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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to examine upper secondary students’ attitudes towards 

historical feature films and documentaries as teaching materials in history education. A survey 

was cunducted with 133 students. The students were asked for advantages and disadvantages 

with films and documentaries, what knowledge they might gain from watching, and the films 

trustworthiness as a teaching aid. 

   The result shows that the students generally are positive towards the usage of film in history 

education and consider films to be a good complement to other teaching methods, especially 

documentaries. They are considered more trustworthy than feature films, despite being regarded 

as a more tedious genre. On the other hand, both feature films and documentaries are said to 

increase an interest in history. The knowledge mentioned by the students are primarely factual 

knowledge. However, a few answers indicate that film also can help develop students historical 

literacy, visualise historical events, and time periods. Students’ trust for the feature films’ nar-

rative and the documentaries’ objectivity are quite high. Paradoxically, the majority of the stu-

dents claim to question whether the films’ content is historically correct or not. 

Keywords: Historical films, documentaries, survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 2 

1.3 Metod ............................................................................................................................................ 2 

Etiska överväganden ........................................................................................................................ 5 

1.4 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................ 6 

Historisk kunskap och Historiemedvetande .................................................................................... 6 

1.5 Tidigare forskning ......................................................................................................................... 7 

Forskning om film som medium ..................................................................................................... 7 

Forskning om film som läromedel .................................................................................................. 8 

2. Bakgrund ........................................................................................................................................... 11 

3. Analys ................................................................................................................................................ 12 

3.1 Film i historieundervisningen? .................................................................................................... 12 

Delsammanfattning ....................................................................................................................... 18 

3.2 Filmernas tillförlitlighet .............................................................................................................. 19 

Delsammanfattning: ...................................................................................................................... 23 

3.3 Film som kunskapsförmedlare .................................................................................................... 24 

Delsammanfattning ....................................................................................................................... 28 

4. Diskussion ......................................................................................................................................... 28 

5. Slutsatser ........................................................................................................................................... 30 

6. Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................................... 33 

Bilaga 1: Information till elever ............................................................................................................ 35 

Bilaga 2: Enkät ...................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning   
 

Filmen har idag, utöver sitt syfte att underhålla sina tittare, fått en betydande roll som för-

medlare av historia. Detta såväl utanför som innanför klassrummets gränser. Historiedidakti-

kern Niklas Ammert hänvisar i sin bok Historia som kunskap till en studie som gjordes 2011 

där elever frågades hur de möter historia oftast. Det flest svarade var att de möter historia genom 

att se på film. I samma studie frågades eleverna hur de bäst lärde sig historia, varpå film var det 

vanligaste svaret näst efter lektionsgenomgång av lärare.1 

    Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet, menar att film, tillsammans med andra 

bild- och ljudmedier, påverkar människors syn på historien, nutiden och framtiden, och att det 

därför finns rimliga skäl att använda sådant material i undervisningen.2 

    Att använda film i undervisning är dock inget nytt utan har länge använts just som komplet-

terande undervisningsmaterial. Därför finns det ett behov av forskning som belyser hur såväl 

elever som lärare erfar bruket av historisk film. 

   I denna uppsats kommer jag att utgå från ett elevperspektiv och undersöka vilka attityder 

elever har till filmer i historieundervisningen. Attityder kan definieras som uttryck av värde-

ringar som tillkommit under livet. Dessa kan vara både positiva och negativa.3 En attityd grun-

dar sig därför på ett vanemässigt tyckande, där personer antar ett rutinmässigt förhållningssätt 

gentemot ett objekt eller en handling.4  

    Begreppet film syftar här både på spelfilmer, gjorda för kommersiellt bruk med syfte att un-

derhålla, samt dokumentärer som gör anspråk att visa historiska händelser eller förutsättningar.   

    Undersökningen kommer att ske genom en enkätinsamling. Denna forskning är relevant för 

att få kunskap om vad elever anser om film i undervisningen, vilket också kan få en betydelse 

för hur jag själv, som blivande historielärare, tillsammans med andra, väljer att i framtiden un-

dervisa med hjälp av film. 

 

    

                                                           
1 Niklas Ammert (2013), Historia som kunskap. Innehåll, mening och värden i möten med historia. Lund: Nordic 

Academic Press, s.42ff. 
2 Ulf Zander (2014), ”Historiekulturella manifestationer – historia i ord, bilder och musik”, i Klas-Göran Karls-

son & Ulf Zander (red.) Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, Lund: Studentlitte-

ratur, s.133. 
3 Ungdomsstyrelsen (2007), Unga med attityd. Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2007, Stock-

holm: Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, s.15.  
4  Laurence E. Musgrove (1998), ”Coming to Terms: Attitude”, i The English Journal, Vol. 87: 4, s.85–86. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera vad elever har för attityder till historisk spelfilm 

och dokumentärfilm som material i historieundervisningen.  Detta skall göras utifrån vilka kun-

skaper samt pedagogiska fördelar och nackdelar som elever anser att filmer i historieundervis-

ningen ger, samt utifrån elevernas källkritiska hållning till film som kunskapsförmedlare. Ef-

tersom det finns skillnader mellan spelfilmer och dokumentärer som filmgenrer och därmed ett 

värde att analysera likheter och skillnader mellan de båda genrerna, kommer även en jämförelse 

av elevers syn på båda genrerna att finnas med i analysen.  

Min huvudsakliga frågeställning till denna uppsats är: 

 Vilka attityder har elever till film som läromedel i historieundervisningen? 

För att kunna besvara min huvudfråga utgår jag från följande underliggande frågor: 

 Vilka kunskaper anser sig elever få genom att se på film? 

 Vilka fördelar och nackdelar anser elever att spelfilm och dokumentärfilm har som läro-

medel? 

 Hur ser elever på spelfilmers och dokumentärfilmers tillförlitlighet som historieför-

medlare? 

 Hur skiljer sig ovanstående mellan historiska spelfilmer och dokumentärfilmer?   

 

1.3 Metod 

 

I min undersökning har jag använt mig av enkät som insamlingsmetod. Frågorna som ställdes i 

enkäten var både slutna och öppna. De slutna frågorna innebär att respondenten leds till att välja 

ett eller flera svarsalternativ som är formulerade i enkäten. Fördelen med denna typ av frågor 

är att svaren enkelt kan kodas om och således jämföras med varandra. De kräver också mindre 

av respondenterna, eftersom de ej behöver formulera något skriftligt svar, vilket gör frågorna 

lättare att besvara.5 

    De slutna frågorna är ställda med Likertskala. Denna skala används ofta som ett sätt att stu-

dera attityder, och lämpar sig därför till min undersökning. Frågorna består av påståenden som 

                                                           
5 Alan Bryman (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber, s.245. 
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sedan markeras utifrån huruvida respondenten håller med eller tar avstånd från påståendet. 

Detta görs på en femgradig skala som sedan kan sammanställas.6 

    Jag har också valt att ha några frågor som är öppna och där eleverna får svara utan att ledas 

av frågan. Fördelen är att eleven kan ge svar som forskaren inte har förutsett. Eleven får mer 

utrymme och frihet att besvara frågan. Å andra sidan kräver öppna frågor mer av responden-

terna, och riskerar att öka bortfall eller uteblivet svar.7  

    Eftersom jag använt mig av både öppna och slutna frågor, använder jag mig av både kvanti-

tativ och kvalitativ ansats. Enligt Alan Bryman kan kvantitativ forskning ses som en strategi 

där kvantifiering av insamlade data betonas, och som bygger på en naturvetenskaplig grund.8 

Därför kommer jag använda mig av en kvantitativ metod, eftersom jag i min analys kommer att 

sammanställa svaren till de slutna frågorna. Jag kommer emellertid också att använda mig av 

en kvalitativ forskningsstrategi. I en kvalitativ analys arbetar forskaren bl.a. med att bryta ned 

data till enheter som går att hantera, göra synteser och söka finna mönster.9 

    Enkätinsamlingarna har jag genomfört i klassrum på lektionstid efter att jag fått tillåtelse av 

lärare. Enkäterna hade jag skrivit ut innan lektionerna och tagit med mig, vilka sedan ifylldes 

för hand. Eftersom jag själv var närvarande vid insamlingstillfällena kunde jag informera alla 

om undersökningens syfte m.m. och även svara på eventuella frågor. Jag hade även skrivit ut 

informationen på enkätens framsida, vilket på så sätt gjort att eleverna fått tillgång till all in-

formation både muntligt och skriftligt.  

    En stor fördel med detta insamlingssätt är att alla närvarande elever direkt fick välja om de 

ville göra enkäten eller inte. Detta gjorde att jag fick in allt material snabbt och behövde inte 

skicka ut några påminnelser. I mitt fall var det ingen som avstod från att delta, utan alla som 

var närvarande vid insamlingstillfällena och blivit informerade om undersökningen valde att 

fylla i enkäten. Det var dock en elev som fyllde i ”vet ej” på alla frågor och kunde därför inte 

användas i analysen. En annan elev kryssade i flera svar på fråga fem och sex, vilka var slutna 

frågor, och kunde därför inte användas. Eftersom de öppna frågorna kräver mer av responden-

ten, valde mellan 10 och 17 elever att inte ge något svar för respektive öppen fråga. Dessutom 

gav totalt 27 elever svar till de öppna frågorna på ett sätt som inte besvarade frågan och således 

var irrelevanta för analysen. Totalt var det 133 elever från åtta olika klasser som fyllde i hela 

eller majoriteten av enkäten. 

                                                           
6 Bryman (2011), s.157. 
7 Bryman (2011), s.244f. 
8 Bryman (2011), s.40. 
9 Andreas Fejes & Robert Thornberg (2015), ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys”, i Andreas Fejes & Ro-

bert Thornberg (red.) Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber AB, s.35. 
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    En svårighet har varit att uppskatta hur lång tid enkäten skulle ta och hur många frågor jag 

hade utrymme att ställa. Här spelade bland annat tillträdet till gymnasieklasserna en roll, ef-

tersom jag hade begränsad tid till mitt förfogande. Jag märkte dock att eleverna besvarade de 

slutna frågorna fortare än förväntat, och de öppna frågorna besvarades stundom något kortare, 

vilket gjorde att enkäten tog ca 8–10 minuter att fylla i, istället för 15 minuter som jag räknat 

med. 

    Enkäten är strukturerad i två delar varav den första är fokuserad runt spelfilm, och den andra 

dokumentärfilm. Båda delarna är uppbyggda på liknande sätt (se bilaga 2). På grund av tidsbrist 

och tillgång till respondenter att prova enkäten på, kunde jag inte genomföra någon pilotunder-

sökning innan den riktiga undersökningen påbörjades. Däremot har jag låtit tre universitetsstu-

denter fylla i enkäten. Jag har därutöver diskuterat enkätens utformning med min handledare 

och andra medstudenter som skriver uppsats, samt gjort ändringar därefter. Detta styrker enkä-

ten, eftersom jag därigenom kunde undvika att någon fråga var dåligt formulerad eller svår för 

andra att förstå etc. 

