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Inledning 

Film har för mig alltid varit ett stort intresse och i mitt blivande yrke som lärare 

har jag funderat över filmens användning och uppfattningar av både lärare och 

elever. Min egen erfarenhet och upplevelse av film är att den ofta används i 

skolan men utan ett vidare syfte. Min upplevelse är också att film i ämnet 

historia på mellanstadiet ofta tillämpas för att ersätta lärarens roll i de 

kunskaper om händelser, personer, epoker och platser som läraren inte har 

kunskap inom. Vidare är min uppfattning av film att dokumentärfilm är den 

filmtyp som tillämpas oftast i undervisningen och att spelfilmer uteblir.  

Under mina fyra års studier har intresset för filmanvändningen inom 

historieundervisningen på mellanstadiet väckts. Jag vill i min blivande roll som 

lärare kunna använda mig av film som en källa till information och som ett 

verktyg för att kunna vidareutveckla elevernas historiebruk och 

historiemedvetande. Jag vill som lärare erbjuda eleverna en intressant 

historieundervisning från olika perspektiv, olika läromedel och genom ett 

användande av olika metoder och arbetsformer. Jag tror att film som läromedel 

i historieundervisningen kan väcka elevernas intresse för historia ytterligare 

eftersom film hör till elevernas vardag. Jag vill därmed tro att film kan hjälpa 

till att främja elevernas historiekunskaper, analysförmågor och förståelsen för 

historia. Jag tror att med hjälp av film kan undervisning i historia breddas och 

fördjupas för att främja elevernas kunskapsutveckling.  

Skolverket menar på grund av att eleverna idag lever mer digitaliserat 

behöver styrdokumenten förändras. De menar att genom en digitalisering av 

skolan förbereder skolan eleverna på att verka i ett samhälle med digitala medel. 

Samtidigt som digitala verktyg kan öka likvärdigheten i skolan där eleverna får 

lika förutsättningar. Digitala medier, däribland film bidrar med ökad förståelse 

för hur digitala medel påverkar samhället och individen själv. Samtidigt som 

eleverna får ställa sig kritiska till digitala medier.1 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

gällande skolans uppdrag står det att ’’Skolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets 

utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

 

1 Skolverket, Förändringar och digital kompetens i styrdokument. (Stockholm: Skolverket, 2019). 
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förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker 

samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 

förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som 

främjar entreprenörskap.2 

Lärare har under många år använt sig av film i historieundervisningen. 

Hur lärare och elever upplever film som ett läromedel i 

historieundervisningen samt varför är inte en självklarhet.3 I min kvalitativa 

studie delar en verksam historielärare och sex elever i årskurs 4–6 med sig av 

sina uppfattningar och tankar om film som läromedel och användandet av 

det. Studiens resultat kommer sedan att tolkas med hjälp av ett sociokulturellt 

perspektiv samt med begreppet historiemedvetande. 

 

 

Syfte och frågeställning  

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen består av två delar. Att undersöka och studera hur en 

verksam lärare, vid en skola använder sig av film som ett läromedel i 

historieundervisningen i mellanstadiet. Syftet är vidare att undersöka hur 

lärarens elever upplever film som ett läromedel i historieundervisningen. Detta 

för att se didaktiska potentialen hos film. Uppsatsen ska därmed ge en inblick i 

hur den undersökta läraren anser att film kan användas som ett pedagogiskt 

redskap i undervisningen samt ge en bild av elevernas tankar och ord om film 

i som läromedel i historieundervisningen. Begreppet film syftar på både 

dokumentär- och spelfilm. 

Frågeställning 

 

I studien kommer följande tre forskningsfrågor att besvaras: 

 

- Hur uppfattar läraren film som läromedel i historieundervisningen? 

- Hur uppfattar eleverna film som läromedel i undervisningen.  

- Hur används film som läromedel i historieundervisningen? 
 

 
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018, (Stockholm,: Skolverket 2018), s. 7-8- 
3 Alan S Marcus & Jeremy D Stoddard, “Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School Classroom”, 

The History Teacher, Vol. 40 No. 3 (2007) s. 306.   
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Bakgrund 

Historieundervisning 

 

I historieundervisningen finns en vetenskaplig disciplin som innebär att 

människor och historiker återger genom berättelser, tolkade av dem själva, 

historiska skildringar av samhällen, människor, stater och grupper. 

