 

använda deras riktiga namn, och inte heller ange vilka skolor de arbetar på eller på vilken ort de 

finns. Detta har jag även klargort för informanterna, för att de skulle känna sig trygga gällande 

konfidentialitet. Jag har informerat mina informanter om syftet med uppsatsen, i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. De visste alltså när vi påbörjade intervjun att jag skulle titta på deras 

resonemang kring att använda spelfilm i historieundervisningen. De har också informerats om att 

jag bandat intervjuerna, och jag har varit tydlig med deras rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Informanterna har getts möjlighet att läsa mitt transkriberade intervjumaterial, men inte min analys 

av detta material. Detta helt enkelt på grund av tidsbrist, informanterna kommer att ges möjlighet att 

läsa den färdiga uppsatsen, men alltså inte påverka slutprodukten. De har alltså alla godkänt min 

transkribering av materialet, men tolkningarna av detsamma är mina. Jag var också tydlig med att 

om informanterna skulle tycka att transkriberingen gav en skev eller felaktig bild, skulle de ha rätt 

att avsäga sig medverkan i uppsatsen. Ingen av informanterna uttryckte dock någon sådan åsikt, alla 

                                                
7 Ödman (2007), sid. 107
8     Ibid, sid. 105-106
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ansåg att det transkriberade materialet stämde överens med deras uppfattning om vad som sagts 

under intervjun och gav mig frihet att använda det transkriberade materialet i min analys. En av 

informanterna var efter genomläsning av det transkriberade intervjumaterialet särskilt bestämd med 

att ljudinspelningen från intervjun bara skulle höras av mig, av integritetsskäl. Informanten ifråga 

ansåg nämligen att vissa av de uttalanden informanten gjort skulle kunna anses graverande om det 

blev allmänt känt vem som hade gjort dem, och ville till varje pris undvika att bli igenkänd. Detta 

fick mig att avge ett sådant löfte till samtliga informanter, trots att det bara var en av dem som 

uttryckt denna önskan.

Deltagandet har skett helt på frivillig basis, utan någon som helst ersättning. Jag har gjort en del av 

min praktik på två av skolorna där jag funnit informanter, men jag anser inte att det bör påverka 

intervjusituationen. Jag har inte heller i nuläget för avsikt att arbeta på någon av skolorna, och har 

alltså inte något egenintresse av att skönmåla eller förvränga den bild som informanterna ger. 9

2.2. Reliabilitet

Jag vill hävda att resultatet av intervjuerna är pålitliga på så vis att de skildrar fyra lärares 

upplevelser och åsikter i en specifik stund. Dock finns naturligtvis nackdelar med den kvalitativa 

intervjun som metod för kunskapsinhämtning. Ett samtal kan aldrig göras om, och de exakta 

förutsättningar som fanns då jag genomförde mina intervjuer kan aldrig upprepas. Att jag ensam 

genomfört intervjuerna, transkriberat dem och därefter tolkat dem kan naturligtvis också 

ifrågasättas. Merriam påpekar att en enskild skribent lätt kommer att påverka slutprodukten 

medvetet eller omedvetet, på grund av sin egen förförståelse och sina egna fördomar.10 Detta gäller 

naturligtvis i hög grad mig, som snart kommer vara verksam inom samma yrke och undervisa i 

samma ämne som informanterna, och eventuellt skulle kunna påverkas av kollegialitet och på så vis 

vara mer lojal än vad någon helt utomstående skulle vara. Det är också tänkbart att jag skulle kunna 

vara mer negativt inställd till informanterna på grund av att de arbetat längre i yrket, och i en del fall 

har idéer som kan tyckas föråldrade. Det är också möjligt att min lärarutbildning fostrat mig till ett 

tänkande som överensstämmer med, eller skiljer sig ifrån, informanternas. Detta bör läsaren ha i 

åtanke.   

2.3. Validitet

                                                
9 Vetenskapsrådet
10 Merriam, S, 1994
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Har jag mätt det jag hade för avsikt att mäta? Kvale menar att man i en intervjusituation ständigt bör 

bära med sig begreppet validitet och fundera över om man uppnår detta. Framför allt bör man enligt 

Kvale ifrågasätta om allt kommer fram under intervjun, eller om det kan finnas skäl till att 

informanterna inte ger sin egentliga åsikt, kanske på grund av att ämnet är känsligt eller av att 

intervjusituationen känns konstlad.11 Jag menar dock att svaren jag fått tyder på att informanterna 

känt sig bekväma i intervjusituationen, och att jag fått svar på de frågor jag ställt.

3. Teoretiska utgångspunkter

Sven Sødring Jensen har formulerat fyra kategorier av historieundervisning som jag anser har stor 

relevans för hur man idag ser på historieundervisning. Jag hoppas kunna knyta tidigare forskning 

och informanternas intervjusvar till dessa undervisningskategorier i så stor mån som möjligt.

1. Den klassiska. Den klassiska undervisningsstilen var den undervisningsstil som enligt 

Sødring Jensen dominerade under början av 1900-talet, och har/hade som primärt syfte att 

eleverna skulle fostras till att bli goda nationalister. Undervisningen hade uttalat politiska mål 

och det fanns aldrig något krav på att läraren eller läromedlen skulle vara neutrala eller 

objektiva. Lärarens uppgift var att förmedla vissa värden och att visa exempel på behov av 

nationell samling. Undervisningen skulle syfta till att skapa en relation mellan samhället och 

individen, och stärka empatin för nationen. På detta sätt styr man även över folkets 

historiemedvetande. Framstegsoptimism var viktigt inom denna undervisningskategori, och 

undervisningen skulle visa på de framsteg som gjorts inom historien. Genom att läsa historia 

kunde man samlas som nation kring nationalistiska värderingar. 

2. Den objektivistiska undervisningskategorin var den undervisningskategori som dominerade 

efter andra världskrigets slut. Man anser i denna undervisningskategori att historien har ett 

egenvärde, och att undervisningen ska förmedla historiska fakta eller i vissa fall utvalda 

budskap. Stoffet står alltså i centrum för undervisningen här. I och med att stoffet är det centrala 

i den undervisning som genomförs, så finns inget eller väldigt begränsat utrymme för 

ifrågasättande eller personliga relationer till historien. Denna kategori påminner därför i detta 

avseende om den klassiska i och med att båda lägger fokus på stoffet och ämnet historia. Det är 

det historiska materialet som styr, och alltså inte individen. Undervisningen ska så långt det är 

möjligt vara så objektiv som möjligt. Läraren har en viktig uppgift som föreläsare och 

                                                
11 Kvale, sid. 213
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förmedlare av historia, och det är främst läroboken som utgör underlaget i undervisningen. Det 

är sedan detta stoffurval, från läraren och läroboken, som kommer utgöra grunden för elevernas 

historiemedvetande. Att eleverna skulle kunna tillföra egen kunskap genom att diskutera det 

historiska stoffet, känns främmande i den objektivistiska undervisningskategorin.

3. Den formalistiska kategorin lägger, till skillnad från både den klassiska och den 

objektivistiska, stor vikt vid elevens roll i undervisningen och sätter individen i centrum. Det 

centrala är att undervisningen ska präglas av elevernas individuella behov, och det finns ingen 

på förhand bestämd specifik kunskap som ska förmedlas. Det är inte sakkunskaperna i 

undervisningen som är det intressanta, utan hur klassen i en undervisningssituation kan arbeta

med sakkunskaperna. Historiska metoder som källkritik är viktiga för eleverna att tillägna sig, 

och diskussioner utan av läraren givna svar är viktiga. Med hjälp av de färdigheter eleverna 

tillägnar sig ges eleverna verktyg för att skapa sitt eget historiemedvetande. Det är alltså 

utvecklingen av den enskilda individen som ligger till grund för denna kategori.

4. Den kategoriala undervisningskategorin är en slags blandning av alla ovanstående 

undervisningskategorier, och kategorin vill förklara samhället genom reflektion, inlvelse och 

teoriskapande.  Eftersom en syntes av alla kategorierna ska uppnås, måste undervisningen utgå 

från många olika perspektiv, och helhetsbilder skapas i en skolsituation genom aktiva och 

kritiskt värderande elevers arbete. Att titta på många olika delar av en historisk händelse och 

behandla informationen på flera olika sätt för att närma sig en korrekt bild av historien, är 

centralt.12

4. Tidigare forskning

4.1. Om att använda sig av fiktion och spelfilm i historieundervisningen

Åke Hellstrand menar att det traditionellt sett varit svenskämnet som fått blanda in fiktion i sin 

undervisning, genom att romanläsning alltid varit en viktig del av undervisningen. Att blanda in 

fiktion i historieämnet är dock inget nytt påfund enligt Hellstrand. Han exemplifierar sitt 

resonemang med att Verner von Heidenstams ”Svenskarna och deras hövdingar” lästs flitigt i den 

svenska skolan. Jan Fridegårds ”Fäderna” är ett annat exempel. Han menar också att Selma 

Lagerlöfs klassiska berättelse ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” åtminstone delvis 

kan betraktas som historisk fiktion. Denna bok var mer eller mindre ett beställningsarbete gjort med 

                                                
12     Sødring Jensen
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skolan i åtanke.13

Det är inte heller någon ny tanke att man skulle kunna finna fördelar i att använda rörliga bilder i 

historieundervisningen. Redan 1916 publicerades en artikel med titeln Teaching History by 

Motography, där motography var en alternativ term för att beskriva filmmediet.14 Att det 

förmodligen rörde sig om att visa dokumentärfilm för att få ökad kunskap om historisk fakta, är 

rimligt. I princip kan man alltså säga att man så länge man haft filmmediet, diskuterat nyttan av 

detsamma ur ett historieundervisningssyfte.