    För att avgränsa mig har jag valt att göra min undersökning med gymnasieelever som när 

undersökningen sker har läst eller läser historia på gymnasiet. Anledningen till att jag valt denna 

åldersgrupp beror till stor del på att jag själv läser till lärare med inriktning på gymnasiet. Jag 

förväntar mig även att gymnasieelever kan ge mer utvecklade svar till min analys än t.ex. hög-

stadieelever. Det tillkommer också praktiska skäl; exempelvis underlättas insamlingen av att ej 

behöva tillåtelse från deltagares målsmän. 

    Eftersom jag inte kan fråga alla gymnasieelever, har jag behövt göra ett urval. Detta urvalet 

bygger på de klasser jag fick tillåtelse att komma till, och är således ett bekvämlighetsurval. 

Med bekvämlighetsurval menas att personerna som är med i undersökningen är de som fanns 

tillgängliga för forskaren. Som en följd kan dock inte resultatet generaliseras utanför studien, 

eftersom det är oklart vilken population som är representerad.10 Detta innebär således att resul-

tatet av min analys inte kan generaliseras utöver de gymnasieklasser som valde att vara med i 

min undersökning. Trots detta kan resultatet vara av intresse för bland annat vidare forskning 

och verksamma lärare. 

 

                                                           
10 Bryman (2011), s.194f. 
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Etiska överväganden  

 

Eftersom denna uppsats analyserar yttranden från elevdeltagare, tillkommer ytterligare etiska 

överväganden som måste göras. Detta bland annat för att inte elever direkt eller indirekt skall 

kunna komma till skada, samt att forskningen skall hålla en god kvalitet.11 Jag har därför för-

hållit mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka består av fyra huvudkategorier: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.12 

    Med informationskravet menas att deltagare skall informeras om forskningen och vad deras 

deltagande innebär. Det är också viktigt att forskaren informerar om att allt deltagande är fri-

villigt och att det när som helst går att avbryta sitt deltagande.13 Innan jag delade ut enkäterna 

gav jag all viktig information om undersökningen till eleverna. Jag hade därutöver skrivit ned 

all information på enkätens första sida, så att den fanns tillgänglig både skriftligt och muntligt. 

    Samtyckeskravet innebär att deltagare måste ge sitt samtycke till forskaren innan undersök-

ningen påbörjas. Då elever är under 15 år måste även målsmannen ge sitt samtycke till delta-

gande.14 Eftersom jag använt enkäter som metod innebar det att eleverna gav sitt samtycke när 

de gav tillbaka en ifylld enkät. Detta var också något som påpekades i den skriftliga informat-

ionen som gavs. På grund av att alla deltagare var 16 år eller äldre har jag valt att inte kontakta 

vårdnadshavare. Detta eftersom ingen känslig eller privat information efterfrågats. Enkäten var 

därutöver tänkt att vara anonym. Eftersom jag som tack valt att lotta ut två biobiljetter, och 

därmed efterfrågat mejladress, minskade anonymiteten i enkäterna, eftersom adresserna är 

kopplade till namn. På grund av att jag citerar elevsvar i min analys kan deltagarna möjligen 

känna igen sina egna svar. Eftersom enkäten fylldes i enskilt och av flera olika klasser, anser 

jag dock att det inte är möjligt att veta vem som har svarat vad. Inga uppgifter om namn på 

elever eller skolor kommer presenteras i uppsatsen, utan behandlas konfidentiellt, och följer 

således konfidetialitets-kravet.15 Uppgifterna som samlats in kommer endast att användas till 

denna undersökningen och följer därför också nyttjandekravet.16 

 

                                                           
11 Vetenskapsrådet (2017), God forskningsed, Stockholm: Vetenskapsrådet [https://publikationer.vr.se/pro-

dukt/god-forskningssed/] [hämtad 22-4-18], s.7–8. 
12 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm: 

Vetenskapsrådet [http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf] [hämtad 22-4-18] 
13 Vetenskapsrådet, s.7. 
14 Vetenskapsrådet, s.9f. 
15 Vetenskapsrådet, s.12. 
16 Vetenskapsrådet, s.14. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Historisk kunskap och Historiemedvetande 

 

För att kunna analysera den kunskap som eleverna anser att film kan bidra med till historieun-

dervisningen skall jag redogöra för kunskapssyn samt begreppsdefinitioner. Historikern KG 

Hammarlund gör skillnad på begreppen stoffkunskap och processkunskap. Stoffkunskap kan 

ses som ”fakta” som består av data om människor och händelser i det förflutna. Vad som är 

fakta kan dock inte verifieras utan processkunskaper som ledsagar faktakunskaperna. Det är 

med dem som historikern kan ”skapa det sammanhang som skänker mening åt dessa data”.17 

Således är processkunskap nödvändig för att praktisera historisk metod såsom t.ex. källkritik. 

Å andra sidan är processkunskapen beroende av stoffkunskapen som en grund.18 Jag kommer 

således att använda mig av begreppen stoffkunskap och processkunskap där det förra syftar på 

innehåll och det senare främst syftar på källkritik och värdering av innehåll. 

    Hammarlund nämner historiemedvetande eller historisk litteracitet som ett tredje kunskaps-

begrepp, vilket myntades av Karl-Ernst Jeismann och sedan introducerades i norden under 80-

talet. Han skriver att Jeismann gav begreppet fyra olika definitioner, vilket sedan utökades till 

ännu fler. Således fick historiemedvetande aldrig någon tydlig definition.19 

    Historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson menar att historiemedvetandet innefattar dåtid, nu-

tid och framtid på samma gång. Han skriver att det är ”en mental kompass som hjälper oss att 

orientera oss i tiden och skapa mening i tillvaron, genom att relatera oss till ett tidssammanhang 

som är större än vårt eget utmätta liv”.20 Således handlar historiemedvetande bl.a. om att koppla 

samman dåtid, nutid och framtid.  

    Jag kommer att använda mig av historiedidaktikern Niklas Ammerts kategorisering av histo-

riemedvetande, vilken är en vidareutveckling av den danske historiedidaktikern Bernard Eric 

Jensens kategorisering. Ammert kategoriserar historiemedvetandet i tre kategorier varav den 

första ”beskriver historiemedvetande som grund för identitetsbildning och förståelse för den 

                                                           
17 KG Hammarlund (2012), ”Historisk kunskap i en svensk grundskola – ett försök till begreppsbestämning”, i 

Eliasson, Per, Hammarlund, KG, Lund, Erik & Nielsen, Carsten Tage (red): Historiekunskap i norden 9. Malmö, 

s. 15 – 19. 
18 Ammert (2013), s.14f. 
19 Hammarlund (2012), s.25. 
20 Klas-Göran Karlsson (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i Klas-Gö-

ran Karlsson & Ulf Zander (red.) Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, Lund: 

Studentlitteratur, s.57f. 
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egna personen och kulturen samt för andra kulturer och möten mellan kulturer”.21 Den andra 

kategorin skriver Ammert ”sätter historiemedvetandet som tolkningsram för hur människor 

agerar och för vilka värden och principer som ligger bakom dessa handlingar”.22 Enligt Am-

merts tredje och sista kategori ”är historiemedvetandet basen för förståelsen av kontinuitet, för-

lopp och händelser, samt av hur förändring sker”.23 Han menar även att det är individens egna 

uppfattningar och erfarenheter som berörs.24 

     

 

      

1.5 Tidigare forskning 
 

Forskning om film som medium 
 

Film kan idag associeras till vitt skilda genrer och format. Jag har i denna uppsats valt att av-

gränsa mig till två huvudsakliga filmkategorier: historisk spelfilm och dokumentärfilm. Pelle 

Snickars, film- och medievetare, och Cecilia Trenter, historiker, menar att det är svårt att sär-

skilja mellan fiktiva och dokumentära filmer, eftersom de ”glider ständigt i varandra”.25 De gör 

även en åtskillnad mellan två slags spelfilmer där den första gruppen gestaltar och iscensätter i 

en historisk verklighet. Inom denna kategori kan det skönjas en andra grupp som innehåller en 

mer seriös betoning på att återge förlopp och detaljer på ett korrekt och trovärdigt sätt. Inom 

dokumentära filmer gör de också en åtskillnad mellan redigerade dokumentärer och oredigerade 

filmtagningar från arkiv. Redigerade dokumentärfilmer består å andra sidan ofta av just tidigare 

oredigerat material.26  

    Med spelfilm åsyftas en iscensättning i en historisk verklighet. Även om spelfilmen är ett sätt 

att förmedla historia, är det avgörande för filmskaparna att inte gestalta historien på ett sådant 

sätt att det går ut över syftet att intressera åskådarna med underhållning. Därför kan heller inte 

avståndet mellan nu och då blir för stort, om den skall bli en succé. Spelfilmen kan t.ex. ej skilja 

                                                           
21 Niklas Ammert (2009), ”Finns då (och) nu (och) sedan. Uttryck för historiemedvetande i grundskolans histo-

rieböcker”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, 

Lund: Studentlitteratur, s.303. 
22 Ammert (2009), s.304. 
23 Ammert (2009), s.305. 
24 (ibid.) 
25 Pelle Snickars & Cecilia Trenter (2004), ”Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk – 

en introduktion”, i Pelle Snickars & Cecilia Trenter (red.) Det förflutna som film och vice versa. Om medierade 

historiebrik, Lund: Studentlitteratur, s.19. 
26 (ibid.) 
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sig för mycket från våra egna uppfattningar och förväntningar om den historiska epoken.27 Så-

ledes drivs spelfilms-skapare av syftet att underhålla. 

    Historisk dokumentärfilm definierar historikern David Ludvigsson som en film som ”gör 

anspråk på att de skildrade händelserna eller förhållandena hände eller existerade så som de 

skildras”.28 Således är inte det huvudsakliga syftet att underhålla, utan att visa och återberätta 

historia. Ludvigsson poängterar dock att filmerna gör anspråk, och att det inte kan garanteras 

att historien skildras korrekt.  

    Historikerprofessorn Robert A. Rosenstone lyfter fram sex olika egenskaper som kan appli-

ceras för såväl spelfilm som dokumentärfilm. Dessa ligger till grund för hur filmerna bygger 

upp världar, vilka tittarna skall uppfatta vara realistiska. Rosenstone menar att film vanligen 

innehar följande egenskaper: 1) Filmer återger en berättelse med början, mitt och slut som för-

medlar ett moraliskt budskap och något slag av känsla; 2) berättar historia utifrån individper-

spektiv där individers problem eller erfarande hamnar i förgrunden istället för historiska pro-

cesser; 3) framställer historien som avslutad, förenklad och stängd, utan att återge annat möjligt 

alternativ till det förflutna än vad filmen visar; 4) bygger starka känslor, dramatiserar och per-

sonifierar historien genom karaktärer eller vittnen; (5) visar hur förflutna perioder såg ut i form 

av landskap, artefakter m.m.; 6) visar historien som en process.29 Denna forskning är relevant 

för denna uppsats eftersom den visar hur spelfilm och dokumentärfilm kan förstås som genrer. 