Hermansson Adler uttrycker därmed att historia kan ses som mänsklighetens 

historia just för att människan finns där som tolkare och aktör. Hermansson 

Adler menar att historiska händelser inte kan framställas och återberättas exakt. 

Människan kan återge bitar av de historiska händelserna genom att granska 

källor och kvarlevor för att kunna tolka och återberätta händelser. Människan 

blir bunden av att hitta spår och efterlämningar för att kunna återge den 

vetenskapliga historien. 4  När den vetenskapliga historien är fastslagen så 

bygger människan upp en teori, en berättelse utifrån de vetenskapliga 

pusselbitarna för att kunna återge den historiska händelsen i tal och skrift. 

Därav fyller den historiska berättelsen fler funktioner, en vetenskaplig funktion 

och samtidigt som de mänskliga tolkningar och teorierna utgör underlag för 

läromedel och undervisning likt figur 1.5 

 

 

 

 

 

Figur 1: Sambandet mellan ’’historia som händelse’’ och ’’historia som 

framställning.’’6 

 

 
4 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar (Stockholm: Liber, 2014), s. 17-18. 
5 Hermansson Adler 2014, s. 19.  
6 Hermansson Adler 2014, s. 18. 

Historia som händelse 

Historia som vetenskaplig 

framställning och berättelse. 
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Undervisning i historia ska bidra till att leda in eleverna i händelser som 

inträffat i världen. Eleverna ska få en förståelse för hur händelser förbinder 

människor samman med varandra och skapar ett förflutet, en historia.7 

Sedan mitten på 1900-talet har de undervisningsmetoder som använts i 

klassrummet utvecklats från en lärare som förmedlar historia till en lärare som 

handleder eleverna i historiskt kunnande. Fokus har skiftat och elevernas 

kunskapsinlärning är centralt och de metoder som läraren använder i sin 

undervisning är elevinriktade. I dagens undervisning håller läraren i kortare 

men effektiva genomgångar, inledningar eller sammanfattningar av 

arbetsområdet. Samtidigt som läraren sedan under  större delen av 

undervisningen fungerar som en samtalspartner som bistår eleverna med 

ledande frågor och samtal som kan främja elevernas förståelse. 

På grund av det fokusskifte som skett måste läraren kommunicera med 

eleverna och veta hur eleverna lär sig bäst. Varje elev innehar ett eget sätt att 

lära, det vill säga en egen lärandestil som de utvecklat utifrån sig själva, sin 

bakgrund och sin personlighet. Ett elevfokus i undervisningen ställer därmed 

högre krav på läraren och dennes variation av undervisningsmetoder eftersom 

att alla elever lär sig på olika sätt och kräver olika undervisningsmetoder.8 

En undervisningsmetod som framkommer i historieundervisningen är 

film som ett läromedel. Film som läromedel i historieundervisningen är något 

mer än en berättelse om en händelse. Hermansson Adler menar att den 

historiska filmen även ger en beskrivning om hur tidens syn på händelsen var 

när filmen producerades. Film kan därmed spela olika roller i 

historieundervisningen och skildra olika delar i historien. Hermansson Adler 

menar att film kan ses som både konstnärlig och politisk och att de två delarna 

tillsammans bidrar till förståelse för tiden som filmen vill porträttera.9 

Film kan användas för olika syften i historieundervisningen. Hermansson 

Adler nämner att det finns filmer som till exempel Viljans Triumph kan fungera 

som hjälpmedel för eleverna att förstå och granska de maktförhållanden och 

propaganda som funnits. Samtidigt som eleverna kan i historia analysera film 

för att skapa nya perspektiv och en fördjupad kunskap och förståelse för 

elevernas historiemedvetande. Genom analys av film får eleverna möjlighet att 

förstå tidens berättelse och framställning och utifrån det kunna analysera 

samhällen, människor, makt, städer och stater. Samtidigt som eleverna ges 

 
7 Hermansson Adler 2014, s. 11. 
8 Hermansson Adler 2014, s. 83-84. 
9 Hermansson Adler 2014, s. 180. 
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möjlighet att analysera filmskaparens maktposition, roll om historiens 

framställning. Hermansson Adler talar om att film ett media som kan återge 

historiska händelser och bidra med olika synvinklar och tolkningar om och hur 

vår historia är skapad. Utan film skulle därmed återgivningen av de historiska 

händelserna sakna en väsentlig grund.10 

Film som läromedel i historieundervisningen 

 