Lars Terner menar att film och TV idag är de viktigaste medierna för ungdomar. Han skrev 

visserligen detta 1990 innan Internet blev var mans egendom, men jag vill ändå hävda att hans 

påstående fortfarande har relevans då film och TV onekligen fortfarande är en stor del av 

ungdomars liv även om nya medier dykt upp sedan han skrev sin bok. Han menar att skolan borde 

utnyttja dessa alternativa medier [film och TV] i större grad i sin undervisning. Han skriver att 

”Inte minst borde de [de alternativa medierna såsom film och TV] kunna utnyttjas i 

historieundervisningen. 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”. 15

Här kan man tolka det som att Terner passar in i den kategoriala undervisningskategorin, då han 

främst framhåller filmens förmåga att skapa bilder och inlevelse, centrala begrepp inom  Sødring 

Jensens kategoriala undervisningskategori.

Skolverket skriver i sina mål som eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret att ”eleven 

skall vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan 

betraktas på olika sätt”.16 Det skulle man kunna tolka som ett stöd för den formalistiska 

undervisningskategorin, samt den kategoriala undervisningskategorin. Klart är att det enligt detta 

synsätt inte finns så många färdiga sanningar som eleverna skall tillgodogöra sig, det tycks istället 

som att Skolverket menat att man måste lära sig att betrakta historiskt material källkritiskt. Man 

nämner inte hur man skall gå tillväga för att uppnå detta mål.

När skolverket vidare skriver om bedömning inom ämnet historia, skriver man att ”Vidare skall 

elevens förmåga att granska och värdera olika framställningar av historiska händelser och förlopp 

                                                
13 Hellstrand, sid. 6-8
14 Snickars & Trenter, sid. 14
15 Terner, sid. 20-21
16 Kursplanen för historia (grundskolan). Skolverket.
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ingå i bedömningen”.17 Eleverna skall alltså möta olika bilder av historien och själva bilda sig en 

uppfattning om vad som är rätt och rimligt, något som även det skulle kunna falla under både den 

formalistiska och den kategoriala undervisningskategorin. Man skulle kunna tolka citatet som att 

man ska möta olika typer av historiska källor, där alltså film skulle kunna vara en typ av historisk 

källa.

Hellstrand skriver att ”Det finns fortfarande en i vida kretsar spridd uppfattning, enligt vilken 

historieundervisningens viktigaste uppgift är att pressa på eleverna ett så omfattande faktastoff som 

möjligt. Vid sidan av timtalets reducering torde detta synsätt vara en av de viktigaste orsakerna till 

att historieämnet idag ligger så långt ned på elevernas preferensstegar.”18  Hellstrand anser alltså att 

historieämnet har låg status bland eleverna. Han menar att en bidragande orsak till det förmodade 

ointresset är att lärare ett synsätt som präglas av  Sødring Jensens objektivistiska 

undervisningskategori, där ju det historiska stoffet är det centrala. Hellstrand tycks mena att 

historieämnet skulle behöva större delaktighet av elever för att öka i popularitet, något som han 

själv försökt uppnå med hjälp av ingående studier av, och diskussion av, historisk fiktion i form av 

litteratur. 

Även Gunilla Lindqvist ser en fara i att undervisningen blir för inriktad på ren faktakunskap. Hon 

menar att sådana tendenser finns, och att de förstärks genom luddiga, otydliga styrdokument. Lärare 

har enligt henne en splittrad bild av vad kunskap är och hur det ska uppnås, vilket förstärks av att 

läroplanen skiljer på mål att sträva mot och mål att uppnå. Lindqvist menar att otydliga 

styrdokument leder till att många elever fortfarande får en förlegad undervisning, då många lärare 

saknar styrning. Det som enligt Lindqvist är förlegad undervisning är den där det historiska stoffet 

står ensamt i centrum. 19 Hon kritiserar alltså  undervisning baserad på Sødring Jensens båda första 

undervisningskategorier, den klassiska och den objektivistiska som båda fokuserar på stoffet. 

Lindqvist ser dramatiseringar av historia och fiktion i form av film och litteratur som viktiga 

byggstenar när det gäller att bygga historisk kunskap. Hon menar att man mycket väl kan 

introducera historieämnet genom spännande berättelser, och att det finns gott om sådana att använda 

sig av i undervisningen. ”Innehållet i historia utgörs i de tidiga skolåren av den sortens spännande 

teman, speglade genom det mest livfulla, och dramatiska, historiska materialet. Det behöver varken 

                                                
17 Ibid.
18 Hellstrand, sid. 9
19 Lindqvist, sid 12
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betyda att man förfalskar eller censurerar de historiska sammanhangen.”20 Lindqvist ser alltså inte 

de fiktiva inslagen som något hinder för att eleverna skall få gedigna historiska kunskaper, istället 

betonar hon att skapa ett intresse för de historiska sammanhangen och ser fiktionen som ett sätt att 

skapa detta intresse.

Det skulle kunna hävdas att en alltför noggrann analys av ett konstnärligt verk, skulle kunna förstöra 

upplevelsen av det konstnärliga verket hos eleverna. Detta menar dock Hellstrand är en obefogad 

oro. ”Om man, som vi, från en rad olika utgångspunkter bearbetar en text kan naturligtvis risken 

förefalla stor, att den deformeras inför läsarens ögon och blir till något han inne känner igen. Många 

års erfarenhet av elevers arbete med närläsning och instuderingsuppgifter har emellertid lärt oss, att 

farhågorna för negativa effekter är överdrivna. Texten ter sig snarare intressantare för eleverna efter 

diskussionerna och genomgångarna än före.”21 Om man applicerar Hellstrands resonemang på 

historisk spelfilm istället för på en historisk text, kan man anta att samma förhållanden gäller där. 

Man skulle alltså, med Hellstrands sätt att se på saken, knappast förstöra elevernas upplevelse av en 

historisk spelfilm av en djupare diskussion med eleverna efter filmvisningen. Istället kanske man 

rent av skulle fördjupa elevernas upplevelse av filmen genom att diskutera den. Genom dylikt 

resonemang får man lätt intrycket av att Hellstrand inspireras av  Sødring Jensens formalistiska 

alternativt objektisvistiska undervisningskategorier. Klart är att Hellstrand föredrar elevaktiv 

undervisning, kanske särskilt när man ska behandla historisk fiktion.

4.2. Källkritik och historisk fiktion

Torsten Thurén anser att det finns fyra olika faktorer man måste titta på när man gör en källkritisk 

bedömning. Dessa faktorer är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Dessutom menar 

han att man måste skilja på berättelser om något och kvarlevor eller lämningar. Som exempel 

nämner han att ett vittnesmål naturligtvis är betydligt osäkrare som källa än vad exempelvis ett 

fingeravtryck är.22 Först efter att man konstaterat att en källa är vad den utger sig för att vara, att den 

inte tillkommit för långt efter händelsen ifråga, att den står för sig själv och inte är beroende av 

andra källor och att informanten inte har något att vinna på att framställa en friserad bild av 

verkligheten, kan man alltså lita på en källa fullt ut enligt Thuréns sätt att se på saken.23 Thurén 

                                                
20 Ibid, sid. 13
21 Hellstrand, sid. 9
22 Thurén, sid. 13
23 Ibid, sid. 13-14
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tycks anse att samma frågor kan ställas till alla källor, oavsett om det rör sig om en brottsutredning 

eller analys av ett fiktivt verk inom undervisningen. Skillnaden ligger naturligtvis i att den fiktiva 

historiska filmen faktiskt utger sig för att vara just fiktiv, samtidigt som den utspelas i en tid som 

faktiskt existerat och oftast ger en åtminstone delvis korrekt bild av denna tid. 

Att spridningen på kunskap och kontroll av historiska fakta skiljer sig enormt mycket åt mellan 

olika författare, konstaterar Hellstrand. ”De skönlitterära författarnas utnyttjande av det historiska 

källmaterialet är naturligt nog ytterst varierande. Några kompenserar bristen på fakta med en stark 

inlevelse, under det att andra förbereder sig genom minutiösa källstudier och tar på sig både 

forskarens och konstnärens börda.” 24

En del författare som skrivit historiska romaner säger sig till och med ha styrts av ett ”ockult 

fjärrminne”. Jan Fridegård skrev exempelvis om trälen Holme, och under detta arbete upplevde han 

sig stå i direktkontakt med personer från den tid han behandlade i sin historiska roman. Detta gjorde 

honom benägen att gå förbi historiska rön, och istället beskriva dåtiden som han upplevde den 

genom sin ”direktkontakt” med dåtiden.25 Detta tycks Hellstrand mena är ett exempel på dels vilken 

skiftande kvalitet faktagranskningen i historisk fiktion faktiskt har, dels på ett tacksamt upplägg för 

källkritiska studier då Fridegårds berättelser skulle kunna läsas som sanning om man inte besatt 

kunskaper om den tid han beskriver. Man kan naturligtvis dra paralleller till spelfilmens värld, och 

konstatera att det även där finns berättelser som är bristande i den historiska korrektheten, och att 

dessa kanske blir extra intressanta att studera just på grund av dessa felaktigheter.

Hellstrand menar att Vilhelm Moberg och Per-Anders Fogelström är exempel på författare som 

ägnat sig åt väldigt omfattande studier av de historiska källorna innan de skrivit sina verk. 