         

Forskning om film som läromedel 

 

    Maria Deldén har i sin licentiatavhandling Historia som fiktion forskat om hur elever erfar 

spelfilmer i historieundervisningen. Detta gör hon genom att använda sig av en fenomenologisk 

ansats. Hon undersöker därmed elevernas livsvärldar och elevernas uttalanden i mötet med den 

historiska spelfilmen. Deldén menar att hennes undersökning kan göra att förståelsen för spel-

filmens roll för lärande hos gymnasieelever kan öka.30 Deldén skriver att hon utifrån intervjuer 

med deltagande gymnasieelever kan skönja ett mönster där elever får ta del av spelfilmers ka-

raktärers livsöde och därav anse sig ha fått en ökad förståelse. Enligt Deldén bygger inte denna 

                                                           
27 Mats Jönsson (2004), Film och historia. Historisk hollywoodfilm 1960–2000, Lund: Humanistiska fakulteten, 

Lunds universitet, s.5.  
28 David Ludvigsson (2004), ”Historisk dokumentärfilm – resultatet av en förhandling”, i Pelle Snickars & Ceci-

lia Trenter (red.) Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebrik, Lund: Studentlitteratur, 

s.124. 
29 Robert A. Rosenstone (1995), Visions of the past. The Challenge of Film to Our Idea of History, London: Har-

vard University Press, s.54–60. 
30 Maria Deldén (2014), Historia som fiktion. Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisninen, 

Umeå: Umeå universitet, s.1ff. 
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förståelse på faktakunskaper utan är en förståelse för individen, vilken möjliggörs genom att 

spelfilmer skapar en närhet. Hon menar att elevernas livsvärld därav upptar denna erfarenhet 

och därför ger en känsla av förståelse för hur det kan ha varit.31 Deldén skriver att eleverna 

utifrån historiska spelfilmer påpekar att det är viktigt att vi lär oss av historien och inte återupp-

repar misstag. Detta menar hon hänger samman med elevers empati, vilket hon anser är en 

viktig del av en historisk förståelse.32  

    I Catharina Hultkrantz licentiatavhandling undersöker hon hur lärare ser på film som läro-

medel. Detta gör hon genom att intervjua åtta lärare med hjälp av historiebruk och historieför-

ståelse som teoretiska utgångspunkter.33 Resultatet av Hultkrantz analys visar att det finns en 

skillnad mellan spel- och dokumentärfilm när det gäller trovärdighet. Spelfilmers innehåll anser 

de intervjuade lärarna vara mer komplext och i större behov att arbeta vidare med. Dokumen-

tärfilmen ser de å andra sidan som en trovärdig faktaförmedlare. De syften som lärarna svarade 

att de använde film till kan delas in i fem kategorier, menar Hultkrantz. Det första sättet att 

använda film syftar till att med antingen spel-eller dokumentärfilm undervisa om faktakun-

skaper eller lära ut något om historien. Det andra sättet syftar till att använda filmen som ett 

historiskt dokument som kan studeras utifrån metod, historiebruk m.m. Det tredje sättet syftar 

att diskutera filmen utifrån empati eller moral. Det fjärde sättet syftar att använda källkritisk 

metod på filmen. Det femte sättet är syftar att väcka intresse hos eleverna.34  

    Historikern Karen Louise Burgard undersöker i sin avhandling hur film påverkar High 

School-elevers historiska förståelse (eng. historical understanding). Detta gör hon genom kva-

litativa studier med 20 deltagande elever. Studien utgår från filmerna Pearl Harbor och Tora, 

Tora, Tora.35 Burgard skriver hur hon av resultatet kan se att film har haft en påverkan på 

elevernas utveckling av historisk förståelse. Genom att testa elevernas kunskap både före och 

efter de såg på filmerna märkte hon att eleverna fick nya kunskaper. Burgard märkte t.ex. att 

eleverna kunde återge historiska händelser och se kopplingar mellan orsak och verkan om 

bombningen av Pearl Harbor. Eleverna visade även att de hade intresse av att se på film. Efter 

att ha sett filmerna kunde elever även jämföra den historiska händelsen med egen erfarenhet, 

genom att jämföra Pearl Harbor med attackerna under elfte september 2001. Filmerna gjorde 

också att eleverna fick ett ökat intresse att ta reda på mer om Pearl Harbor. Burgard skriver att 

                                                           
31 Deldén (2014), s.118. 
32 Deldén (2014), 120ff. 
33 Catharina Hultkrantz (2014), Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i histo-

rieämnet på gymnasiet. Umeå universitet. Högskolan i dalarna, s.1. 
34 Hultenkrantz (2014), s.102f. 
35 Karen Louise Burgard (2009), Hollywood and history: a qualitative study of the impact of film on high school 

students’ historical understanding. University of Missouri-Kansas City, s.56ff. 
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eleverna dock inte reflekterade så mycket kring huruvida det var en historiskt korrekt återgi-

velse. De kunde säga vilken film de trodde var mer korrekt, men inte motivera varför.36 Ele-

verna hade även svårt att avgöra vems perspektiv som gavs i filmerna, även om de poängterade 

att det var viktigt att ge flera perspektiv. Studien visade dock att eleverna uttryckte en viss 

empati för karaktärerna. Flera elever påpekade även hur filmerna rörde upp känslor.37  

    Professorerna Alan S. Marcus och Jeremy D. Stoddard skriver i en artikel om användandet 

av dokumentärfilm i undervisningen. De hänvisar bl.a. till en tidigare genomförd studie av Mar-

cus från 2007 där han undersökte hur High School-elever tolkar och analyserar film under hist-

orielektioner. Studien visade att eleverna som deltog ansåg att dokumentärfilmer är en mycket 

pålitlig och exakt källa till historisk kunskap. Dokumentärer ansågs vara mer pålitliga än text-

böcker och nästan lika pålitliga som historieläraren eller primärkällor. Marcus och Stoddart 

menar att detta är problematiskt då eleverna inte använder sig av källkritik när de ser på film. 

Som en lösning på detta lägger Marcus och Stoddard fram tre mål med historieundervisningen, 

som också skall uppfostra eleverna till demokratiska medborgare. Det första målet innebär att 

eleven själv skall få komma till slutsats hur den skall förstå källorna. Det andra är att eleverna 

skall utsättas för perspektiv och tankesätt som skiljer sig från elevernas egna. Däribland kan 

t.ex. filmskaparnas perspektiv räknas med. Det tredje målet är att eleven skall få möjlighet att 

diskutera kontroversiella ämnen som lyfts fram i dokumentärer. Marcus och Stoddard menar 

att dokumentärfilmen, utifrån dessa tre mål, kan fungera som ett redskap att utbilda eleverna 

till demokratiska medborgare.38  

    Stoddard skriver i en annan artikel hur han följt två amerikanska klasser i årskurs nio. Genom 

observation och lärarintervjuer undersökte han hur film användes i undervisningen.39 Under-

sökningen visade att lärarna använde film som underlag för diskussion och mer krävande akti-

viteter. De använde film bl.a. för att eleverna skulle känna igen olika perspektiv, utveckla em-

pati och för att fungera som underlag för diskussion om kontroversiella ämnen. Å andra sidan 

kan film leda till ett ogrundat antagande av förståelse för människors perspektiv i det förflutna. 

                                                           
36 Burgard (2009), 141ff. 
37 Burgard (2009), 147f. 
38Alan S. Marcus & Jeremy D. Stoddard (2009), ”The inconvenient Truth about Teaching 

History with Documentary Film: Strategies for Presenting Multiple Perspectives and teaching 

Controversial Issues”, i The Social Studies, vol. 100: 6, s. 279ff. 
39 Jeremy D. Stoddard (2012), ”Film as a ‘thoughtful’ medium for teaching history”, i Learning, Media and 

Technology, 37:3, s.274. 
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Mest problematiskt menar dock Stoddard var lärarnas användning av dokumentärer, vilka upp-

fattades som objektiva informationskällor. Lärarnas egna politiska uppfattningar bidrog därför 

till att avgöra vilka dokumentärfilmer som användes.40 

    Forskningen som presenterats är relevant till denna uppsats eftersom den rör film i historie-

undervisningen. Deldéns, Marcus och Stoddard, samt Burgard har bedrivit forskning utifrån 

ett elevperspektiv, vilket jag själv gör i denna uppsats. Således är det av intresse att relatera 

den till min egen forskning. Hultkrantz och Stoddard utgår istället från ett lärarperspektiv. Lä-

rares motivering av filmanvändning kan således relateras till elevers uppfattningar. 

2. Bakgrund 
 

Ända sedan filmmediets framväxt har det funnits en tradition att gestalta historiska berättelser 

som film; filmatiseringar om kända namn som Karl XII eller Ceasar gjordes redan under 1910- 

och 1920-talet, detta innan talfilmen kommit.41 Den mest framgångsrika filmatiseringen av Karl 

XII gjordes i Sverige och gavs ut i två delar i mitten av 1920-talet. Vid inspelningen var man 

dock mycket noga med att inkludera såväl från den historiska forskningen, som skönlitterära 

verk om kungen. För detta exempel samt annan film finns det rimliga skäl att filmskaparen till 

historiska spelfilmer faktiskt vill förmedla något om den tid filmen utspelar sig i. Å andra sidan 

skildrar varje film den tid som den tillkommit i.42 Till exempel präglades de första decennierna 

på 1900-talet av en strävan att väcka en kärlek till fosterlandet hos folket, vilket resulterade i 

berättelser om nationella hjältar.43 Detta förklarar varför en svensk kung blir föremål för filma-

tisering vid denna tid. 

    Under 1900-talet och fram till nutid har historien blivit allt vanligare i spelfilmer, dokumen-

tärer och tv-program. Som ett exempel kan Arns rike nämnas. En tv-serie som när den gick var 

en publiksuccé och som samtidigt underhåller då den berättar om svensk medeltid. Film har 

således under 1900-talet, tillsammans med andra medier såsom tv, bilder och radio, varit en 

utmanare till texten som huvudsakliga historieförmedlare.44  

    År 1924 påbörjades utgivningen av tidskriften Svensk skolfilm och bildningsfilm, där det 

skrevs och gav argument för att film skulle användas i syfte att undervisa och bilda sina åskå-

dare. Därför valde man vid denna tid att bevara dokumentära filmer. Samtidigt hade den 

                                                           
40 Stoddard (2012), s.283ff. 
41 Snickars & Trenter (2004), s. 
42 Ulf Zander (2009), ”Det förflutna på vita duken. Film som historieförmedlare”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf 

Zander (red.) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund: Studentlitteratur s.143ff. 
43 Zander (2014), s.138. 
44 Snickars & Trenter (2004), s.9ff. 
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svenska filmproduktionen sin storhetstid. Spelfilmen ansågs dock inte lika viktig att bevara 

eftersom den var fiktiv och inte trovärdig som historisk källa.45 När Sveriges Television grun-

dades under 1950-talet fick dessutom dokumentärfilmen en viktig kanal för distribuering.46  

    År 1990 skriver dåvarande metodiklektor Lars Terner vid Uppsala universitet att skolungdo-

mar ”ser på ’rörliga bilder’ i långt större utsträckning än tidigare generationer […] [d]et är mot 

den bakgrunden förvånande, att film och TV inte används mer i svenska skolor”.47 Detta tyder 

på att film, trots dess ökade popularitet, ännu inte var ett självklart moment i historieundervis-

ningen.  Men eftersom det sedan 1990-talet skett en pågående utveckling av teknik och berättar-

teknik har film nu fått en viktig roll som historieförmedlare. Ulf Zander menar att inget tyder 

på att detta kommer förändras, utan snarare fortsätta utvecklas.48 

 

3. Analys 
 

Analysen kommer att disponeras tematiskt där en första del behandlar de attityder som finns 

angående användandet av film i undervisningen, och hur detta motiveras. Den andra delen be-

handlar attityder angående filmers trovärdighet. Den tredje delen fokuserar på vilka kunskaper 

som eleverna tycker att film kan ge. Skillnader och likheter mellan svaren gällande spelfilmer 

och dokumentärfilmer kommer att jämföras genomgående i hela analysen. 