Media har idag fått en betydande roll i samhället, både till vardags men också i 

skolans värld. Moderna medier, däribland film har under de senaste åren blivit 

ett betydande media i historiekulturen. Så pass betydande att nästan alla 

människor lär känna historia genom media på något sätt och har även under en 

längre tid funnit som ett läromedel i historieundervisningen. 11 

Medieanvändning i skolan har idag blivit så pass betydande att det finns krav 

på att skolan brukar media i skolans undervisning. Film har därmed kommit 

att få en funktionell roll i skolans undervisning. 

Allt eftersom filmanvändandet ökar i skolan framkommer även en stor 

osäkerhet för hur lärare i skolan kan använda film, använder film och hur 

eleverna upplever filmens budskap. Hur uppfattningen på film i 

undervisningen är beror i stora drag på hur läraren ser på film som läromedel i 

sin undervisning. En tveksamhet mot att använda film i undervisningen finns 

därmed hos lärare. Det finns delade uppfattningar om att använda film som 

läromedel. Att film inte tar upp ämnet fullt ut och en avgränsning gjorts som 

gör att viss information valts bort eller glömts bort. Samtidigt som att film kan 

undanskjuta viktiga delar av historien samtidigt film möjliggör att viktiga 

områden lyfts fram som annars skulle ha sållats bort.12 Lärarens inställning till 

film som läromedel spelar en stor roll i användandet. Om läraren ser film som 

något positivt kan film ge positiva följder. Om läraren ställer sig negativ mot 

film skulle det kunna innebär att läromedlet film får negativa följder för 

undervisningen. 

 

 
10 Hermansson Adler 2014, s. 189. 
11 Madelene Larsson & David Ludvigsson ’’Att använda historia’’ i Historiedidaktik i praktiken, red Martin Stolare & 

Joakim Wendell, (Malmö: Gleerups 2018) s. 134. 
12 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., [uppdaterade och 

bearbetade] uppl., (Studentlitteratur, Lund, 2009), s. 134f. 
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Historieundervisningen utifrån läroplanen 

 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 

11) ska historieundervisningen ge eleverna en förståelse för ’’om hur historia 

kan användas för olika syften.’’13 Vidare ska eleverna i historieundervisningen 

’’ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera 

källor som ligger till grund för historisk kunskap.’’ 14  Slutligen ska 

historieundervisningen syfta till att eleverna ’’kritiskt granskar, tolkar och 

värderar olika källor som grund för att skapa historisk kunskap, samt 

reflekterar över sin egen och andras användning av historia i olika 

sammanhang och utifrån olika perspektiv.’’15 Lgr 11 belyser ämnet historia och 

vad undervisningen bör syfta till. Elevernas nyfikenhet om historia ska väckas, 

de ska få en förståelse för hur vi kan ta reda på och inneha information om 

tidigare händelser och de människor som levt. Eleverna ska få ett 

historiemedvetande, en förståelse för hur synen på det historiska påverkas av 

vår nutid och kan påverka framtiden. Vidare ska eleverna få en förståelse för 

de likheter och skillnader på levnadsvillkor, värderingar, manligt, kvinnligt och 

så vidare, samtidigt som eleverna ska förstå hur vi idag använder och återger 

historiska berättelser.16 

Didaktiskt perspektiv på undervisningen 

 

Hermansson Adler menar att lärare vid sin planering av 

historieundervisningen bör fundera kring de didaktiska frågorna för att 

undervisningen ska vara givande för eleverna.17 

För att göra undervisningen och dess innehåll synligt och förståeligt 

måste läraren se till både elevinnehåll och kunskapsinnehåll. ’’Undervisning 

handlar om att starta och utveckla lärprocesser i vilka olika ämnesinnehålls som 

ska bearbetas.’’18 Därför måste läraren formulera ett syfte för sin undervisning 

där det framgår vilka arbetsmetoder som ska användas och vilket innehåll som 

undervisningen ska beröra. Utifrån detta bör läraren ställa sig de tre didaktiska 