Författarna har ansträngt sig för att den tidsperiod de utmålar skall framställas på ett korrekt vis, 

utan att ha gjort avkall på den konstnärliga skapelseprocessen. Hellstrand citerar Per-Anders 

Fogelström om sitt skapande i förhållande till fakta: ”Jag skriver historia… vill ha fram så mycket 

som möjligt av fakta, hela sanningen. [– – –] Jag vill inte kalla mina böcker i Stadserien för 

dokumentära, halvdokumentära eller det jag tycker sämst om – historiska romaner. Istället vill jag 

karakterisera dessa arbeten i en hel mening. Jag vill skildra bakgrunden till nuet.” Här menar 

Hellstrand att begreppsförvirringen blir total, och pekar på svårigheten i att definiera och 

genrebestämma vad som utan tvekan måste kallas konst som fyller en viktig funktion i att sprida 

                                                
24 Ibid, sid. 16
25 Hellstrand, sid. 17
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fakta om en tidsperiod. 26Hellstrand tycks mena att man kan kalla Fogelströms stadserie historiska 

romaner, oavsett vad författaren tycker om den beskrivningen

Som sagt skiljer sig ambitionsnivån enormt mycket mellan olika filmskapare när det gäller historisk 

film. Många regissörer och filmskapare anstränger sig enormt mycket för att ge en så korrekt bild av 

verkligheten som möjligt, medan andra tar mer lättvindigt på faktakontrollen. Snickars & Trenter 

påpekar att en film alltid blir en bild av verkligheten, och aldrig kan vara helt sann. De tycks mena 

att även en dokumentärfilm baserad på mycket forskning alltid ger en bild av verkligheten och inte 

hela verkligheten, på samma vis som en text alltid präglas av författaren. De menar att det viktiga är 

vilka frågor man ställer till materialet, ”en filmkällas historiska relevans eller tillförlitlighet beror på 

vilka frågor man söker svar på.”27

Författare av historiska romaner har ibland arbetat under dubbla agendor. Hellstrand exemplifierar 

med Vilhelm Mobergs Rid i natt! Denna roman utspelar sig på 1600-talet och handlar, åtminstone 

på ytan, om bönder som förtrycks av en fogde, och tingas ge upp sin frihet för att lyda under denna 

tyske herre, och tjäna honom istället för att tjäna enbart sig själva. Budkaveln om uppror mot 

överheten är central i boken. Boken kom ut 1941, när Tyskland ockuperat Danmark och Norge, och 

det var naturligtvis inte svårt att se kopplingen mellan den presumtivt historiska romanen om 1600-

talet, och samtidens verklighet. I Tyskland förbjöds Mobergs verk, och i Sverige såg även de 

svenska myndigheterna denna koppling till nutiden och ålade Vilhelm Moberg med 

krigskonjunkturskatt, som alla som tjänade pengar på kriget måste betala.28  

Vilhelm Mobergs roman kan tjäna som ett exempel på hur en fiktiv berättelse ibland säger mer om 

tiden då den kom till, än vad själva handlingen vid en första anblick antyder. Ett annat sådant 

exempel tar Snickars och Trenter upp då de diskuterar filmen Kolberg som till det yttre handlar om 

Napoleonkrigen, men i själva verket är en nazistisk film som gjordes i syfte att stärka försvarslust 

hos det tyska folket. Filmen spelades in 1944, och är naturligtvis oerhört intressant att studera i 

skenet av det allmänna läget i Tyskland och världen just då. 29 Om man enbart skulle visa filmen 

som en visualisering av napoleonkrigen och inte alls beröra när, hur och varför filmen gjordes, 

missar man naturligtvis en viktig del i förståelsen av filmen som källa.  

                                                
26 Hellstrand, sid. 18-19
27 Snickars & Trenter, sid. 19
28 Hellstrand sid. 25-26
29 Snickars & Trenter, sid. 21
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Även Magnus Hermansson Adler menar att en film ibland säger mer om situationen då den tillkom 

än vad filmskaparen kanske först avsett, och att detta naturligtvis är intressant ur ett 

historiedidaktiskt perspektiv. Han skriver bland annat att ”de konstnärliga verken inom film och 

musik har inte bara en berättelse om de händelser de skildrar, de berättar också något om den tidens 

syn på händelserna när verken skapades.”30 Han menar att en filmskapare, författare eller konstnär 

alltid är en del av ett större sammanhang när han eller hon skapar. Ett verk står alltså aldrig helt 

separat, och bör heller inte betraktas separat, enligt Hermansson Adler. Han föreslår att man i en 

historieundervisningskontext analyserar exempelvis film enligt en enkel modell där man tittar både 

på verket som sådant, men också på formen och innehållet, och diskuterar verkets och skaparens 

förhållande till det samhälle där verket kom till.31

Hellstrand menar att varje författare av fiktion med historisk bakgrund, måste ha historiska 

kunskaper. Hur författaren sedan väljer att integrera denna kunskap i sitt skapande är ett av 

kriterierna på hans konstnärskap. Han påpekar att vissa tar sig stora konstnärliga friheter, medan 

andra ser som sitt uppdrag att skildra den sanna bilden av en tid som flytt.32  Hellstrand pekar på hur 

viktigt det är att elever inser att det råder enormt stor spridning i historisk kunskap hos filmmakare 

och författare, och han tycks mena att detta är något man bör diskutera med eleverna.  

Snickars & Trenter menar att den historiska filmens främsta vinst är att den kan förmedla en väldigt 

tydlig och konkret bild av en tid som gått, men påpekar att filmen ofta behöver kompletteras med 

andra historiska källor och inte kan stå som ensam källa. 33 Här ger de uttryck för Sødring Jensens 

kategoriala undervisningskategori, som ju går ut på att just sammanställa många olika bilder av 

historia till en mer heltäckande bild.

De menar vidare att vi kunnat se en utveckling de senaste decennierna, där det förflutna blivit 

underhållning i större utsträckning än förr, och där medieringar av det förflutna blivit en allt 

viktigare del i allmänhetens bild av det förflutna. Man ger som exempel filmerna om Arn, som fått 

en hel bygd att bli turistmål efter att publiken sett spelfilmerna.34

Att det är populärt att ta till sig historia på andra sätt än genom museum eller facklitteratur, står 

tämligen klart. En undersökning som publicerades 1998 visade att omkring 80 procent av de  

tillfrågade informanterna hade sett en film eller ett tv-program om historia under det senaste 

                                                
30 Hermansson Adler, sid. 143
31 Ibid, sid. 143-145
32 Hellstrand, sid. 10
33 Snickars & Trenter, sid. 8
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kalenderåret. Vidare visade undersökningen att informanterna ansåg innehållet i dessa filmer mycket 

trovärdigt när de tillfrågades om den historiska korrektheten.35  

Föregående undersökning bygger dock på amerikanska resultat, och en undersökning bland svenska 

studenter gav en delvis annan bild. De tillfrågade studenterna menade att museer och ren 

facklitteratur var mest tillförlitliga när det gäller att kunna lita på den historiska trovärdigheten. 

Däremot tyckte många av de tillfrågade att det var intressant och roligt att titta på historisk spelfilm 

eller mer populärvetenskapliga dokumentärfilmer.36

Snickars & Trenter menar att filmen relativt sällan använts som historievenskapligt källmaterial. 

”Film, i såväl fiktiv som dokumentär skepnad, är en underutnyttjad och ofta oproblematiserad 

historisk källa”. Här menar man att mer forskning behövs. Framför allt menar man att det finns för 

lite forskning kring spelfilmen som historieförmedlare, och om spelfilmens roll i att eventuellt 

förändra historiemedvetenheten hos publiken.37 Att film skulle kunna förändra historiemedvetandet 

hos en större publik är givetvis intressant i ett skolsammanhang.

Snickars & Trenter menar att källkritiken av historisk film i Sverige i princip dog ut innan den fick 

chansen att växa. De menar att källkritik i allmänhet visserligen var viktigt i början på det förra 

århundradet, men att exempelvis de källkritiska forskarna bröderna Weibull inte var intresserade av 

annat källmaterial än det tryckta, textbaserade källmaterialet. Eftersom syftet med bröderna 

Weibulls studier i första hand var att ta reda på vad som verkligen hänt i historien och kasta bort de 

gamla nationalistiska historieskrivningarna, blev det enklast att arbeta med det tryckta ordet. 

Dessutom menar de att bröderna Weibull som annars anses vara föregångare gällande källkritik, 

knappast ägnade sig åt samtidshistoria alls. Medeltiden var betydligt mer intressant för forskarna än 

vad det ganska nya filmmediet var.38 Alltså ägnade man sig inte åt källkritik i samband med film när 

källkritik i övrigt var populärt inom historiekretsar i början på förra århundradet.

Christer Öhman skriver att ”tidsflödet har varken början eller slut. Endast genom manipulation t.ex. 

genom en historisk berättelse, kan fysikalisk tid omvandlas till mänsklig, avgränsad tid. 

Vardagslivets muntliga återberättande av upplevelser och erfarenheter, forskarens redogörelser för 

sina undersökningar och resultat, den skönlitteräre författarens gestaltningar har det gemensamt att 

de rör sig på begränsade temporala fält och att de bidrar till uppkomsten av föreställningar om det 

                                                                                                                                                                
34 Snickars & Trenter, sid. 8-9
35 Snickars & Trenter, sid. 11
36 Snickars & Trenter, sid. 11
37 Snickars & Trenter, sid. 14
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förflutna”.39 Han ser det alltså som att både en filmskapare och en forskare i historia bidrar till att 

skapa bilder av den tid som gått. Här anser jag att Öhman bär drag av den formalistiska 

undervisningskategorin, där det ju är en central del att det inte finns någon enda korrekt historiebild. 

Man kan också tolka det som ett stöd för den kategoriala undervisningskategorin, som går ut mycket 

på att lägga samman många olika pusselbitar till en helhetsbild. Han tycks mena att ingen enskild 

historieberättelse kan ge en heltäckande bild av vad som skett.

Snickars & Trenter är inne på samma spår som Öhman när de påpekar att det är viktigt att komma 

ihåg att när man tittar på ett fotografi eller en film är det alltid en bild av det förgångna vi ser. 

”Bilden av verkligheten och verkligheten i sig är kunskapsteoretiskt två fundamentalt olika saker. [–

– –] Om man vill använda ett fotografi som en historisk källa, är den mest stringenta följdfrågan 

man bör ställa sig, vilken ”historia” som bilden ger uttryck för? Med andra ord handlar det om att 

historisera den fotografiska bilden, dels för att bättre förstå dess historiska innebörd, dels för att se 

den i ett större sammanhang och inte som ett oberoende historiskt bevismaterial – ”to read 

photographs in, rather than as history. 40” Här anknyter Snickars och Trenter till den kategoriala 

undervisningskategorin, där det ju är en central del att det krävs många olika bilder, och 

sammanfogande av dessa genom diskussioner och teoriskapande för att närma sig ett slags 

”sanning”.