 

3.1 Film i historieundervisningen?  

 
För att kunna besvara vilka attityder deltagande elever har till spelfilm och dokumentärfilm i 

historieundervisningen, är det av intresse vad de har för helhetsuppfattning. Därför bestod fråga 

fyra och tio av påståendet: ”Jag tycker att spelfilm/dokumentärfilm skall användas i historieun-

dervisningen”. Eleverna fick sedan markera till vilken grad de anser sig hålla med påståendet. 

Jag har sedan räknat samman hur många elever som markerade respektive svarsalternativ. Sam-

manställningen redovisas i följande diagram: 

                                                           
45 Pelle Snickars (2004) ”Bildrutor i minnets film – om medieprins Wilhelm och film som käll- och åskådnings-

material”, i Pelle Snickars & Cicilia Trenter (red.) Det förflutna som film och vice versa. Om medierande histo-

riebruk, Lund: Studentlitteratur, s.216ff. 
46 Ludvigsson (2004), s.125.  
47 Lars Terner (1990), Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen, Uppsala universitet, s.21. 
48 Zander (2009), s.131. 
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Diagram 1: Användande av film i historieundervisningen 

Källa: Fråga 4 och Fråga 10, från enkäter besvarade 16–25 april 2018.  

 

Som framgår i diagrammet är majoriteten av de elever som deltagit i studien till stor del positivt 

inställda till att film används i undervisningen. Totalt svarade 113 av eleverna att de håller med 

helt eller delvis att spelfilm skall användas i historieundervisningen. För dokumentärfilm är det 

totalt 122 elever som håller med helt eller delvis. Således är fler som ställer sig positivt till 

dokumentärfilmer som undervisningsmaterial än till spelfilm. Det är 16 elever som svarade att 

de tog avstånd delvis eller helt och hållet till påståendet, och fyra elever svarade att de ej vet. 

För dokumentärfilm var det åtta elever som tog avstånd helt eller delvis och tre elever som ej 

vet. Det är således dubbelt så många som inte tycker att spelfilm skall användas i undervis-

ningen som för dokumentärfilm. Även om fler elever svarat att de delvis håller med för spelfilm, 

är det desto fler som är säkra på att de håller med påståendet helt för dokumentärfilm.  

    Som en följd till ovanstående frågor blev eleverna ställda en följdfråga för spelfilm respektive 

dokumentärfilm. Eleverna fick öppet och med egna ord svara på varför eller varför inte de 

tycker att filmerna skall användas i historieämnet. De fick således motivera sitt svar. Eftersom 

resultatet för fråga fyra och tio visar en positiv inställning till både spel- och dokumentärfilm 

består majoriteten av elevernas svar i båda fall av varför film skall användas snarare än varför 

inte. Eftersom de var öppna frågor blev bortfallet större än vid de slutna frågorna: För spelfilm 

var det elva elever som valde att inte svara alls. De övriga 122 deltagarna gav tillsammans 199 
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svar på frågan. För dokumentärfilm var det 17 elever som valde att inte svara något, vilket är 

en ökning med sex elever. Totalt gav resterande 116 elever tillsammans 196 svar. 

    Det mest återkommande svaret var att spelfilmen ökar intresset hos elever. Detta var något 

som 21st nämnde som svar. Återkommande var också att eleverna kontrasterade användandet 

av spelfilm mot annat undervisningssätt. En elev skriver att se på spelfilm är ”[o]fta intressan-

tare än bara faktagenomgång”.49 Därutöver var det två elever som gav till svar att spelfilmen 

ökar koncentrationen och att spelfilm gör det lättare att fokusera. 

    Därefter var variation i undervisningen något som 20 elever lyfte fram som en anledning till 

användningen av spelfilm. Detta ofta som en kontrast mot föreläsningar. En elev skriver t.ex. 

att ”[d]et är tråkigt när en lärare står och pratar flera lektioner i rad, därför är det då bättre att 

bryta av med en film ibland”.50 En annan skriver att det är en ”mysig omväxling från allt 

läsande”.51 Variation behöver dock inte bara vara positivt. En annan elev, som tar delvis avstånd 

till att film skall användas, skriver att ”språket är ej detsamma, under filmen och lektionen”52, 

vilket i detta sammanhang troligen skall förstås som negativt. Förutom detta svar lyfts dock 

variation fram som något positivt. Andra anledningar som anges och som anknyter till tidigare 

svar är att spelfilm är ett bra komplement till lektionsgenomgång och går att använda som dis-

kussionsmaterial. Detta var det fyra elever svarade. Tre andra elever påpekade att de inte behö-

ver skriva och läsa och att det tar mindre energi att se på spelfilm. 

    Spelfilm är gjord för att underhålla, och 19 av eleverna anger detta som ett skäl till varför de 

tycker att det skall användas i undervisningen. Eleverna tycker helt enkelt att det är roligt att se 

på film, vilket troligtvis också hänger samman med att många elever tycker att intresset ökar. 

Emellertid verkar flera elever mena att spelfilm som medium och genre kan visualisera histo-

rien. Fem elever menar att spelfilm stimulerar flera sinnen, och visualiserar. Fyra elever menar 

att spelfilm ger en inlevelse. En elev menar att spelfilm väcker känslor, och två andra menar att 

den kan ge en helhetsbild eller uppfattning. Det var 18 av eleverna som svarade att spelfilm kan 

visa hur det var, vad som hänt eller hur det såg ut i historien. Detta tyder också på att eleverna 

ser ett värde i att få uppleva historien genom bild och ljud, utöver text. En av eleverna skriver 

t.ex. att ”Det är oftast lättare att komma ihåg ett event med hjälp av bilder och filmer. Det är 

även roligare och man får mer inlevelse”.53 Det är totalt nio elever som svarat att de tycker att 

de kommer ihåg mer av att se på spelfilm.  

                                                           
49 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
50 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
51 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
52 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018 
53 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
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    Utifrån deras svar verkar många av de elever som deltagit i undersökningen tycka att de lär 

sig bättre genom spelfilm. Detta har totalt 19 elever svarat. Vad spelfilm lär ut bättre än förtyd-

ligas dock inte i de flesta fall. Måhända kan det tolkas som att de lär sig bättre av spelfilm än 

av läraren eller mer traditionell undervisning. En elev skriver att ”ibland är det också bättre att 

se saker och ting än att bara höra historier på så [sätt] kan man lära sig bättre”.54 Citatet kan 

förstås som att eleven föredrar att se framför att höra om historiska händelser. Detta hänger 

således samman med att historien visualiseras och upplevs.  

    Istället för att använda lärande, som är ett mer övergripande begrepp, använder tre elever 

”fakta” som begrepp, eller att ”ta in information”. Spelfilm kan alltså användas för att lära ut 

stoffkunskaper. Istället för att svara med begreppet ”fakta” var det 15 av eleverna som istället 

använde begreppet ”förståelse”. En elev skriver exempelvis att spelfilm ”[i]nte endast som in-

formerande om en särskild händelse eller ett ämne, en film kan istället användas för att ge dju-

pare förståelse efter att annan undervisning skett”.55 En annan skriver att ”man kan få mer för-

ståelse för historiska händelser”.56 Detta tolkar jag som att eleverna anser att spelfilm kan ge en 

förståelse för historien, som består av mer än faktakunskaper. Det är även elva elever som har 

svarat att spelfilm ger ett annat perspektiv eller nya synvinklar som inte annan undervisning 

ger. Det framgår dock inte vad det är för perspektiv som ges. 

    Flera av eleverna tyckte att spelfilm visar hur det var förr. En elev skriver: ”Det är bra att se 

hur det var och inte bara föreställa sig”.57. Därmed verkar också eleverna anta att filmer gene-

rellt visar hur olika tider faktiskt var. Av eleverna var det dock 14 som svarade att spelfilmer 

inte var realistiska, pålitliga eller objektiva. En elev t.ex. skrev att han/hon ”vet inte om man 

kan lita på allt i filmen ifall dom har ändrat fakta för att göra filmen mer intressant”.58 Eleven 

menar således att det finns en risk att spelfilmer lär ut felaktiga stoffkunskaper. 

    Återstoden av motiveringar till att inte använda spelfilm i historieundervisningen kan delas 

in i tre grupper. Den första svarsgruppen bestod av sju elever, varav fyra menar att de inte tycker 

om att se på historisk spelfilm eller att det är tråkigt. Resterande menar att de tappar intresse 

eller koncentrationen när de ser på film och inte orkar lyssna.  

    En andra svarsgrupp lyfter upp mer pedagogiska problem med spelfilm som historieunder-

visningen. Det är fyra elever som svarat att de inte lär sig av spelfilm, varav en mer specifikt 

menar att man inte kommer ihåg filmen efteråt. Andra nackdelar som elever anger är att det är 

                                                           
54 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
55 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
56 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
57 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
58 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
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svårt att hinna anteckna till filmen, och mycket som ska ”tas in”. Det är två elever som menar 

att spelfilmen kräver fördjupning eller förförståelse. Två av eleverna har svarat att det är svårt 

att förstå. En elev skriver, trots att han delvis tycker att spelfilm skall användas: ”För att jag 

kommer från andra land och det är svårt att hänga [med i] spelfilm alltid. Därför är bättre att 

lärare undervissa praktiskt”.59 En nackdel med spelfilm är således ett högt tempo som inte ger 

möjlighet för förtydliganden eller fördjupningar. Detta kan således missgynna elever med in-

lärningsproblem eller elever som har svenska som ett andraspråk.  

    En tredje svarsgrupp lyfter fram tidsaspekten som en nackdel med spelfilm i undervisningen. 

Fyra elever menar att spelfilm inte är effektivt i undervisningen. En elev skriver: ”Den uppgift 

som spelfilmen uppfyller kan lika väl fyllas av traditionell undervisning, som är mer effektiv 

och givande sett till tidsinvestering”.60 Utöver tidsaspekten anser en elev att spelfilm är ”irrele-

vant” för undervisningen, och en annan menar att det ”känns relativt oengagerat av läraren”.61 

Detta kan sammanfattas som att de inte tycker film tillför något till undervisningen som inte 

annan undervisning kan ge. 