 
13 Skolverket, 2018, 205. 
14 Skolverket 2018, s. 205. 
15 Skolverket 2018, s. 205. 
16 Skolverket 2018, s. 205. 
17 Hermansson Adler 2014, s. 14.  
18 Sofia Boo, Karin Forslund Frykedal & Anja Thorsten, Att anpassa undervisning till individ och grupp i klassrummet 

(Stockholm: Natur & Kultur, 2017), s 52. 
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frågorna som är; vad? Hur? Och varför? Dessa frågor ska besvara vad ska 

eleverna lära sig, hur ska eleverna lära sig och varför ska eleverna lära sig det. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den didaktiska triangeln  

 

I undervisningen sker alltid ett samspel mellan eleverna och läraren. I den 

didaktiska triangeln (figur 2) finns tre byggstenar som är centrala. Samspelet 

mellan de två byggstenarna lärare och elev, innebär att lärare och elev besitter 

en relation. Läraren behöver därmed inneha en social förmåga för att kunna 

förstå och handskas med enskilda elever så som större grupper av elever. 

Sambandet mellan lärare och innehåll innebär den kunskap som läraren 

behöver inneha gällande ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper för 

att undervisa elever om ett ämnesområde. Byggstenen innebär också att läraren 

måste vara insatt i styrdokumenten för att veta vad som ska läras ut och 

bedömas. Slutligen innefattar samspelet mellan elev och innehåll, elevens 

förståelse för ämnesinnehållet. Kunskapen om hur eleverna kan utvecklas mer 

är en central del. För den undervisning som sker i klassrummet är 

elevanpassning och elevernas förståelse för det som undervisas en viktig 

byggsten för hur läraren ska lägga upp sitt arbete.19 

De didaktiska frågorna möjliggör för eleverna att nå målen för ämnet som 

anges i styrdokumenten.20 Vid varje arbetsområde som planeras bör läraren 

därmed ta hänsyn till elevernas olikheter och kunskapsutveckling. När läraren 

planeringen bör veta vad som eleverna ska lära sig och hur eleverna ska lära sig 

det. Den process som läraren går igenom vid varje arbetsområde innefattar tre 

 
19 Boo, Forslund Frykedal & Thorsten 2017, s. 53-54. 
20 Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 2017, s. 48. 

ELEVEN 
LÄRAREN 

INNEHÅLLET 
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delar, planering, genomförande och uppföljning där de olika delarna växlas 

med varandra och i olika nivåer.21 

För att kunna bedriva undervisning behöver lärare inneha olika typer av 

kunskap. Ämneskunskap, kunskap i läroplan och styrdokument och ämnesdidaktisk 

kunskap. Ämneskunskap innebär kunskap om själva ämnet, bestående av 

begrepp, struktur, uppbyggnad och källkritik. Lärarn måste i ämneskunskapen 

ha en förståelse för varför saker ter sig på ett visst sätt och kunna motivera och 

resonera kring det. Kunskap i läroplan och styrdokument innebär att läraren 

måste ha kunskap om vilka områden och mål som ska arbetas med och uppnås. 

Samtidigt behöver läraren ha kunskap om andra material och vilka delar i 

ämnet som även berör andra ämnesområden. Ämnesdidaktisk kunskap 

innebär lärarens kunskap och förståelse för hur ett ämne ska läras ut. Vidare 

handlar det om att kunna göra undervisningen och dess innehåll hanterbart och 

synligt för eleverna så att undervisningen ligger på en nivå som eleverna klarar 

av. Eftersom eleverna har olika lärostilar uppbyggda av bakgrund, personlighet 

och tidigare erfarenheter är detta något som läraren i sin planering bör ta 

hänsyn till för att kunna anpassa undervisningen.22 

 

Tidigare forskning 

Medieanvändning i undervisningen 

 