                                                                                                                                                                
38 Snickars & trenter, sid. 15
39 Öhman, sid. 9 f.
40 Snickars & Trenter, sid. 17
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5. Resultat av intervjuer och diskussion kring intervjuerna.

I enlighet med Kvales semistrukturerade intervjuupplägg41 har jag använt mig mer av teman jag vill 

diskutera i mina intervjuer än av specifika frågor, då jag snarare vill få fram informanternas egna 

tankar och upptäcka tendenser i informanternas svar än att informanterna skulle svara på exakt 

samma frågor. Jag anser också att jag på detta sätt styr informanterna mindre än om jag hade haft 

mer specifika frågor. De huvudsakliga frågor jag använt mig av är:

 Använder du dig av spelfilm när du undervisar i historia?

 Varför använder du dig av spelfilm/varför gör du inte det?

 Hur ser du på spelfilmens roll i historieundervisningen?

 Vad säger du om styrdokumentens utformning när det gäller filmvisning inom historieämnet?

 Vad anser du att det finns för vinster/faror med att använda film i historieundervisningen?

Jag har intervjuat fyra lärare om deras syn på filmvisning i historieundervisningen. Samtliga 

informanter visade sig under intervjun använda sig av spelfilm i sin undervisning som ett 

regelbundet inslag. Värt att påpeka är att alla fyra lärare är verksamma inom grundskolans senare år. 

När de uttalar sig om styrdokument är det alltså styrdokumenten för grundskolan som åsyftas.

Jag har delat upp redovisningen av intervjuresultaten så att varje informant får ett eget stycke. Jag 

kommenterar många av citaten direkt efter avslutat citat. En sammanfattande diskussion av mina 

resultat kommer i nästa kapitel.

”Adam” är lärare i historia och övriga SO-ämnen på en skola för grundskolans senare år. Han tog 

examen för 3 år sedan, och betraktar sig fortfarande som relativt ”ny i gemet” som han själv 

uttrycker saken.

”Bodil” är lärare i historia, övriga SO-ämnen och svenska på en skola för grundskolans senare år. 

Hon har arbetat som lärare i 7 år. Historia är hennes ”favoritämne” att undervisa i.

”Christer” undervisar i SO-ämnen och svenska i grundskolans senare år, men är från början 

mellanstadielärare, och är alltså egentligen obehörig för den tjänst han har. Han tog sin lärarexamen 

1971. Han arbetar på samma skola som David.
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”David” undervisar i historia, övriga SO-ämnen och lite engelska på en skola för grundskolans 

senare år. Han arbetar på samma skola som Christer. Han har arbetat som lärare i femton år.

5.1. Adam

Adam: ”Nu låter jag ju nästan religiös här, men jag tycker att film är ett av de absolut 

viktigaste redskapen vi har för att undervisa i historia. Det är bra på så många vis, om 

man använder det ordentligt och lägger ner arbetet både före och efter filmvisningen… 

De kan få konkreta faktakunskaper på ett lättillgängligt sätt, och man kan få in bra, 

naturliga diskussioner om källkritik och hur man framställer historia.”

Adam anser alltså att historia är något som skapas, och inte något statiskt. Hans uttalanden gör att 

det faller sig naturligt att placera in honom i Sødring Jensens formalistiska undervisningskategori, 

då han tycks mena att elevens utveckling av historiska färdigheter är det viktigaste, och att 

faktakunskaper är underordnade att man får till stånd en bra diskussion. Att filmen skulle kunna 

tillhandahålla faktakunskaper på ett mer lättillgängligt sätt (än läroboken) är naturligtvis ett tänkbart 

skäl till att använda filmen i historieundervisningen.

Adam: ”Jag vet inte om det beror på att jag har och har haft många elever som har svårt 

för det skrivna ordet, men jag tycker ju att det visuella ger ett så bra komplement till 

läroboken. Många av mina elever får nästan utslag om jag ber dem att läsa i en bok om 

romarrikets uppgång och fall, men de är betydligt mer mottagliga för det visuella, och 

för diskussion. Då är det ju på ett vis mitt ansvar som lärare att ge dem det tycker jag, att 

de ska få den möjligheten. 

Här för Adam fram att olika undervisningssätt passar olika elever olika bra, och att det då skulle 

kunna vara ett argument för att variera sin undervisning. Detta återkommer han till flera gånger 

under intervjun, och talar mycket om olika lärstilar och hur man som lärare skall kunna möta en 

klass med så många olika elever och lärstilar. Här anser jag att man kan se en tydlig koppling 

mellan Adams uttalanden och läroplanen, som ju betonar vikten av en undervisning som passar alla 

elever, och inte bara några få.

                                                                                                                                                                
41 Kvale  (1997)
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Adam: ”En stor vinst som jag ser med att visa film är ju att man liksom ger eleverna 

nånting som de vill ha, samtidigt som jag kan använda stunden för att lära dem nånting. 

Så det är ju rätt skönt. Man går dem till mötes, samtidigt som man lurar dem lite och 

faktiskt ser till att de lär sig saker [småskrattar]. Men rent arbetsmässigt tycker jag att 

undervisning genom film kräver så mycket efterarbete och förarbete att det vore löjligt 

att prata om det som avkoppling för min del. Jag jobbar nog mer inför ett filmpass än 

jag gör inför ett föreläsningspass.”

Adam: ”Men när jag har visat en film ett par gånger så har jag ju koll på var de 

fruktsamma diskussionerna brukar hamna. Då har jag ju liksom ett frågebatteri, och då 

behöver jag ju inte förbereda mig speciellt mycket innan. Dessutom bygger ju min 

undervisning väldigt mycket på att eleverna själva får diskutera och komma fram till 

saker, helst då att filmen uppvisar en bild av historia och att det finns fler bilder, det är 

ju det ultimata målet liksom. Och det går ju inte att förbereda. Så när jag har visat en 

film några gånger, då kan man börja se det som en arbetssparande arbetsform för mig 

som lärare.”

Adam: ”För mig är det skitviktigt att källkritiken får komma fram även här. Källkritik är 

ju något av det viktigaste jag vet, eleverna kräks snart när jag pratar om källkritik 

[skrattar]. Jag brukar försöka prata om hur man… hur man liksom utmålar historien i en 

film. Alltså försöka få dem att förstå att det inte är den enda sanna bilden. Den enda rätta 

alltså. För någon sådan finns ju inte egentligen. Här tycker jag att filmen har … Ja, hur 

ska jag säga… Kanske en fördel gentemot boken. Eleverna tar det skrivna ordet mer för 

sanning, hugget i sten liksom. En film förstår de att det är någon som regisserat, och att 

den kunde ha sett annorlunda ut. Att man kan tänka sig historien som uppmålad bild är 

lättare att förmedla med film tycker jag.”

Detta citat av Adam gör det mer eller mindre självklart att placera in honom i den formalistiska 

undervisningskategorin. Han framhåller att det inte finns någon enda sann bild av historien, och att 

det är viktigt för eleverna att inse detta. Att historia är något som skapas av människor och tolkas av 

människor och inte någon evig sanning, tycks viktigt för Adam.

Adam: ”Ibland har jag ju faktiskt valt filmer som är extremt vinklade på ett eller annat 

vis, just för att få till en bra diskussion efteråt. Du vet, sådana där filmer där man viftar
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konstant med den amerikanska flaggan sista kvarten, och man spelar stråkmusik vid 

stupade amerikanska soldaters gravar… Och så var det kanske en film om Vietnam, där 

amerikanerna rent ut sagt betedde sig för jäkla illa. Då kan jag visa en sådan film bara 

för att … trigga eleverna till diskussion kan man säga.”  

Adam: ”Det jag inte förstår är varför vissa kollegor tycks ha så svårt att ta till sig det 

här. En spelfilm som gjordes 1939 säger ju för tusan mer om världsläget 1939 än om det 

den egentligen handlar om. Man kan tänka sig att kolla på en text från samma år och leta 

efter tendenser som säger nåt om tiden då texten producerades, man tar ju liksom för 

givet att en författare påverkas av den tid han lever i, men vid film tar det tvärstopp”.

Här anknyter Adam till Hermansson Adlers och Snickars & Trenters resonemang om hur en film 

kan säga mer om tillkomstsituationen än vad handlingen först antyder. Jag tycker att det är väldigt 

intressant att han menar att man nästan per automatik tittar på en författares liv och villkor när man 

ska analysera hans/hennes fiktiva verk, men att det inte faller sig lika naturligt när det gäller 

historisk spelfilm. Att han valt att titta just på väldigt vinklad amerikansk film är intressant med 

tanke på vilka enorma mängder historisk spelfilm som kommer från Hollywood. Att eleverna möter 

denna typ av film på sin fritid är alltså rimligt, och att han då tillsammans med eleverna diskuterar 

varför en film ser ut som den gör, är intressant. Man skulle kunna hävda att det ger eleverna ökad 

förmåga att själva reflektera över liknande faktorer när de tittar på spelfilm på fritiden.

Adam: ”Ja, nu har jag ju inte kursplanen framför mig. Men visst står det något om att 

kritiskt bedöma och värdera både text och andra medier som på något vis skildrar 

historia? Där säger man det ju rakt ut, att man i princip begår tjänstefel om man inte 

låter eleverna se andra typer av historieberättande källor än läroboken… Ja, nu skulle 

inte alla hålla med mig där kanske, men jag ser det faktiskt så. Sen behöver det ju inte 

alltid vara så förbannat välformulerat heller, det står ju en himla massa om olika 

färdigheter man ska få, och de anser jag att man får bäst genom att jobba på många olika 

vis. Vissa tolkar säkert det som att man kan få alla färdigheter genom läroboken, men 

det tror inte jag på”.

Adam menar alltså att det är hans skyldighet som lärare att låta eleverna möta många typer av olika 

historiska källor, och han finner stöd för detta uttalande i styrdokumenten. 
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Adam: ”Om man ska kritisera Lpo94, och det ska man ju [skrattar] så är det ju en riktigt 

otydlig skrift. Särskilt i historia, kan jag tycka. Jag tolkar den här extremt allmänna 

texten på ett vis, mina kollegor kanske på ett helt annat sätt. Och det är ju lite tråkigt. 