    En anledning till att eleverna anser att dokumentärfilmen skall användas i undervisningen 

tycks vara att den innehåller faktakunskaper, vilket 14 elever har gett som svar. Därutöver har 

sex elever svarat att dokumentärfilm ger information, eller ger mer information än spelfilm. 

Information skulle emellertid också kunna likställas med just fakta/stoffkunskaper. Detta kan 

jämföras med svaren för spelfilm, där tre elever använde begreppen ”fakta” eller ”information”. 

En elev skriver att ”[d]okumentärfilmen är till störst del faktatrogen […] och fungerar således 

som ett bättre supplement till ordinarie undervisning än spelfilmen”.62 Detta kan förstås som att 

mängden fakta är betydande för huruvida filmen är lämplig i undervisningen. 

    Enligt 23 elever visar dokumentärfilmer vad som verkligen har hänt i historien. Av dem är 

det fyra elever som jämför dokumentärfilm med spelfilm och konstaterar att dokumentärfilmer 

är mer korrekta. Å andra sidan svarade 18 av eleverna att spelfilm visar hur det var eller såg ut 

i historien. En elev betonar att bilden som dokumentärer ger är ”mer rättvis, eftersom ofta är 

vittnen som är med i dokumentärer”.63 Det är emellertid bara en elev som nämner autentiskt 

filmmaterial som ett skäl till korrekt återgivelse av historien: ”dokumentärer om krig t.ex. kan 

ha varit filmade vid frontlinjen och man får då veta näst intill exakt vad som hände”.64 En annan 

                                                           
59 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
60 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
61 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
62 Svar på fråga 4, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
63 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
64 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
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elev svarar att dokumentärer kan bevisa att det läraren har sagt är korrekt. Således använder 

eleven processkunskaper för att värdera dokumentärer som en pålitlig källa. 

    Huruvida elever anser att dokumentärer återger historien på ett korrekt sätt knyter även an 

till filmernas pålitlighet. Åtta elever svarade att de ansåg att dokumentärer är pålitliga. Ytterli-

gare tre elever jämför de båda filmtyperna och svarade att de ansåg dokumentärer mer trovär-

diga än spelfilm. Spelfilmen kritiserades, som ovan nämnt, för att vara opålitlig. Elevsvaren 

tyder dock på att detta inte gäller för dokumentärer. ”De [dokumentärfilmer] är utformade för 

att återge historien på ett korrekt sätt –> eleverna behöver aldrig egentligen tänka på dess tro-

värdighet”65, svarar en elev. En annan skriver att det finns ”mycket bakgrundsforskning som 

man kan läsa igenom”.66 Jag tolkar detta som att eleven menar att dokumentärer underbyggs av 

forskning och därmed kan granskas. Dessutom är det två elever som svarat att de anser doku-

mentärer vara opartiska. Å andra sidan svarar två andra elever det motsatta. Alltså finns det 

delade uppfattningar därom.  

    En uppfattning som framkommer ur svaren är att dokumentärfilm anses vara ett bra lärome-

del. Tre elever poängterar att dokumentärer är gjorda just för att lära ut. Det är dessutom 18 

elever som svarat att de lär sig mycket av dokumentärfilm. Av dem betonar två elever att de lär 

sig bättre än av att läsa. En elev skriver att det är lätt att ”ta in”67 från dokumentärer, men 

förtydligar dock inte vad. Utöver detta svarar nio elever att de ger en ökad förståelse. Jämfört 

med spelfilm, där 19 elever svarat att de lär sig mycket, verkar eleverna anse att de lär sig av 

dokumentär och spelfilm till samma grad, eftersom svarsantalet är ungefär detsamma. Å andra 

sidan är det färre som påpekar en ökad förståelse, och endast två elever svarade att de kommer 

ihåg bättre av dokumentärer, vilket nio elever svarade för spelfilm.  

    Som ett skäl för att använda dokumentärfilm i undervisningen svarade nio elever att de tycker 

det är roligt. Av dessa skrev tre elever att det är roligare än att läsa, lyssna till vanlig undervis-

ning, eller att se på spelfilm. En elev motiverade dessutom dokumentäranvändning med att den 

”slipper läsa och skriva”.68 Det var 14 elever som menade att dokumentär var intressant, varav 

en elev tillägger att det är intressantare än lärobok. Tre elever svarade att det är lätt att hänga 

med och inte tappa fokus lika lätt. Å andra sidan är det 16 elever som har svarat att det är tråkigt 

att se på dokumentärer, vilket också är den främsta motiveringen till att de inte skall användas. 

Samtidigt menar fyra elever att de tappar intresset, fyra menar att de tappar koncentrationen 

                                                           
65 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
66 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
67 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
68 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
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och en elev skriver att den blir trött och passiv. Dokumentärfilmer verkar därmed, trots ett över-

väldigande positivt resultat, inte uppfattas som roliga, då en ännu större andel elever hävda 

motsatsen, och även om många menar att dokumentärer är intressanta, verkar ett antal elever 

istället tappa koncentration och intresse. Åsikterna går visserligen isär, men huruvida filmen är 

rolig och intressant eller ej verkar oavsett vara av stor vikt för eleverna. ”Jag skriver som jag 

gjorde innan, ju roligare undervisningen är, desto lättare är det att lära sig saker”69, skriver en 

elev och således påpekar att det finns ett samband mellan att det är roligt och effektiv inlärning.  

    Att dokumentärfilmen visualiserar historien är något som sex elever ger som ett svar. Fyra 

elever menar dessutom att dokumentärer kan väcka känslor eller levandegöra historien. ”Do-

kumentärer känns väldigt äkta och berör en om tex en från 2 världskriget intervjuas”70, skriver 

en elev. Å andra sidan menar två elever att dokumentärer inte kan ge samma inlevelse som 

spelfilm. En annan elev menar att de ofta är gamla och inte passar till dagens perspektiv.  

    Ytterligare ett flertal pedagogiska motiveringar till dokumentär i undervisningen lyfts fram 

av eleverna. Åtta elever svarar att dokumentärer varierar undervisningen. Detta betonades dock 

av betydligt fler för motsvarande följdfråga gällande spelfilm. Det är också fem elever som 

menar att dokumentären är ett bra komplement till läroboken eller lärarledd undervisning, t.ex. 

genom att introducera ett nytt område. Fem elever menar att dokumentärer ger en bred eller 

tydlig överblick. Lika många menar att dokumentärer ger andra perspektiv. En elev skriver t.ex. 

att ”[m]an får lära sig om historia ur ett dokumentärfilms perspektiv vilket är intressant”.71 Det 

är dock omöjligt att veta exakt vad eleven åsyftar med dokumentärfilmsperspektiv. Andra en-

staka svar som ges är att dokumentärer är innehållsrika och fokuserar på ett visst område, samt 

att dokumentärer inte går lika lätt att misstolka och kan förstås av alla. Det är dock sex elever 

som menar att filmerna är långa, att det är mycket information att ta in och svårt att hänga med. 

En elev hävdade också att dokumentärer ”[p]assar inte in i skolsystemets modell för att lära 

ut”.72 De pedagogiska nackdelarna är dock marginella i förhållande till övriga elevsvar. 

 

Delsammanfattning 

 

I denna del har jag undersökt huruvida elever ställer sig positiva eller negativa till film i histo-

rieundervisningen. Resultatet visar att eleverna med stor majoritet är positivt inställda till film 

i undervisningen. Detta gäller framför allt för dokumentärfilmen. När jag som en följdfråga bad 

                                                           
69 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
70 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
71 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
72 Svar på fråga 10, följdfråga. Enkätsvar april 2018. 
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eleverna motivera varför eller varför inte spel-och dokumentärfilmer skall användas i undervis-

ningen, framgår det att eleverna betonar huruvida film är roligt eller ej som viktigt. Spelfilmen 

menar många elever är roligt att se på. Många betonar även ett ökat intresse, vilket troligen 

hänger ihop med att det är roligt. På samma sätt menar många att dokumentärer är tråkiga och 

ointressanta.  

    Det skiljer sig hur eleverna talar om kunskapen mellan de båda film-typerna. Samtidigt som 

den lärdom eller förståelse som spelfilm kan ge är ospecificerad framgår det tydligt att doku-

mentärer ger eleverna stoffkunskaper om historiska händelser. Många elever använder sina pro-

cesskunskaper när de resonerar kring pålitlighet. Spelfilmer kritiseras för att vara opålitliga. 

Samtidigt betonar många elever värdet av att filmen visualiserar historien.  

 

3.2 Filmernas tillförlitlighet 

 
 I denna del kommer jag att analysera de enkätfrågor som rör elevers syn på spelfilm och doku-

mentärfilms tillförlitlighet som historieförmedlare. Alla frågor i enkäten är slutna frågor med 

flervalsalternativ, och formulerade som ett påstående.  

    Fråga fem och fråga elva i enkäten är formulerad på samma sätt för spelfilm respektive do-

kumentärfilm. Syftet med frågan är att få reda på huruvida elever anser att film ger en förståelse 

för historiska händelser. Resultatet av hur eleverna svarat på dessa frågor summeras i följande 

diagram: 

 

Diagram 2: Förståelse för historiska händelser 

 

Källa: Fråga 5 och 11, från enkäter besvarade 16–25 april, 2018.  
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Svaren visar att majoriteten anser att både spelfilm och dokumentärfilm ger en förståelse för 

historiska händelser. En majoritet på sammanlagt 125 för spelfilm, respektive 127 för doku-

mentärfilm håller med påståendet delvis eller helt. Å andra sidan skiljer sig svarsantalen mellan 

de båda filmtyperna för ”håller med delvis” och ”håller helt och hållet med”. Antalet som håller 

med påståendet helt är betydligt större för dokumentärfilm. Antalet avståndstagare till påståen-

det är dock mindre för båda påståenden för fråga fem och elva, om man jämför med avstånds-

tagare till att spelfilm/dokumentärfilm skall användas i undervisningen.  

    För att mäta elevers attityder till spelfilmens tillförlitlighet har jag valt att använda påståen-

den om filmens korrekta återgivelse av händelser, detta görs i fråga sex, samt historiska detaljer 

såsom kläder, redskap eller liknande, vilket görs i fråga sju. 

Diagram 3. Tillförlitlighet hos historiska händelser i spelfilm 

 

Källa: Fråga 6, från enkäter besvarade 16–25 april 2018. 