Westerberg belyser teknikens användning i undervisningen i sin avhandling 

och hävdar att majoriteten av den teknik som används av lärare i dagens 

undervisning är olika former av media. Westerberg menar att den media som 

avvänds i skolan i de flesta fall brukas som kommunikationsmedel men att 

det också förekommer teknik i skolan som inte är direkt medial.23 I dagens 

samhälle möter vi medier dagligen och Westerberg tror att det är sällsynt att 

mottagaren stannar upp och reflekterar kring varför en viss media används på 

ett visst sätt. Westerberg menar att det förmodligen är vanligare att 

mottagaren söker alternativa och utvecklande användningsområden för 

mediet. Problemet som uppstår kring medier är att människan kan uppleva 

svårigheter att beskriva syftet med olika mediers funktioner.24 

 
21 Boo, Forslund Frykedal & Thorsten 2017, s. 49. 
22 Boo, Forslund Frykedal & Thorsten 2017, s. 51-52. 
23Andreas Westerberg Medieteknik och historieundervisning [Elektronisk resurs] diskurser om teknik i klassrummet under 

1980-talet och åren kring 2010. (Umeå: Umeå universitet, 2014), s. 3. 
24 Westerberg 2014, s. 5. 
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Hultkrantz tar i sin avhandling upp en undersökning gjord av 

Rosenzweigs & Thelens som återfinns i The Presence of the Past: Popular Uses 

of History in American Life (1998). Undersökningen belyser den överraskande 

mängd människor som uppfattar det som förmedlas i film är det som talar för 

hur historien faktiskt sett ut i verkligheten. Därav värderas film och dess 

trovärdighet i undervisning likt historieböckernas. Hultkrantz avhandling 

visar resultatet av de undersökningar som gjorts gällande filmens trovärdighet. 

Resultatet visar att spelfilm och dokumentärfilm ses som näst intill lika 

trovärdiga som andra källor i samhället, eftersom de placeras strax efter museer 

och böcker för historiedidaktisk trovärdighet.25  

Vidare menar även Hultkrantz att dagens filmtillverkare, där ibland 

Steven Spielberg kan ses som nutidens historielärare på grund av den 

omfattande publik som historiska filmerna idag når ut till. Medan litteratur som 

behandlar historiska händelser bara når ut till människor med ett intresse för 

just historia. Därav kommer filmmediet att stå för människornas syn på historia 

i dagens samhälle. Eftersom att film är en del av många människors vardag och 

inte minst ungdomarnas, får film i undervisningen en betydande roll. Filmen 

utgör en stor påverkan på elever utanför skolan som i skolan och ger därmed 

film och historiedidaktiken en betydande roll.26 

Film i undervisningen värderades redan från början som ett av de bättre 

tekniska läromedlen. 27  Vilket stöds genom resultatet på den rapport som 

gjordes 1922.28 Det var först på 1940-talets senare del som synsättet på filmen 

som läromedel förändrades. Nu såg man inte bara film som ett läromedel med 

positiva fördelar utan nackdelarna började nu att synliggöras. Det nya synsättet 

ledde till att olika utredningar gjordes som resulterade i att film som läromedel 

inte bör fungera som ett självständigt läromedel utan som ett komplement till 

andra läromedel.29 

Sambandet mellan historia och film  

 

Film och historia har sedan långt tillbaka hört samman. Filmproducenterna har 

under hela filmens livshistoria haft intresse för historiska spelfilmer. Dock 

skapas ofta historiska filmer för andra syften än för undervisning och film som 

 
25 Hultkrantz, 2014, s. 2. 
26 Hultkrantz 2014, s. 2-3. 
27 Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970 - 2000 utifrån de 

regionala AV-centralernas utbud Sisyfos, Diss. (Härnösand : Mittuniversitetet, 2011,Uppsala, 2011), s. 285. 
28 Karlsson 2011, s. 12.  
29 Karlsson 2011, s. 94-95. 
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används i historieundervisningen har ofta skapats för annat syfte. Deldén 

nämner dock att trotts att film inte skapats med undervisning som syfte ändå 

kan bli undervisningsfilm när den används i klassrummet. Deldén menar på 

grund av detta att läraren bör vara medveten om filmens syfte eftersom 

elevernas upplevelse, förståelse och erfarenheter av historiska filmer kan vara 

varierade. Beroende på det sätt som filmskaparen framställer historien kan 

filmskaparen påverka hur mottagaren tolkar och förstår händelserna i filmen.30 

Från den dag människan uppmärksammande historiska spelfilmer har det 

argumenterats både för och emot historieskildringen genom spelfilm. Dock 

innebär det inte att historiska filmer är dåligt för att skildra historia och inte bör 

användas. Det kan lika gärna innebära att historisk film kan möjliggöra för 

undervisning i historia eller kunskap i allmänhet i större utsträckning än om 

inte film skulle användas.31 

Lärare om film i historieundervisningen 

 