Jag tror att många, framför allt om man varit i yrket ett tag va, fastnar i att man läser i 

läroboken, och så lite instuderingsfrågor på det, och om det är fredag och ungarna är 

trötta så bryter vi av med en film. [– – –] Jag tror alltså inte att alternativa 

undervisningssätt får det utrymmet hos alla som man skulle önska. Det är så bekvämt att 

göra som man alltid har gjort, särskilt i historia. Andra världskriget är andra 

världskriget, och man undervisar enligt sina förtryckta arbetshäften och ändrar sig 

aldrig. Men man kan ju ändra sättet att betrakta andra världskriget på, att liksom jobba 

mot det här med ett förändrat historiemedvetande som man nämner i läroplanen utan att 

utveckla det närmare… [– – –] Jag tror ju då att om man visar filmer som liksom visar 

olika sidor av kriget om vi nu ska ta det som exempel, så kan eleverna få ett ändrat 

historiemedvetande, ett djupare historiemedvetande, genom diskussioner och så. De 

förstår liksom mer det här med att man väljer att berätta olika sidor av historien 

beroende på vem man är och vad man har för intentioner. Men det står det ju ingenting 

om i läroplanen tycker jag, det är mer mina egna luddiga tankar… En annan lärare i 

historia tolkar det säkert helt annorlunda, och det är det som är läskigt om du frågar mig. 

Att det saknas tydlighet.

Jag tolkar Adams uttalanden som att han egentligen inte saknar styrning ifrån styrdokumenten så 

mycket för egen del. Detta kan komma sig av att han är så pass nyutbildad som han är, och att han 

därigenom anser att han har skaffat sig bra undervisningsmetoder och har goda kunskaper om de 

senaste rönen kring historiedidaktik utan särskild styrning. Han betonar att det saknas tydlighet, och 

menar att även om hela Läroplanen bitvis är luddig, är det extra svårt att få grepp om 

styrdokumenten i just historieämnet.

5.2. Bodil

Bodil: ”Jag tror mycket på det där med att en film kan ge en känsla, att man liksom 

hamnar i en annan tid för en stund. Och då tror jag faktiskt att det är lättare att diskutera 

fakta sen, om eleverna har fått den här… vad ska jag säga… upplevelsen. Jag tycker inte 

att de måste lära sig så mycket fakta av en film, det kan vi ju göra ihop sen.”
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Bodil: ”Jag tycker att efterdiskussionerna oftast blir mest givande om man koncentrerar 

sig på vilken känsla de fick av filmen, vilken stämning man hamnade i av att titta på 

filmen. Så vi har ju diskussioner efteråt, det har vi. Men det är mest för att eleverna ska 

få ge uttryck för de känslor de fått av filmen, jag har ingen pedagogisk avsikt med det.’

Bodil återkommer flera gånger under intervjun till just detta att filmen kan skapa en känsla. Det rör 

sig inte om ett lustargument i första hand, och hon poängterar att det inte alls alltid är positiva 

känslor eleverna får. Hon tycks istället mena att spelfilmen ger eleverna en unik möjlighet att leva 

sig in i hur det var att leva i en svunnen tid, något som naturligtvis är centralt för historieämnet i 

stort. 

Bodil: ”Det blir ju oftast en lugn och mysig stund, och det ska man inte förringa 

betydelsen av. Men det är klart att man måste ha större ambitioner med sin undervisning 

än att den ska vara ett andningshål. Sen är det klart att både lärare och elever behöver 

andningshål, men man kan ju inte visa film bara för att det är mysigt”.

Bodil menar alltså att man inte enbart kan planera sin undervisning utifrån lustargument och av 

bekvämlighet. Hon anser att undervisningen måste ha en djupare mening och högre syfte än att bara 

vara trevlig.

Bodil: ”Första gången jag ska visa en film för eleverna tar jag hem den innan och tittar 

på den ihop med min man, och då har han rätt roligt åt mig, skolfröken som sitter där 

med anteckningsblock i näven en fredagskväll liksom. Men det tycker jag är viktigt. Jag 

gjorde den missen en gång när jag var ny, en kollega tipsade mig om filmen Priest som 

skulle vara en bra film om fördomar inom katolska kyrkan. Fint, tänkte jag och visade 

den för eleverna utan att själv ha tittat på den först. Har du sett den?” Anna: ”Ja, jag vill 

minnas att det är rätt, hur ska jag säga, vågade sexscener i den” Bodil: ”Ja, det är det 

minsta man kan säga… Homosexuella sexscener dessutom, det är man ju inte van att se 

direkt. Det är ju något man borde förberett eleverna på, jag hade dessutom ett par väldigt 

blyga, religiösa flickor i klassen. Och där satt jag, helt oförberedd! Och jag hade ju inte 

förberett eleverna på det heller. Då kände jag mig som en dålig lärare och tänkte att nej, 

det får jag aldrig göra om. Inte nog med att de var oförberedda på en väldigt stark visuell 

film, jag hade ju inte gett dem några instuderingsfrågor eller annan hjälp inför filmen 
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heller. Nu satt de mest och stirrade i golvet och tyckte att det var väldigt pinsamt… [– –

–] Så nu tittar jag och min man alltid på filmen först, och på så vis kan jag möta 

eleverna med bättre förkunskap om filmen. På så vis kan jag ju ge dem rätt frågor att ha 

med sig när de tittar på filmen också, så att man liksom maximerar deras inlärning. Så 

det kräver ju ett visst förarbete att visa film tycker jag. Men det är klart, tredje gången 

jag visade Schindlers List så förberedde jag mig knappt, då visste jag ju vad filmen gick 

ut på mer och kunde bara köra igång i princip. Så nu är det ju himla smidigt att visa den, 

men jag har ju lagt ned arbete på det en gång. Man behöver inte uppfinna hjulet gång på 

gång.  

Bodil ger här uttryck för vikten av förarbete. Hon menar att hon i det specifika tillfälle hon beskriver 

missade att klassen hon hade just då innehöll elever som hade behövt förvarnas för känsliga scener. 

Dessutom såg hon det som ett misslyckande att inte eleverna hade fått instuderingsfrågor eller annat 

stöd för dem som kunde hjälpt till vid deras reflektion av filmen. Detta gjorde att Bodil upplevde sig 

själv som en dålig lärare. Detta resonemang antyder att en bra lärare enligt Bodil är en lärare som 

förbereder sig själv och eleverna så att de får ut så mycket som möjligt ur varje lärandesituation.  Att 

maximera elevernas inlärning är viktigt för Bodil, och att de får ut så mycket som möjligt av en film 

är viktigt. Detta kräver enligt henne förarbete.

Bodil: ”Jag har ju ett ansvar som lärare här… Att jag väljer filmer som inte är helt uppåt 

väggarna tokiga. Det blir ju kanske lite fel om jag visar en film som handlar om andra 

världskriget, och så vimlar filmen av uppfinningar som inte kom förrän på 70-talet. Å 

andra sidan kan jag tycka att det är att de ska få en bild av hur det var förr som är det 

viktiga. Om allt är så förbaskat tidstypiskt kanske inte spelar så stor roll. Det är ju så 

trendigt med alla de här intelligenserna  nu… Och på något vis kanske de som inte tar

till sig det skrivna ordet så lätt, lättare snappar upp något om en epok om de fått se en 

film”

Här är Bodil inne på samma linje som Adam, när hon menar att man genom att erbjuda en alternativ 

undervisningsform, tilltalar elever som annars skulle ha haft svårt att hänga med. Hon tycks alltså se 

det som en chans att tillgodose fler elever än de som har lätt för att ta till sig det skrivna ordet. 

Intressant är att hon tolkar källkritik som att man skulle påpeka att en film innehåller historiska 

faktafel, det vill säga att det förekommer uppfinningar och annat i filmen som egentligen inte fanns i 

den tid då filmen utspelar sig. Hon tänker alltså inte på källkritik i form av tendens, syfte med att 
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framställa filmen och så vidare. 

Bodil: ”Jag tycker ju då att styrdokumenten är extremt luddiga, särskilt i historia. Min 

gissning är ju alltså att de flesta lärare i historia tolkar direktiven olika. Och det är ju rätt 

läskigt kan man säga. [– – –] Jag tycker ju att det är svårt att hitta något konkret i 

kursplaner och betygskriterier. Samtidigt får man väl anta att vi har något slags… 

Kunskap som lärare som inte måste regleras genom styrdokumenten, vi ska kunna 

undervisa ändå tycker jag. Men det står ju ingenstans att det är bra eller dåligt liksom att 

använda film när man undervisar, om du förstår vad jag menar”.

5.3. Christer

Christer: Film är bra! Det är någonting som ungarna gillar, och då hänger de med på ett 

annat vis. Jag visade Asterix och Obelix nyss för åttorna, den där de är i romarriket, och 

det tyckte de var jätteroligt.

Christer för här fram lustargumentet, att visa film mer för elevernas nöje än för att de ska lära sig 

något av filmvisningen. Han säger att ”de hänger med på ett annat vis” när han visar film, det är 

oklart om han menar att det finns fördelar vid ytterligare undervisning om ett historiskt område att 

eleverna sett en film, eller om han bara menar att de lyssnar och hänger med just under 

filmvisningen. 

Christer: Att de ska tycka att det är roligt är viktigt. Sen hur bra filmen egentligen är, 

spelar mindre roll tycker jag. 

Christer: ”Jag kan också tycka att det blir ett… ett skönt avbrott kan man väl kalla det. 

Även de som är rätt jobbiga i vanliga fall brukar sitta rätt tysta när man tittar på film. Så 

jag kan lägga in lite filmvisning för att… ja… helt enkelt få koppla av lite. Om eleverna 

lär sig något är det ju en trevlig bonus [småskrattar].” 