Flest var eleverna som svarade på frågan att de delvis håller med påståendet, vilket var totalt 

69 elever. Därutöver menar 14 elever att de helt och hållet håller med påståendet. Diagrammet 

visar emellertid att 29 elever väljer att delvis ta avstånd till påståendet. Det är 13 elever som 

svarar att de inte vet och sju elever som helt tar avstånd. Detta tyder på att majoriteten av ele-

verna till stor del litar på att historiska spelfilmer generellt återger händelser så korrekt möjligt, 

och att filmskapare därmed också har en vilja att göra detta efter förmåga. Å andra sidan tyder 

alla avståndstagande svar samt svaren att de inte vet på att det finns en viss osäkerhet eller 

skepsis till om det går att lita på spelfilmers återgivande av händelseförlopp.  
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      Med fråga sju i enkäten åsyftas att undersöka huruvida elever litar på att spelfilmer återger 

detaljer på ett korrekt sätt. Frågan skiljer sig från förgående fråga på det sätt att den anknyter 

till anakronism och huruvida elever förväntar sig att spelfilm undviker detta.  

 

Diagram 4. Tillförlitligheten hos detaljer i spelfilm 

 

Källa: Fråga 7, från enkät besvarad 16–25 april 2018. 

Från diagrammet går det att se hur svaren överensstämmer mycket i jämförelse med hur ele-

verna svarade angående spelfilmens återgivande av historiska händelser. Den största gruppen 

av eleverna menar att de delvis håller med påståendet och således delvis litar på att historiska 

spelfilmer återger detaljer korrekt och därmed sådana som är typiska för den tid och plats som 

filmen utspelar sig i. Totalt gav 65 elever detta svar. Samtidigt är det fortfarande ett flertal 

elever som tar avstånd till påståendet; det är 24 elever som har svarat att de tar delvis avstånd 

och fem elever har svarat att de tar helt avstånd. Dessutom är det 14 elever som svarat att de 

inte vet. Således finns det delade meningar huruvida det går att lita på korrekt återgivna detaljer. 

Å andra sidan har antalet elever som helt och hållet håller med påståendet ökat med elva, vilket 

visar att det är fler som litar fullt på historiska spelfilmers återgivelse av detaljer framför åter-

givelse av historiska händelseförlopp.  

    Eftersom dokumentärfilm skiljer sig från spelfilm på så sätt att dokumentärskaparen vanligt-

vis inte försöker skapa en dramatiserad iscensättning, utan använder sig av annat material såsom 

intervjuer med vittnen eller oredigerat filmmaterial som fånga en händelse, har jag valt att istäl-

let för anakronism och historisk återgivning fråga eleverna om dokumentärfilmers objektivitet. 
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 Diagram 5. Tillförlitlighet hos objektiviteten i dokumentärfilm 

 

Källa: Fråga 12, från enkät besvarad 16–25 april 2018. 

Även om frågan skiljer sig någorlunda från de angående spelfilmens tillförlitlighet, är resultatet 

av hopräknade elevsvar relativt likt både för fråga sex och sju. Flest var de elever som svarat 

att de delvis håller med påståendet, vilka var 69 till antalet. Det är ungefär lika många som 

svarade detsamma för fråga sex och sju. Det var 16 elever som svarade att det inte visste om de 

höll med eller inte, vilket motsvarar en mindre ökning. Det är dock betydligt färre elever som 

svarat att de tar avstånd; det är 12 elever som svarat att de tar delvis avstånd, och tre elever som 

tar avstånd helt och hållet. Detta innebär att det är fler som svarat ”vet ej” än de som tar avstånd 

delvis eller helt och hållet tillsammans. Samtidigt är det en desto större svarsgrupp på 33 elever 

som svarat att de helt och hållet håller med. Svarsresultatet visar således att de flesta eleverna 

inte anser dokumentärer vara partiska eller vinklade, utan att de istället, åtminstone till stor del, 

anses bevara en neutral och objektiv hållning. 

    För att undersöka hur eleverna förhåller sig till spelfilmer och dokumentärer har jag låtit två 

av enkätfrågorna be eleverna att svara huruvida de brukar ifrågasätta ifall det går att lita på om 

spelfilm eller dokumentärfilm stämmer historiskt. Detta för att kunna jämföra svaren mellan 

dokumentär- och spelfilm. Frågorna knyter dessutom an till tidigare frågeställningar, eftersom 

den mäter huruvida eleverna brukar anta ett kritiskt förhållningssätt. Fördelningen över hur ele-

verna svarat presenteras i följande diagram:  
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Diagram 6. Elevers ifrågasättande av film     

 

Källa: Fråga 8 och 13, från enkäter besvarade 16–25 april 2018. 

Det vanligaste svaret från eleverna är att eleverna håller med påståendet delvis. Detta svarade 

62 av eleverna för spelfilm och 60 för dokumentärfilm. För spelfilm är det dock 29 elever som 

helt och hållet håller med, samtidigt som elva elever svarade detsamma för dokumentärfilm, 

vilket visar på ett ökat ifrågasättande för spelfilm. För dokumentärfilmen var det 30 elever som 

tar delvis avstånd samt 17 elever som tar helt och hållet avstånd. För spelfilmen var det emel-

lertid 14 som tar delvis avstånd samt sju som tar helt och hållet avstånd, vilket visar att eleverna 

inte brukar ifrågasätta dokumentärfilmer till samma grad som spelfilmer.  Samtidigt var det för 

båda ett antal elever som svarade att de ej vet: 21 för spelfilm och 15 för dokumentärfilm. 

 

Delsammanfattning: 

 

Denna del av analysen har undersökt deltagande elevers syn på spelfilmens och dokumentärfil-

mens tillförlitlighet som historieförmedlare utifrån historiskt korrekt återgivelse och objektivi-

tet. Eleverna anser att både spelfilm och dokumentär kan ge förståelse om historiska händelser. 

Resultatet av elevernas svar visar dock att den största andelen elever endast delvis litar på spel-

filmens återgivning av, såväl historiska händelser som detaljer i filmerna. Det finns emellertid 

en större tillit för en korrekt återgivelse av historiska detaljer i spelfilmer framför de händelser 

som gestaltas.   
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    Även för dokumentärfilmer litar den största andelen delvis på att de är objektiva i sitt berät-

tande. Tabellen för fråga 12 visar att många elever litar helt och hållet på dokumentärers objek-

tivitet, samtidigt som förhållandevis få tar avstånd. Även om ifrågasättande och tillit kan ses 

som motsatsord menar majoriteten att de brukar ifrågasätta spelfilmer och dokumentärfilmer. 

Det är dock fler som brukar ifrågasätta om det går att lita på spelfilmer än för dokumentärer. 

Många elever ifrågasätter alltså filmernas tillförlitlighet, samtidigt som de flesta svarat att de 

litar på filmerna, vilket kan tyckas motsägelsefullt. 

 

3.3 Film som kunskapsförmedlare 

 
I denna del analyseras vilka kunskaper som deltagande elever anser att spelfilm och dokumen-

tärfilm kan ge. Enkätfrågorna som analyseras är öppna, vilket innebär att eleverna själva har 

fått svara fritt vilka kunskaper de båda filmtyperna kan ge. Frågorna var formulerade: ”Vad tror 

du att du kan lära dig av historiska spelfilmer?”, respektive ”Vad tror du att du kan lära dig av 

historiska dokumentärer?”. Jag bad därutöver eleverna att ge exempel på vad de kan lära sig. 

    Totalt gav eleverna 222 svar till fråga nio. Av dessa var det dock nio som inte kunde använ-

das, eftersom svaren inte besvarade frågan och därför inte var relevanta. Av dessa svarade de 

flesta t.ex. att film var bra, men förklarade inte vad de kunde lära sig. Det är dock svårt att säkert 

säga varför. Det var dessutom tio elever som inte svarat på frågan alls. Fråga 14 gav eleverna 

totalt 196 svar, varav 18 var irrelevanta för analysen och 14 elever ville ej ge något svar.  

    Det mest återkommande svaret för fråga nio är att spelfilm lär ut om historiska händelser och 

händelseförlopp. Det är 28 elever som har svarat att de kan lära sig historiska händelser av 

spelfilm. Av dessa menar fem elever att spelfilmen lär ut händelser i stora drag, och inte detal-

jerat. En elev skriver att ”[m]an lär sig vad som hände i stora drag […] men alla detaljer är ju 

inte exakta”.73  Det är ytterligare sex elever som menar att de lär sig hur ”det” gick till, eller hur 

saker ”kan” ha gått till. Även om det är oklart vad som åsyftas, visar det senare på en viss 

medvetenhet om att det rör sig om en iscensättning.  

    Som svar till fråga 14 svarade 37 elever att dokumentärer kan lära ut om historiska händelser, 

varav fyra betonar att dokumentärer ger en övergripande bild av händelser. Ytterligare tolv 

elever gav svar som åsyftar händelseförlopp, men med andra formuleringar. Exempelvis skriver 

en elev att man får reda på ”[h]ur det verkligen gick till”.74 En annan elev menar att den kan 

                                                           
73 Svar på fråga 9, enkätsvar april 2018. 
74 Svar på fråga 14, enkätsvar april 2018. 
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lära sig ”[h]ur slag exakt utspelade sig”.75 De betonar således att dokumentärer återger en precis 

bild av historiska händelser. Således får eleverna lära sig stoffkunskap.  

    Utöver att återge historiska händelser menar flera elever att film kan lära dem hur men också 

varför historiska händelser sker. Tre elever menar att spelfilm kan lära ut just orsaker samt hur 

en händelse startar och avslutar. Ytterligare en elev menar att spelfilmer kan lära ut konsekven-

ser av handlande. Det är sju elever som svarat att dokumentärfilm kan lära ut orsaker för histo-

riska händelser. Dessutom har sju elever svarat att dokumentärer kan lära dem hur händelser 

påverkat framtiden. En elev skriver t.ex. att den genom dokumentärer får ”se vilka konsekven-

ser händelserna har lett fram till, och därav dra slutsatser av nutida händelser”.76 Således knyter 

eleven an nutid och dåtid, samt framtid genom att reflektera över vad nutida händelser kan få 

för konsekvenser. Således kan dokumentärer utveckla elevernas historiemedvetande. Detta ut-

ifrån Ammerts tredje kategori som rör kontinuitet, förlopp och händelser.77 En av eleverna näm-

ner att han drar slutsatser i nuet utifrån dåtid, och som sedan får följder för framtiden. 

    Trots att flera elever menar att spelfilm bara återger händelser i stora drag verkar just kunskap 

om historiska detaljer och visualisering av historien vara något som många elever menar att 

spelfilm kan bidra med. Fem elever svarar att detaljer är något som spelfilm kan lära ut. Det är 

26 elever som svarat att spelfilmer ger en verklig bild och visar hur det såg ut. Därtill ger ele-

verna exempel. En elev skriver att spelfilm kan lära ”[h]ur miljön såg ut, det vardagliga livet, 

hur man förde sig, mer detaljer så som materiella saker men också beteenden”.78 De mest åter-

kommande svaren till att spelfilmen visar hur det såg ut, är främst att eleverna kan lära sig vilka 

kläder människor bar, hur miljön såg ut, samt hur människor pratade och betedde sig. Även om 

detta är sådant som kan läras in genom text, tyder svaren på att eleverna vill närma sig den 

historiska epoken ifråga genom syn och hörsel. Samtidigt som detta skulle kunna ses som stoff-

kunskaper, tror jag inte syftet är att memorera eller förstå varför miljön eller kläder m.m. såg ut 

på det sättet, utan snarare för att skapa en koppling mellan nu och då. Således kan historisk 

spelfilm utveckla historiemedvetande. Här utifrån en tolkningsram hur människor agerar och 

förhåller sig till varandra.  