Likt Karlsson och Zander som lyfts i bakgrunden belyser Hultkrantz också två 

olika synsätt på film i historieundervisningen i sin avhandling. Beroende på 

vilket av de två synsätt en lärare väljer att ha kan film i undervisningen 

upplevas som en ’’lektid’’ eller som något att reflektera djupare kring.32 Att film 

fungerar som ett media för historieförmedling menar Hultkrantz inte är en 

onaturligt eftersom intresset för historia och historiska perioder hos 

filmindustri är stor. På grund av att dagens teknik dessutom möjliggörs 

rekonstruktionen av realistiska bilder av historien.33  

Hultkrantz nämner i sin litentavhandling en studie gjord av Marcus och 

Stoddard.34  Studien som utfördes av Marcus och Stoddard baserades på 84 

historielärare på gymnasieskolor i städerna Connecticut och Wisconsin. Studien 

undersökte hollywoodfilmer utifrån de didaktiska frågeställningarna för att ta 

reda på vilka filmer som används samt varför filmerna används i 

undervisningen. Resultatet av studien visade sedan att lärare i stor utsträckning 

använder sig av film i sin undervisning och att det finns flera syften för varför. 

Lärarna i studien menade att de främst använder spelfilm i sin undervisning 

 
30 Maria Deldén, Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen. (Umeå: Umeå 

universitet, 2014), s. 4.  
31 Deldén 2014, s. 4. 
32 Catharina Hultkrantz, Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på 

gymnasiet. (Umeå: Umeå universitet, 2014), s. 1. 
33 Hultkrantz, 2014, s. 3. 
34 Hultkrantz, 2014, s. 21-22 
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med syfte att utveckla elevernas historiska medkänsla.35 Vidare menade lärarna 

i studien att syftet med film i undervisningen är att visualisera historiska epoker 

och för att ge historieämnet ett större innehåll. Resultatet i studien visade också 

att lärarna bedömde att eleverna kunde på ett naturligare sätt koppla samman 

historia och elevernas egen vardag och verklighet när spelfilm i undervisningen 

användes. Därmed menade lärarna i studien att film ger eleverna en mer 

grundläggande kunskap för vidareutveckling av elevernas kunskaper. 

Samtidigt visade studien att ¼ av de deltagande lärarna, 75% visade spelfilm i 

undervisningen dagligen eller flera gånger i veckan. Totalt visar studien att 92% 

av deltagarna använder sig av film varje vecka, minst en gång. Därmed används 

spelfilm oftare än dokumentärfilm, dokumentärfilm används varje vecka av 

82% av deltagarna.36  

Vidare i studien framkom information om lärarnas tillvägagångssätt när 

film i undervisningen används. Merparten av deltagarna beskrev att de ofta 

använde sig utav diskussioner innan eller efter filmen visats. Lärarna visade 

dock sällan hela spelfilmer på grund av tidsbrist utan valde oftast ut specifika 

scener ur filmerna som lärarna ansåg vara viktiga. Lärarna i studien uttrycker 

sedan också att de känner en avsaknad av tips och inspiration på film för 

undervisning av både kollegor, internet eller andra källor. De flesta lärarna i 

studien svarade att de använder film som en andrahandskälla som ett 

komplement till läroboken medan några få lärare ser film som en 

grundläggande källa likt historiska dokument.37 

Törnqvist och Johansson har likt Hultkrantz undersökt lärares syn på film 

som läromedel. Resultatet av studien visar att 95% av de 74 deltagarna 

använder film i sin undervisning38 och 64% av de deltagande lärarna anser 

också att film är lätt att använda i sin undervisning. Fortsatt visar studien att de 