Om Christer verkligen anser att det är sekundärt att eleverna lär sig något av att se på film, låter jag 

vara osagt. Klart är att han framhåller filmvisning som ett sätt för honom att få andas, koppla av och 

ladda batterierna. Att slippa diskutera med livliga elever är något han framhåller som extra behagligt 

med filmvisning.
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Christer: ”Jag tror ju knappast att jag är ensam om att lägga in mycket film när det är 

stressiga perioder. Man får ungarna på gott humör, och man slipper lägga ned så mycket 

arbetsmöda själv. Jag brukar kolla på baksidan av filmen om den verkar någotsånär 

vettig, och sen kör jag igång den bara.”

Att man får eleverna på bra humör av att visa film, är något han redan varit inne på då han menade 

att den huvudsakliga vinsten med filmvisning är att eleverna tycker att det är roligt att se på film. 

Han tycks i princip aldrig lägga ned något som helst förarbete innan han visar film, något han själv 

bekräftar genom sitt uttalande om att han bara läser på baksidan av filmen som förberedelse. Det 

handlar alltså om att visa film för att spara jobb, inte om att skaffa sig mer arbete genom förarbete.

Christer: ”Sen kan jag ju sitta längst bak i klassrummet och rätta prov exempelvis, och 

då är det ju rättning som jag skulle ha fått göra hemma annars, på skoltid är det så 

mycket annat så då hinner jag ju aldrig rätta tycker jag. Så det är ju en klar bonus om 

man säger så.”

Även här tycks det alltså handla om att visa film som en rent tids - och arbetsbesparande åtgärd.  

Christer: ” Jag kan inte se någon fara i att visa film. Nej, alltså, visst är det så att allt 

kanske inte var precis som på filmen, om man ser till hur det var på riktigt va…. Men 

jag tror inte att de minns så mycket detaljer efteråt ändå. Anna: Du ser inte att det skulle 

kunna vara en bra chans till diskussion då, att man kan så att säga jobba källkritiskt med 

en film? Christer: Så har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Jag tror inte att det är mogna 

för den typen av… argument i den åldern. Att tänka källkritiskt.. Nej, det tror jag 

faktiskt inte de klarar av.

Här kan man kritisera min fråga som jag sticker in i hans resonemang. Den hade lätt kunnat tolkas 

som ledande, att jag underförstått tycker att källkritiska diskussioner kan fylla en funktion. Men 

svaret jag får av Christer gör att jag anser att frågan ändå var befogad, och svaret antyder att han inte 

låter sig styras av min fråga, då han ställer sig negativ till källkritik.

Här går Christer emot de rådande styrdokumenten, som ju beskriver källkritik som en viktig 

färdighet som historieämnet skall hjälpa eleverna att utveckla. Hans resonemang stämmer väl in på 

de objektivistiska undervisningskategorin, eftersom han inte lämnar utrymme för ifrågasättande av 
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historien. Intressant är att han inte tycker att eventuella felaktigheter i en historisk spelfilm spelar så 

stor roll, eftersom han ändå inte förväntar sig att eleverna ska lära sig så mycket av att se film. Trots 

detta ställer han sig i princip helt positiv till att använda film i undervisningen. Detta styrker det jag 

redan konstaterat, att elevernas lärande i filmvisningssituationen är av sekundär betydelse enligt 

Christer.

Christer: ”Du menar vad filmvisning skulle ha för stöd i styrdokumenten? Ja du, det 

vet jag faktiskt inte… Jag går väl mest på känsla. Jag vet ju på ett ungefär vad de ska 

kunna i åttan, och om film kan hjälpa dem att komma dit, då är ju det bra. Men jag har 

inte gått in och detaljstuderat mål och så, nej, det har jag inte”.

Christer: ”Jag ser mest styrdokumenten som stöd för de yngre lärarna. Jag är en 

gammal hund, Skolverket kan inte lära mig att sitta [skrattar]. Nä, men allvarligt talat… 

Det ger mig fruktansvärt lite att planera undervisningen utifrån mål och kriterier som 

Skolverket satt upp. Jag tror nog att ungarna får en rättvis bedömning ändå. Anna: ”Har 

jag förstått dig rätt om jag säger att du inte visar eleverna betygskriterier innan ett 

arbetsmoment, de får reda på i efterhand vad de fått för betyg bara?” Christer: ”Ja, 

precis. De går i åttan-nian, inte tusan läser de vilka kriterier som gäller bara för att jag 

skriver ut dem på en lapp och ger dem. De brukar nog kunna räkna ut ungefär vad de 

ska kunna ändå, de är ju med när jag har genomgångar.” 

Christer kritiserar inte styrdokumentens utformning, istället tar han avstånd från att använda de 

betygskriterier och mål som Skolverket satt upp. Det som slår mig som allra mest intressant med 

dessa citat är att Christer säger sig undvika att planera sin undervisning utifrån mål och kriterier för 

att det inte ger honom något. Det är naturligtvis ett resonemang som Skolverket knappast skulle se 

alltför varmt på. Att det i första hand skall vara givande för honom och inte för undervisningen som 

helhet, eller för eleverna, är naturligtvis ett intressant resonemang. Att han förutsätter att eleverna 

ändå inte skulle läsa de betygskriterier han eventuellt skulle ge dem, kan man anse tyder på en brist 

på tilltro till elevernas förmåga. Det är inte min sak att underkänna en kollegas förmåga och 

intentioner med sin undervisning, men det står klart att han inte följer de riktlinjer han är skyldig att 

följa som tjänsteman. Jag är helt övertygad om att han har många bra sidor som lärare, och det står 

klart att eleverna trivs med honom. I avseendet att följa styrdokumenten står det klart att han går sin 

egen väg, men det ger naturligtvis bara en dimension av hur han är som lärare och ingen helhetsbild.
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5.4. David

David: Det är ju så va, att jag är rätt tråkig. Det vet jag ju att de [eleverna] tycker. Och 

de gillar film. Så då blir man ju genast mer populär där, om man låter dem få sin vilja 

igenom och visar film. Det handlar ju inte om att vara populär, men det är rätt skönt 

ibland att få lite pluspoäng. Och det känns som ett legitimt nöje om du förstår vad jag 

menar, att visa Rädda menige Ryan om vi jobbar med andra världskriget i nian.  

David konstaterar själv att undervisningen inte är, eller bör vara, en popularitetstävling. Att däremot 

få eleverna lite mer välvilligt inställda till ämnet som sådant och till honom som lärare, är enligt 

honom positivt. 

David: Jag ser det såhär, att jag kan ju ge dem de kunskaper de behöver genom 

genomgångar, faktahäften och böcker. Så jag tycker att film är ett lättsamt komplement 

till det helt enkelt”.

Jag anser att man här kan dra slutsatsen att David inte väntar sig att eleverna ska inhämta några 

konkreta faktakunskaper av att arbeta med film. Att film är ett lättsammare undervisningsredskap än 

exempelvis läroboken, hänger kanske ihop med hans inställning kring att filmen främst är ett trevligt 

inslag i undervisningen och inte ett tungt redskap som man kan arbeta intensivt med.

David: .”..Sen ska man ju inte sticka under stol med att det är himla smidigt att visa 

film. Vad jag menar är alltså… Om du tänker att du har mycket rättningsjobb en period, 

så passar det ju extra bra att visa film. Om jag visar film med åttorna så har jag ju två 

klasser, och om de två klasserna ska se den här filmen… Ja, det blir ju… Minst två 

timmar per klass som de sitter och tittar. Då får jag ju fyra timmar som jag kan ägna åt 

rättning”.

David: ”Jag tänkte på det bara häromdagen, att vår rektor sa åt oss att vi kunde visa film 

om vi var stressade, i och med att vi har så mycket just nu med alla sjukskrivningar och 

så. Så även uppifrån har man ju förstått det här med att det kan vara skönt med avbrott.”

Här återkommer David alltså till att ett av de främsta skälen till att visa film är att det är 

tidsbesparande, och arbetssparande. Att han dessutom fått signaler från rektorn om att filmvisning 
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kan vara ett bra sätt att slippa stress, är intressant. Det går naturligtvis inte att dra några slutsatser av 

rektorns uttalanden då jag bara hört dem i andra hand, men att rektorn ger lärarna råd för att 

underlätta arbetsbördan och att det då innefattar filmvisning skulle kunna tyda på en allmän 

inställning om att filmvisning är just en trevlig stund som inte kräver så mycket vare sig för- eller 

efterarbete. 

David: ”Jag reflekterar nog inte så mycket över sanningshalten i filmerna alltid. Och 

med eleverna gör jag det ytterst sällan. Det skulle ju kräva ett så enormt jobb att sätta sig 

in i alla detaljer för att kunna peka på var filmen skulle ge en skev bild av verkligheten. 

Jag använder mig av film för att underlätta min arbetsbörda, inte för att skaffa mer.

Här återkommer David till filmvisning som ett verktyg för att underlätta lärarens arbetsbörda 

snarare än ett pedagogiskt verktyg som kan ge en pedagogisk vinst i form av ökad kunskap för 

eleverna. Jag anser ändå att man kan peka på en vilja att lägga ned mer jobb på förarbete än vad han 

faktiskt gör. Det tycks vara arbetsmängden som begränsar honom, och att han egentligen skulle vilja 

arbeta djupare med filmerna.

David: ”Oftast så går vi bara vidare efter att ha sett filmen, och jobbar med 

instuderingsfrågor utifrån boken. Jag har haft genomgång på ett område innan. Så vi 

pratar liksom inte om filmen i helklass efteråt, då skulle ju ännu mer tid gå förlorad. Då 

är det bättre att de får ägna sig åt individuellt arbete och lära sig något”

Att David ser en eventuell efterdiskussion efter en film som något som gör att tid går förlorad, är 

naturligtvis intressant. Att diskutera det man just varit med om skulle alltså inte ge något konkret för 

eleverna. Istället är det enligt honom bättre att de ägnar sig åt mer klassiskt individuellt arbete där 

de ”faktiskt lär sig något”. Just detta resonemang som man kan hävda antyder att man bara lär sig 

något genom traditionell undervisning och att en diskussion inte ger en chans till lärande, anser jag 

stämmer bra in på  Sødring Jensens objektivistiska undervisningskategori. Detta då hans 

resonemang antyder att det finns en på förhand given historisk kunskap att hämta, och att 

diskussioner inte hjälper eleverna att nå dit. Att man skulle kunna nå ny kunskap tillsammans med 

eleverna genom diskussion tycks främmande för David i just detta fall.