    Även för dokumentärfilmer svarade nio elever att de kan lära sig hur det såg ut. Tio elever 

svarar att dokumentärer kan lära dem detaljer. Sju av dem syftade dock på specifika detaljer 

just kring händelseförlopp eller levnadssätt. Det finns således inte samma fokus på detaljer på 

                                                           
75 Svar på fråga 14, enkätsvar april 2018.  
76 Svar på fråga 14, enkätsvar april 2018. 
77 Ammert (2009), s.305. 
78 Svar på fråga 9, enkätsvar april 2018. 
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artefakter eller specifika beteenden även om det förekommer till viss del. Tre elever svarar t.ex. 

kläder på frågan, och två elever ger miljön som svar. Fyra elever ger kommunikation eller be-

teende som exempel. Detta är en stor skillnad från spelfilmen, där 15 elever gav kläder som 

svar, tio gav miljö som svar och 14 gav språk eller beteende som svar.  

    Majoriteten av alla svar som eleverna gav gällande spelfilm skulle kunna klassas som stoff-

kunskap. Eleverna gav här ett brett spektrum av exempel på stoff som de menar kan läras in 

genom spelfilm. Exempelvis menar 12 elever att spelfilm kan lära ut om dåtida samhällsstruk-

turer, och fyra menade att de kan lära ut om förhållanden eller situationer. Nio elever svarade 

att spelfilmer lär ut ”hur det var”.79 De specificerar dock inte vad ”det” är för något. Tolv per-

soner svarade att spelfilm lär ut hur man levde. Trots att detta kan ses som stoffkunskaper, är 

det bara fyra elever som svarar att spelfilm kan ge fakta eller information. För dokumentärer är 

det å andra sidan 22 elever som använder begreppen fakta eller information. Detta visar på en 

skillnad mellan elevernas syn på filmtypernas syfte som kunskapsförmedlare. Trots att eleverna 

exemplifierar med vad som kan kategoriseras som stoffkunskaper, verkar dokumentären fram-

stå som den primära faktaförmedlaren av de båda.  

    Gemensamt för elevernas svar för både spelfilm och dokumentär är att de menar att film kan 

ge kunskaper om individers och folkgruppers erfarande av historien. För spelfilm svarade nio 

elever att de kan lära sig hur människor resonerade, tänkte och värderade saker. Samtidigt gav 

elever svar som kan kopplas desto mer till känslor och upplevelser. Fem elever menar att de 

sätts in i personers situationer och livsöden. Ytterligare sju elever menar att spelfilm kan ge 

kunskap om människors upplevelser och känslor från historiska händelser, varav fyra elever 

exemplifierar genom att som svar skriva att spelfilm ger förståelse för känslan och upplevelsen 

av slagfältet, t.ex. under andra världskriget. En elev skriver att krigsfilmer ”kan få oss att sätta 

oss in i enskilda personers liv för ökad förståelse […] Överlag kan man alltså säga att historiska 

spelfilmer fokuserar mer på känslor hos enskilda individer under stora historiska händelser”.80 

Elevernas svar går således att knyta an till historiemedvetande utifrån möten mellan kulturer 

och identitet eller människors ageranden. Svaren visar också på en empati för karaktärer. Att 

elever anser sig kunna lära hur människor upplevde och tänkte från spelfilmer måste då också 

innebära att elever anser skådespelarnas skildringar och känslorna som väcks vid åskådande 

därav speglar hur historiens människor faktiskt kände. En annan elev skriver att man av spelfilm 

”kan få ett exempel på [hur] en persons faktiska upplevelse och liv var så att man kan förstå 
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80 Svar på fråga 9, enkätsvar april 2018. 
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historien på en mer emotionell nivå, vilket jag ser som en fördel för lärandet och ihågkomman-

det av historien”.81 Således verkar eleverna anse att känslor är viktigt för lärandet. 

    Av dokumentärfilm svarade åtta elever att de kan lära sig hur människor hade det. Ytterligare 

sex elever svarade att dokumentärfilm kan lära hur människorna upplevde och kände kring en 

händelse. En elev skriver: ”Då dokumentärer ofta är baserade på intervjuer etc. får man även 

en inblick i någons liv vilket kan ge en bättre förståelse för händelsen & historien”.82 Således 

kan dokumentärer öka elevers empati i och med att de låter människor som varit med om den 

aktuella händelsen bli intervjuade.  

     Trots att majoriteten av svar består av stoffkunskaper, knyter några av svaren an till process-

kunskaper. Detta görs bl.a. med en koppling till hantering av källor och källkritik. En elev skri-

ver exempelvis att ”[t]ill exempel dokumentarer om ww II finns det många av och då kan man 

kolla på filmer utifrån tysklands och t.ex. Englands perspektiv”.83 Eleven syftar här på att ställa 

filmer mot varandra för att se skillnader mellan och tendenser hos filmskapare. Således används 

dokumentärerna som källor. En annan elev menar att den kan lära sig ”[h]ur händelserna gick 

till baserat på fynd och minnen”.84 Även detta svar knyter an till användning av historiskt käll-

material. Här är det dock inte dokumentärer i sig som används, utan är snarare en slutprodukt 

av andra källor, dvs. fynd och minnen. På frågan vad de kan lära sig av dokumentärer skriver 

en elev: ”Mer analyserande och nyanserande utvärderingar av historiska händelser”.85 Detta 

kan således förstås som processkunskaper eftersom dokumentären visar ett nyanserat och ana-

lyserande förhållningssätt av stoffet. 

    Som svar till vad spelfilm kan lära ut skrev en elev att den kan lära sig ”historia-bruk, hur 

filmskaparna väljer att skingra en tidsepok eller händelse, perspektiv osv.”.86 Eleven nämner 

här historiebruk, vilket är processkunskap, eftersom eleven får kunskap om hur historia kan 

användas i olika syften. 

    Både som svar till vad spelfilm och dokumentärfilm kan lära, svarade flera elever att filmerna 

ger nya perspektiv. Det är fem elever som menar att spelfilm ger annat perspektiv, varav tre 

betonar ett mer personligt perspektiv. En elev skriver att ”[f]ilmer har alltid en huvudkaraktär 

och utifrån dennes perspektiv kan man lära sig vilka problem som uppstod, lösningar på dessa 

problem och även hur folk tänkte och värderade saker”.87 En annan elev skriver att den kan lära 
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85 Svar på fråga 14, elevsvar april 2018. 
86 Svar på fråga 9, elevsvar april 2018. 
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sig ”[p]erspektiv från de inblandades syn”.88 Det är å andra sidan inte möjligt att veta vems 

perspektiv eleven syftar på, karaktärers eller filmskapares.  

    Det är sex elever som har svarat att dokumentärfilmer kan ge olika perspektiv på historiska 

händelser. En elev skriver att dokumentärer ”kan ge en bättre inblick i specifika historiska hän-

delser och förmedla detta från olika perspektiv”.89 En annan elev menar att dokumentärer kan 

ge ”perspektiv utifrån olika personer”.90 Således kan dokumentärfilmer, enligt eleverna, ge en 

nyanserad återgivelse eftersom flera olika personer är med i filmen. 

     

Delsammanfattning 

 

I denna del har jag analyserat och sammanställt vilka kunskaper elever anser att de kan få av 

spelfilmer och dokumentärfilmer. De flesta svaren syftade på stoffkunskaper, speciellt för de 

svar som rör dokumentärfilmen. Det mest återkommande är historiska händelser. Majoriteten 

av eleverna verkar syfta på att filmerna ger stoffkunskaper om händelserna. Ett mindre antal 

betonade även de bakomliggande orsakerna till händelserna och hur konsekvenser av agerande 

i dåtid kan ändra beslut i nutid och framtid, vilket således knyter an till ett ökat historiemed-

vetande.  

    Både för dokumentär och spelfilm svarade många elever att de kan få en djupare förståelse, 

eftersom de får ta del av medverkandes eller karaktärers liv. Några elever menar att de får upp-

leva hur det kändes att vara där. Därtill vill många av eleverna uppleva miljön, se kläder osv. 

Många svarar att det ger en fördjupad förståelse. Det är dock oklart om de lär sig något, och i 

så fall vad. Kanske är syftet snarare att förstå nutid med hjälp av dåtid. I så fall kan spelfilmer 

möjligen ha en inverkan på elevernas historiemedvetande. 

 

4. Diskussion 
 

Många elever svarade att de lär sig bra eller bättre genom film. Ofta kontrasterades film mot 

lärarledd lektion eller att läsa böcker. Detta kan jämföras med Burgards undersökning där del-

tagande elever visade ökade kunskaper om bl.a. historiska händelser efter att ha sett film.91 Å 

andra sidan har det stor betydelse för hur läraren och eleverna använder och jobbar vidare med 
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filmen efteråt. Detta framkommer i Stoddards undersökning. Han menar att filmanvändning i 

skolan blir problematisk om filmerna ses som informationsförmedlare snarare än t.ex. underlag 

för diskussion. Stoddard menar att just källkritik är viktigt för dagens samhällhällsmedbor-

gare.92 Utifrån enkätsvaren verkar dock eleverna anse att de lär sig av själva filmtittandet. 

    Många av eleverna tyckte att spelfilm är roligt, medan dokumentärfilm beskrivs som tråkiga. 

Burgard skriver i sitt forskningsresultat att även de som deltog i hennes studie tyckte om att se 

på film, vilket också ledde till att intresset för den historiska händelse som skildras ökade och 

intresserade eleverna att ta reda på mer.93 På samma sätt menar många av eleverna i denna 

undersökning att film ökar intresset.  

    Samtidigt använder några elever sig av källkritik hållning och värderar spelfilmen som opå-

litlig, medan dokumentären framstår som mer pålitlig. Även i den studie som Marcus och 

Stoddard hänvisar till ansåg eleverna att dokumentärfilmer var tillförlitliga, i högre grad än 

textböcker.94 De var således inte källkritiska till dokumentärernas innehåll. Resultatet av min 

undersökning visar dock att många av eleverna åtminstone delvis brukar ifrågasätta tillförlitlig-

heten hos både spelfilm och dokumentärer. Å andra sidan svarar de flesta eleverna att de litar 

delvis på att spelfilm återger händelser och detaljer så korrekt som möjligt, samt att dokumen-

tärer förhåller objektiva.  