David: ”Nog tror jag att det finns stöd i [styr]dokumenten för att visa film. Men 

problemet är ju att [styr]dokumenten är så förbannat luddiga. I princip skulle jag ju 
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kunna samla ungarna runt mig och så kan vi sitta i ring och bara berätta om historia, och 

det går inte att säga att det är fel. Jag skulle önska lite mer tydlighet faktiskt. [– – –] Jag 

känner väl att jag har rätt bra koll ändå på vilka sätt som är vettiga att undervisa på, men 

i princip får man ju inget stöd på Skolverkets hemsida, det får man ju inte om man 

säger, när man tittar på vad man ska undervisa om heller. Visst, jag tycker att det är 

jättebra att man får vara rätt fri som lärare, men ett visst stöd skulle man ju önska. Det 

står ju inget svart på vitt om varför det är vettigt att använda film eller nätet till exempel, 

och det har ju hänt en del sen jag tog examen”.  

David uttrycker frustration över brist på tydlighet i styrdokumenten, något som han återkommer till 

flera gånger under intervjun. Jag tycker att hans tvetydiga inställning till bristen på styrning är 

intressant, och tror att många yrkesverksamma lärare skulle känna igen sig i det. Han vill gärna ha 

stöd i form av exempel på hur man kan undervisa, och exempel på faktastoff som undervisningen 

skall innehålla, men samtidigt vill han behålla sin frihet att lägga upp sin egen undervisning som 

han själv anser passande. Jag finner det intressant att han uttrycker frustration över att mycket har 

hänt inom historieämnet och inom undervisningen i stort sedan han tog lärarexamen, och att det kan 

vara svårt att veta hur man ska hantera allt det nya. Han återkommer flera gånger till hur 

undervisning med hjälp av multimedia knappast fanns när han först började arbeta som lärare, och 

hur utvecklingen enligt honom skett närmast explosionsartat.  
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6. Slutdiskussion

Alla lärare visar sig vara positivt inställda till film i historieundervisningen, men de anger olika 

anledningar till varför de tycker att film är ett bra verktyg i undervisningen. Adam ser filmen som ett 

verktyg som kan ge faktakunskaper, underlättar diskussion och egna reflektioner, Bodil menar att 

känslan man får av film är viktigast och att faktakunskaper är sekundära i undervisningstillfället. 

Christer ställer sig i princip odelat positiv till film i undervisningen, med huvudargumentet att 

eleverna tycker om film. David ser filmvisning som en chans att öka sin popularitet hos eleverna 

och ett lättsamt avbrott från hans normalt sett tyngre undervisning.

Både David och Christer framhåller filmstunden som en stund de kan ägna åt rättning och annat 

arbete de inte anser sig ha tid för i andra fall. Båda två tycks se det som en anledning att visa film, 

och inte bara en trevlig bieffekt av att de visar film. Det tycks snarare vara så att det åtminstone 

enligt Christers resonemang är viktigare att han får tid till rättning och en lugn stund än att eleverna 

lär sig något av att se på film. Att lärarna anser sig ha så mycket att göra att de inte hinner med det 

under sin schemalagda arbetstid är naturligtvis intressant i sammanhanget.

Bodil och Adam intar en delvis annan ställning i frågan om man jämför med David och Christer. De 

framhåller också film som en lättnad i arbetsbördan, när det enligt dem oerhört viktiga förarbetet är 

gjort. Både Bodil och Adam påpekar att ett undervisningspass där man ska visa historisk film, 

kräver noggranna förberedelser av läraren för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt. Adam 

påpekar också att vissa saker inte går att förbereda, då man aldrig vet var diskussionerna hamnar, 

men att läraren måste vara förberedd för att de bra diskussionerna ska komma igång.

Alla fyra lärare nämner elevernas attityd gentemot film som något positivt. Att eleverna upplever 

stunden i klassrummet som trevlig är viktigt. Att man ”lurar i eleverna” kunskap ”trots” att de har 

trevligt, återkommer flera av informanterna till.

När det gäller källkritik och efterarbete tillsammans med eleverna skiljer sig informanternas svar åt 

en hel del. Sammanfattningsvis kan man konstatera att även på denna punkt har Christer och David 

en hel del gemensamt, liksom Adam och Bodil har en del gemensamt. Varken David eller Christer 

ägnar sig åt några avancerade diskussioner efter filmvisning. Christer gör det inte då han har svårt 

att se vad det skulle ge, och han uttrycker dessutom tveksamhet inför elevernas förmåga att arbeta 

källkritiskt. David uttrycker att det skulle kräva för mycket arbete att sätta sig in i bakgrunden till en 
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film, då blir inte filmvisandet den arbetssparande stund han eftersträvat. Han tycks alltså inte mena 

att en källkritisk diskussion skulle vara ofruktsam, men den skulle kräva för mycket av honom, och 

alltså avstår han. Adam och Bodil arbetar mer med efterarbete, dock med delvis skilda syften. Adam 

är väldigt intresserad av källkritik, och ser efterdiskussionen med eleverna som den viktigaste delen 

i filmvisningen. Bodil vill också diskutera filmen med eleverna, men mer för att de ska få chansen 

att ge uttryck för de känslor som uppkommit under filmen än att diskutera källkritik.

Överlag tycker jag att svaren antyder att skillnaden i attityd gentemot filmvisandet tycks bestämma 

ambitionsnivån hos lärarna. David och Christer som mer använder sig av lustargument och visar 

film mycket för sin egen bekvämlighet, tycks inte ha några höga tankar om pedagogiska vinster med 

att visa film, och de lägger heller inte ned så mycket arbete på vare sig förberedelser eller 

efterarbete. Bodil och Adam däremot framhåller de pedagosiska vinsterna med att visa film, och 

lägger ned mer tid på både för- och efterarbete.

Christer uttrycker att han knappt använder sig av styrdokument över huvud taget då det inte ”passar 

honom”. Alla de övriga tre lärarna uttrycker någon form av frustration över att läroplanen och 

övriga styrdokument är luddiga, otydliga och oklara. Man upplever inte att man får det stöd man 

skulle önska av styrdokumenten. Samtidigt uttrycker informanterna att de inte skulle önska en 

alltför styrande läroplan heller, man vill ha sin frihet att utforma sin egen undervisning. 

Endast en av informanterna, Adam, ger sig på att försöka tolka vad som faktiskt står i 

styrdokumenten som skulle kunna handla om film. De övriga ger uttryck av att eftersom 

styrdokumenten är så allmänna och luddiga, kan man lägga upp sin undervisning nästan hur som 

helst och slutresultatet blir bra ändå.

Något jag fann intressant var att flera av informanterna uttryckte skepsis gentemot ”den nya 

läroplanen”. Den läroplan som då åsyftas är Lpo 94, som alltså sattes i bruk 1994. Låt säga att en 

elev började skolan som sexåring 1994. Denne elev är idag 21 år, och har alltså för länge sedan 

lämnat det obligatoriska skolväsendet, blivit myndig och kanske till och med hunnit med att 

åtminstone inleda en högskoleutbildning och kan idag exempelvis ha hunnit långt i sin 

lärarutbildning. Likväl finns det fortfarande lärare som betecknar den läroplan som denne elev styrts 

av under hela sin skoltid som ny. 

Syftet med denna uppsats är inte att kritisera läroplan, betygskriterier och mål att uppnå/sträva emot, 
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eller för den delen att kritisera Skolverket. För att dra några mer allmänna slutsatser krävs 

naturligtvis betydligt djupare studier av detta ämne. Men det är ändå intressant att konstatera att 

ingen av de intervjuade yrkesverksamma lärarna ställer sig odelat positiv till styrdokumenten, 

snarare tvärtom. Informanterna ger uttryck för ett missnöje med styrdokumenten, och både Adam 

och Bodil konstaterar att styrdokumenten i historia är särskilt vaga i jämförelse med de övriga 

ämnen de undervisar i. Detta är naturligtvis intressant. Om dessa uttalanden skulle vara typiska för 

hela lärarkåren, skulle det innebära att vi har en enormt stor yrkeskår av tjänstemän som har i 

arbetsuppgift att följa dokument som de inte värderar speciellt högt. Lärares attityd gentemot 

styrdokument, framför allt inom historieämnet, tål att undersökas närmare, dock inte i denna 

uppsats.

Det jag framför allt slogs av när jag hade gjort mina intervjuer, var hur olika de olika lärarna 

resonerade kring användandet av, och nyttan av, film i historieundervisningen, men även hur olika 

de resonerade kring historieämnet och undervisning i stort. Om det är något som är återkommande 

och signifikativt för hela historielärarkåren är omöjligt att säga.  Jag tycker dock att det är intressant 

att de fyra lärarna har väldigt olika sätt att se på ämnet historia, samtidigt som de konstaterar att 

styrdokumenten är vaga och otydliga. Kanske skulle man med tydligare styrdokument få en mer 

enhetlig historielärarkår, på gott och ont.

Att dra några stora slutsatser kring de olika lärarnas sammantagna lärarroller och lärarkompetens 

låter sig naturligtvis inte göras på ett så begränsat utrymme och med hjälp av en så begränsad studie, 

och det är heller inte syftet. Några generella drag kan dock konstateras. 

Informanten som jag har valt att kalla för Adam, har tydliga drag av Sven Sødring Jensens 

formalistiska undervisningskategori. Detta då han återkommer till att det inte finns någon enda, 

sann bild av historia, det är diskussionen som är det centrala. Källkritiken och skapandet av ett eget 

historiemedvetande är också viktigt för Adam, något som är centralt i Sven Sødring Jensens 

formalistiska undervisningskategori. Han undervisar med eleven i fokus, och ser spelfilm som ett 

ypperligt verktyg för att förmedla historiska kunskaper.

Bodil har enligt mig snarare drag av kategoriala undervisningskategorin. Hon arbetar mycket med 

bilder, känslor och intryck, något som passar bra in under denna kategori. Att man skapar en 

helhetsbild genom att lägga ihop intryck från flera olika informationskällor passar också bra under 

den kategoriala undervisningskategorin. Hon menar att filmen inom historieundervisningen främst 
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kan visa upp en bild av en svunnen tid och ge en känsla, och att man kan lägga ihop de kunskaper 

man får där med mer klassisk undervisning för att få en helhetsbild. Med det resonemanget knyter 

hon an även till Snickars och Trenters resonemang om att historisk film kan stå som ensam källa, 

men kanske fungerar allra bäst när man kompletterar med andra källor.

Bodil och Adam har mycket gemensamt, och det är kanske inte så konstigt att jag anser att de passar 

bäst inom den formalistiska respektive kategoriala undervisningskategorin, då dessa båda kategorier 

påminner mycket om varandra.

Christer är betydligt svårare att placera in i en av Sødring Jensens undervisningskategorier, främst 

då han själv inte tycks ha så stora pedagogiska intentioner med att visa film, då han mer ser det som 

ett avbrott i vardagen och en skön stund. Man skulle kunna hävda att han passar in under den 

objektivistiska undervisningskategorin, då han tycks mena att det finns korrekta faktakunskaper som 

eleverna ska lära sig, och i förlängningen en sann bild av historien. Det ger han även uttryck för då 

han menar att eleverna på högstadiet inte är mogna för att arbeta källkritiskt över huvud taget. 

Huruvida han har rätt eller fel i det påståendet låter jag stå osagt, men klart är att det går emot vad 

Skolverket anser är hans uppdrag som lärare då källkritik och ifrågasättande av källor är en av de 

färdigheter eleven skall få träna sig i under grundskolans historieundervisning.

David har också mest drag av den objektivistiska undervisningskategorin. Mest talande anser jag att 

det blir när han säger att han inte ser meningen med att diskutera film efter att man sett den. Han 

anser att det är bättre att de då får arbeta individuellt och ”lära sig något”. Detta kan man definitivt 

tolka som att det finns en specifik sanning som han vill att eleverna ska finna, och att man finner 

denna sanning i böcker och inte i diskussioner.

David och Christer tycks dela kunskapssyn till stor del, då de båda säger sig tycka om årtal och 

annan renodlad faktakunskap. Det är dock svårt att dra några djupare slutsatser då ingen av dem 

tycks ha reflekterat så mycket över hur filmvisning kan ge ökad kunskap hos eleverna. Det är i sig 

intressant att man som Christer kan förhålla sig så positiv till en undervisningsform samtidigt som 

man inte reflekterat så mycket över vad eleverna faktiskt lär sig av det.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de fyra lärarna har väldigt olika intentioner med att visa 

film för sina elever, och somliga har ägnat mer tanke åt det hela än andra. Det är alltså enkelt att 

föreställa sig att undervisningssituationen skiljer sig mycket åt i de olika lärarnas respektive klasser, 
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även om de skulle visa samma historiska film. Jag hade funnit det väldigt intressant att jämföra hur 

eleverna i deras olika klasser skulle uppleva samma historiska film, och hur mycket de faktiskt 

skulle lära sig av att arbeta med samma film på så olika vis som deras lärare föredrar. Tidsbrist gör 

naturligtvis detta omöjligt, och dessutom är det svårt att mäta en del av den kunskap som 

exempelvis Adam vill ge sina elever. Hur mäter man att eleverna har utvecklat sitt 

historiemedvetande från en lektion till en annan? Enligt mig är det en längre process som är svår att 

mäta. 

Jag ser ett samband mellan  Sødring Jensens undervisningskategorier och hur man förhåller sig till 

filmvisning i historieundervisningen. De författare och informanter som jag anser bär drag av de två 

senare undervisningskategorierna, den formalistiska och den kategoriala, ser historisk kunskap som 

något föränderligt. Historisk kunskap kan skapas på många sätt, och individens utveckling står i 

fokus. Där passar det naturligtvis bra att arbeta med film på ett lite djupare plan, och diskutera utan 

givna svar. 

De författare och informanter som jag däremot anser bär drag av  Sødring Jensens två tidigare 

undervisningskategorier, den klassiska och den objektivistiska, ser historisk kunskap som något mer 

statiskt. Det finns alltså på förhand givna svar, och viss kunskap som eleverna skall tillägna sig. 

Spelfilm kan enligt detta sätt att se på historisk kunskap fungera som en bakgrund för att skaffa sig 

den kunskap som behövs.  

Av den tidigare forskningen framkommer att spelfilm, och historisk fiktion överhuvudtaget, kan 

fylla många funktioner och ha många roller i undervisningen. Ett argument som återkommer, både 

hos de intervjuade lärarna och i tidigare forskning, är att spelfilm är en konstform som tilltalar 

eleverna och lockar dem. Det rör sig alltså om ett lustargument, man kan titta på film med eleverna 

för att de tycker att det är roligt.

Ett annat argument som två stycken av informanterna återkommer till, är att det är bra att variera sin 

undervisning för att tilltala fler elever. Att inte alla har samma förutsättningar för lärande, gör att 

inte alla behöver samma typ av undervisning. Här får alltså filmvisning i historieundervisning en 

väldigt tydlig didaktisk implikation, då man eventuellt kan fånga upp elever som annars skulle ha 

uppfattat historieämnet som torrt och tråkigt, genom att visa film.

Ett argument som framför allt informanten Bodil återkommer till gång på gång, är att filmen kan 
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förmedla en känsla. Hon menar att det framför allt är viktigt i just historia, att eleverna får en chans 

att leva sig in i en historisk svunnen tid.

Att arbeta källkritiskt med spelfilmen som utgångspunkt är enligt mig givande. Skolverket skriver 

om ämnet historia att: ” Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett 

analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur.” 42

Det kan man definitivt tolka som ett stöd för att arbeta källkritiskt. En grund för att skapa 

källkritiska elever och i förlängningen vuxna människor är enligt mig att man under sin skoltid får 

möjlighet att möta många olika typer av källor, och reflektera över hur trovärdiga de är. Film kan 

absolut vara en av dessa källtyper.  Mina informanter ger spridda svar när jag frågar dem om 

källkritik. David tycks anse att det är för krävande för hans egen del att arbeta källkritiskt, Christer 

tror inte att hans elever är mogna för att arbeta källkritiskt. Bodil är positivt inställd till att arbeta 

källkritiskt, men uttrycker att små missar i den historiska korrektheten knappast är det mest 

väsentliga när man arbetar med film. Adam arbetar mycket med källkritik, och anser att det är 

viktigt. Jag själv anser att det är viktigare att tala om tendens och påverkan från samhället som 

filmen skapades i, än att anmärka på petitesser som eventuella felaktigheter i karaktärernas klädsel 

och annat som knappast gör till eller från när det gäller den stora filmupplevelsen. En spelfilm har 

inga absoluta krav på korrekthet, den är ju per definition fiktion, och man kan naturligtvis betrakta 

den enbart som ett konstverk. Jag anser dock att det är viktigt att eleverna får med sig en förmåga att 

tänka källkritiskt och att inte ta allt de ser för sanning, bara för att det framställs som sanning. Här 

kan källkritiska diskussioner kring spelfilmer fylla en viktig roll. Jag anser att man kan fördjupa 

elevernas lärandeupplevelse om man följer exempelvis Hermansson Adlers, Snickar & Trenters och 

Thuréns resonemang om källkritik. Att tillsammans med eleverna fundera över vad en historisk film 

kan säga oss om den specifika historiska händelsen, men också om tillkomstsituation och avsikt 

med att skapa filmen, torde vara betydligt mer givande än att bara visa filmen och sedan gå vidare.

Precis som de intervjuade lärarnas uttalanden visar, är kursplan och betygskriterier för grundskolans 

senare år inom ämnet historia inte extremt tydliga dokument. En av mina frågeställningar innan jag 

påbörjade min undersökning rörde vilket stöd filmvisning inom historieundervisningen har i 

styrdokumenten. Det är en fråga som är svår att få ett entydigt svar på. Det finns stöd för att arbeta 

med ett vidgat textbegrepp, där film borde kunna vara en naturlig del i undervisningen. Det finns 

också stöd för att arbeta med olika typer av historiskt källmaterial, utan att man från Skolverkets 

sida har preciserat närmare. Just att dokumenten inte är preciserade gör naturligtvis den enskilde 

                                                
42 Kursplanen för historia (grundskolan). Skolverket.
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lärarens frihet stor, och det finns absolut ingenting i styrdokumenten som tyder på att man inte 

skulle kunna använda spelfilm för att lära sig om andra världskriget, lika väl som man kan använda 

en lärobok för att ta till sig information.

Arbetet med denna uppsats har stärkt min övertygelse om att det går att använda spelfilm som ett 

bra pedagogiskt verktyg i historieundervisningen. Jag kommer definitivt att använda mig av 

spelfilm mer än bara som ett avbrott och ett sätt att skaffa pluspoäng hos elever, då jag tror att 

verkligt fruktbar kunskap kan komma ur filmvisning om man som lärare har gjort ett gediget 

förarbete och är beredd på att låta efterarbetet med eleverna ta tid. Det behöver enligt mig inte vara 

sämre kvalitet på undervisning som genomförs med hjälp av spelfilm än på undervisning som 

genomförs med hjälp av lärobok! All undervisning står och faller enligt mig med vad vi som 

pedagoger gör med materialet. En historisk film kan bli två ”bortslösade” timmar om man inte har 

tänkt igenom undervisningen, men det kan också med bra för- och efterarbete ge utökade historiska 

färdigheter som eleverna i bästa fall kan bära med sig genom livet och applicera på annan historisk 

fiktion.
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11)

7.3. Intervjuer

Intervju med ”Adam” , utskrift finns hos författaren.

Intervju med ”Bodil” , utskrift finns hos författaren.

Intervju med ”Christer” , utskrift finns hos författaren.

Intervju med ”David” , utskrift finns hos författaren.