    Catharina Hultkrantz skriver i sin licentiatavhandling hur deltagande lärare använde sig av 

film i undervisningen med fem olika syften. Det första syftet var att lära ut fakta, det andra att 

använda film som historiskt dokument, det tredje att diskutera utifrån empati eller moral, det 

fjärde sättet var att använda film som källmaterial och det femte var att väcka intresse. Majori-

teten av de svar som eleverna menar att de kan lära sig av film i undervisningen syftade på olika 

slags stoffkunskap, dvs. kunskap som skall läras in och kommas ihåg. Några elevers svar gick 

dock att knyta an till processkunskaper och användandet av dokumentärer som källa.95 

    De syften som Hultkrantz skriver om speglas i någon mån av elevernas svar på de kunskaper 

film kan ge. Ett antal elever menar att de blir berörda när de får leva sig in i huvudkaraktärens 

eller den intervjuades liv. Således kan både dokumentärfilm och spelfilm sägas utveckla empati. 

Ett stort antal menar också att film gör ämnet mer intressant. Alltså är det främst det första, 

tredje och femte syftet som överensstämmer med elevernas svar. Det är t.ex. endast några en-

skilda elevsvar där filmen nämns som källmaterial. 
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   Av det stora antal elever som svarat att spelfilm och dokumentärfilm kan lära ut om historiska 

händelser, var det en mindre grupp som också svarade att konsekvenser av händelser kan på-

verka nutid. Således knyter svaren an till utvecklandet av historiemedvetande med att samband 

mellan dåtid, nutid och framtid.  

    Många elever svarade att spelfilm, och även dokumentärer till viss del, kan visa hur det var 

och låta eleverna få en förståelse för den miljön, tid och situation som karaktärerna befinner sig 

i. Flera har även svarat att filmerna kan ge en förståelse för hur människor tänkte, kände osv.  

Deldén skriver i sin licentiatavhandling att eleverna får en förståelse för den enskilda individens 

situation och hur denne påverkas av större historiska skeenden.96 Deldéns undersökning är dock 

avgränsad till spelfilm. Även gällande dokumentärfilm menar ett antal elever att de får ta del 

av personers liv och blir berörda.  Rosenstone menar att film har som egenskaper att berätta om 

individer samt väcka känslor hos tittaren. För spelfilm förutsätter lärdom om enskildas livssi-

tuation att karaktärernas liv motsvarar den tidsepokens värderingar, förhållanden m.m. Film-

skapare förhåller sig emellertid snarare till dagens värderingar och uppfattningar om dåtiden. 

    På grund av storleken av denna studie har jag behövt förhålla mig till spelfilm och dokumen-

tärfilm som två enhetliga genrer, även om det egentligen finns stora variationer inom de båda. 

Förslag på vidare studie är därför att undersöka hur olika genrer av spelfilm och/eller dokumen-

tärfilm kan användas i pedagogiskt syfte, eller vilka kunskaper elever eller lärare anser att de 

kan ge. Jag har också valt att undersöka elevers attityder till själva filmerna. Därför skulle ett 

förslag på vidare forskning kunna vara att undersöka attityder till olika arbetssätt kring filmer i 

historieundervisningen.  

 

5. Slutsatser 
 

Resultatet från denna uppsats visar att en överväldigande majoritet av de elever som var med 

som deltagare i undersökningen anser att både spelfilm och dokumentärfilm skall användas som 

material i undervisningen. Detta gällde speciellt för dokumentärfilmer, vilka eleverna var mest 

positiva till. 

    Detta ställningstagande motiverade eleverna med att ge för- och nackdelar med spelfilm re-

spektive dokumentärfilm. Dessa för-och nackdelar byggde stundom på en pedagogisk tanke-
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gång och stundom på ett mer subjektivt tyckande. Av de mer pedagogiska motiveringarna sva-

rade flera elever att de lär sig bättre av film. Många elever svarade också att film varierar under-

visningen och ger nya perspektiv.  

    Som mer subjektiva fördelar svarade t.ex. många att film ökar intresset för historia. Det var 

även många som svarade att de tycker film är roligt. Här finns det dock en betydlig skillnad 

mellan spelfilm och dokumentärfilm. Som främsta skäl till att inte använda dokumentärfilmer 

svarar eleverna att de är tråkiga. Detta troligen eftersom dokumentärer inte har samma huvud-

sakliga syfte att underhålla som spelfilm har. Den främsta nackdelen med spelfilmer som ele-

verna svarar är att de inte är pålitliga nog. 

    En viktig fördel som framkommer av elevsvaren är att filmerna visualiserar historien. Således 

får eleverna se en gestaltning eller autentiska filmklipp av historiska händelser. Detta menar de 

ger en förståelse för historien. Det är dock oklart vad de får med sig för kunskap. Några elever 

nämner även att filmer låter dem förstå hur individer levde och kände. Detta är två av filmens 

egenskaper, att berätta om individer och förmedla känsla.  

    Både spelfilm och dokumentärfilm har stor tillförlitlighet när det kommer till att ge förståelse 

för historiska händelser. Det finns dock en starkare tillit till dokumentärfilmer än till spelfilmer. 

Samtidigt menar många att de litar på att spelfilm återger historiska händelser så korrekt som 

möjligt. Här är det dock en betydande del elever som tar avstånd. Det vanligaste svaret är emel-

lertid att eleverna delvis litar på spelfilmens återgivning. Tilliten ökar något gällande spelfil-

mers återgivning av detaljer och artefakter, och den ökar ännu lite vid frågan huruvida eleverna 

litar på dokumentärers objektivitet. Samtidigt svarar över hälften av alla deltagare att de brukar 

ifrågasätta helt eller delvis om det går att lita på att spelfilmer eller dokumentärer stämmer 

historiskt. Det är dock fler som hävdar att de brukar ifrågasätta tillförlitligheten för spelfilm än 

för dokumentärfilm. Trots att många av eleverna litar på filmer menar de också att de brukar 

ifrågasätta tillförlitligheten, vilket jag menar är paradoxalt. Emellertid var det vanligaste svaret 

att eleverna delvis litar på filmerna, och således lämnas utrymme för ett delvist ifrågasättande. 

    Den kunskap som eleverna anser kunna lära sig av film i historieundervisningen är framför 

allt stoffkunskap. Majoriteten av de exempel som de gav är faktakunskaper som skall memore-

ras, som t.ex. övergripande händelseförlopp. Detta gäller både för spel- och dokumentärfilm. 

Begreppet ”fakta” används dock framför allt för dokumentärfilm, vilket visar att eleverna ser 

dokumentärfilmen som förknippad med förmedling av faktakunskaper framför spelfilm.  

  Många elever svarar att de kan lära sig hur det såg ut och nämner bl.a. kläder och miljö som 

exempel. Det är dock mer fokus på kläder och beteenden för spelfilm, och mer fokus på detaljer 

kring händelseförlopp för dokumentär.  
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    Trots att stoffkunskaper är vanligast bland elevsvaren, är det ett mindre antal elever som har 

knutit an till vad som kan sägas vara processkunskaper. Detta rör framför all de svar där filmen 

omnämns som källa. En elev nämnde även historiebruk, vilket jag räknar som processkunskap 

då eleven får djupare kunskap i hur historia kan användas i olika syften. Några av de svar som 

eleverna gett tyder även på att film kan utveckla historiemedvetande. Detta har jag sett framför 

allt i de svar som nämner hur konsekvenser av beslut i dåtiden påverkar beslut som fattas i 

nutid, men också elevsvaren som knyter an till en ökad förståelse för människors agerande och 

orsakerna bakom. Detta gäller för både spel- och dokumentärfilm. 
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Bilaga 1: Information till elever 
 

Mitt namn är Victor Lindberg, och jag studerar till gymnasielärare i svenska och historia vid 

Örebro universitet. Nu läser jag min åttonde termin och skriver min kandidatuppsats i historia. 

Jag har som ämne valt att skriva om spelfilm och dokumentärfilm i historieundervisningen.   

    Historisk spelfilm syftar på film gjord främst för underhållning och som skildrar historiska 

händelser eller någon historisk epok (några sådana exempel är: Arn, Gladiator, Braveheart, 

Schindlers list, Titanic m.m.). Med dokumentär menas film som gör anspråk på att visa histo-

riska händelser eller förhållanden, t.ex. genom intervjuer med vittnen eller bevarade filminspel-

ningar och bilder. 

    I min uppsats kommer jag undersöka hur gymnasieelever ser på spelfilm och dokumentärer 

som undervisningsmaterial. Genom att besvara enkäten ger du mig tillåtelse att använda svaren 

i min undersökning och redovisa dem i min kandidatuppsats. 

    Enkäten beräknas ta ca 10–15 minuter. Den är anonym, och den ifyllda enkäten kommer 

behandlas konfidentiellt. Detta innebär att ingen utomstående kommer att få tillgång till enkä-

terna. Det är frivilligt att delta i undersökningen, och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. 

    Som ett litet tack kommer jag att lotta ut två SF-biobiljetter som två av deltagarna får skick-

ade till sin mejl (varsin värdekod). Därför kan du välja om du vill skriva din mejladress längst 

ned i enkäten. 

 

Om du har några frågor om undersökningen går det bra att kontakta mig på min mejl: 

 XXXXX 

 

Stort tack för ditt deltagande! �  

 

/ Victor Lindberg 
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Bilaga 2: Enkät 
 

Först vill jag veta lite om dig 

1. Jag identifierar mig som 

Man 

Kvinna 

Annat 

 

2. Mitt gymnasieprogram är  

Studieförberedande  

Yrkesförberedande 

 

3. Vilket gymnasieår går du? 

År 1 

År 2 

År 3 

 

Nu vill jag veta vad du tycker om spelfilm i historieundervisningen, utifrån påståenden. Du 

markerar nedan ditt svar eller vilken grad du håller med påståendet. På de frågor där inga al-

ternativ ges skriver du istället själv vad du tycker. 

 

4. Jag tycker att spelfilm ska användas i historieundervisningen 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

Varför? / Varför inte? (Skriv gärna flera anledningar) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

5. Historiska spelfilmer ger mig förståelse för hur historiska händelser gick till  

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

 

6. Jag litar på att historiska händelser är så historiskt korrekt återgivna som möjligt i 

spelfilmer (dvs. gestaltas på samma sätt som det en gång hände) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

7. Jag litar på att detaljer (t.ex. kläder, redskap m.m.) är så historiskt korrekt återgivna 

som möjligt i spelfilmer 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

8.  Jag brukar ifrågasätta om det går att lita på att spelfilmer stämmer historiskt 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

9. Vad tycker du att du kan lära dig av historiska spelfilmer? Ge exempel 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nu vill jag veta vad du tycker om historisk dokumentärfilm 

10. Jag tycker dokumentärfilmer skall användas i historieundervisningen 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

Varför? / Varför inte? (Skriv gärna flera skäl) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11.  Dokumentärfilmer ger mig förståelse för hur historiska händelser gick till  

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

12.  Jag litar på att historiska dokumentärfilmer är objektiva (neutrala/ opartiska) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

13.  Jag brukar ifrågasätta om det går att lita på att dokumentärer stämmer historiskt 
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Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Vet ej 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd  

 

 

 

14.  Vad tycker du att du kan lära dig av historiska dokumentärer? Ge exempel 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

E-mejladress (Valfritt) _____________________________________________________ 

 

15. Tycker du att något saknas i enkäten? 

I så fall vad? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Finns det något du skulle vilja tillägga?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