flesta lärare använder film i sin undervisning med syftet att framkalla 

ytterligare diskussioner samtidigt som några av lärarna uttryckte att film 

används för att levandegöra innehållet och bredda områdets perspektiv för 

eleverna. 39  Resultatet visar också vilken filmtyp som är vanligast 

förekommande i undervisningen. Den filmtyp som används flitigast i skolan är 

filmklipp 70% följt av dokumentärfilmer 61% och spelfilm 66%. Lärare i studien 

 
35 Alan S Marcus & Jeremy D. Stoddard 2007, s. 314.   
36 Alan S Marcus & Jeremy D. Stoddard 2007, s. 309-312. 
37 Alan S Marcus & Jeremy D. Stoddard 2007, s. 313. 
38 Sebastian Törnqvist & Thomas Johansson ’’Lärares syn på film som undervisningsmaterial: en e-enkät- och 

intervjustudie om hur lärare förhåller sig till filmmediet i skolan, examensarbete (Uppsala: Uppsala universitet, 2011), 

s.18. 
39 Törnqvist & Johansson, 2011, s. 21-22. 



12 
 

kommenterar både filmens fördelar och nackdelar i skolan. Film kan fungera 

som ett bra hjälpmedel i undervisningen genom att visa små klipp som skildrar 

det som eleverna arbetar med just nu. Samtidigt som en annan lärare talar om 

undervisningsfilm som alldeles för fullspäckade med information och kan göra 

det svårt att greppa vilken information som är viktigast att memorera för 

eleverna. 40 Vidare finns delade meningar hos lärarna om huruvida eleverna 

uppskattar filmanvändandet. 58% av lärarna instämmer helt och anser att film 

ses som något positivt hos eleverna samtidigt som 38% instämmer och 4% 

instämmer delvis eller inte till att film uppskattas hos eleverna. Törnqvist och 

Johansson synliggör att lärare använder sig av film i undervisningen och 

använder sig av olika filmtyper i klassrummet. Samtidigt som de 

uppmärksammar lärarnas negativa känslor om film som läromedel. Film väljs 

ofta bort i undervisningen på grund av tidsaspekten, lärarnas teknikkunskap, 

teknik tillgängligheten på skolan och på grund av bristande kunskap om 

copyrightlagarna.41   

 

Teoretisk ram/begreppsramverk 

Studien utgår ifrån Lev Vygotskij’s sociokulturella perspektiv om barns 

utveckling samt begreppen film och historiemedvetande. Begreppet film 

kommer även att infatta underliggande begrepp så som spelfilm och 

dokumentärfilm i de fall där begreppen behöver särskiljas.   

 

Sociokulturell teori 

 

Lev Vygotskij engagerade sig mycket i barns utveckling samt samspelet mellan 

kultur och mänsklig utveckling. Han menade att människor föds med 

funktioner som hela tiden förändras och formas med hjälp av olika verktyg som 

kulturen för med sig. Människans psykologiska progression har sin 

utgångspunkt i ett gemensamt beteende där människan lär sig att kontrollera 

olika händelser för att sedan kunna genomföra handlingarna själv. Vygotskij 

talar om den proximala utvecklingszonen som innebär skillnaden på det som 

en människa kan utföra själv och tillsammans med andra. Vidare menar 

Vygotskij i den sociokulturella teorin att det finns ett gemensamt förhållande 

 
40 Törnqvist & Johansson, 2011, s. 24. 
41 Törnqvist & Johansson, 2011, s. 24-25 
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mellan tänkande och tal. Han menar att människan uttrycker tankar och 

använder språket för att kommunicera det.42 

En utgångspunkt i den sociokulturella teorin på lärande är att människor 

agerar i praktiska- och kulturella situationer genom ett direkt eller indirekt 

samspel med andra människor.43 Säljö menar att människan tolkar och lever i 

världen är beroende av de kulturella- och sociala mönster som människan 

omgivs av. Kommunikation blir således en förbindelse mellan kultur och 

människors tänkande. Därav menar Säljö att människan tillägnar sig kunskap när 

människan deltar i praktiska och kontaktskapande interaktioner med andra.44  

Mediering 

Mediering är ett grundbegrepp i den sociokulturella teorin. Vygotskij talade om 

individers mentala förmågor så som att tänka, minnas och kommunicera inte 

är ett resultat av betingning. Vygotskij menar att dessa förmågor har en social 

härkomst och blir allt mer omfattande när barn hittar och använder sig av 

strategier för att kommunicera om omvärlden som de upplever i vardagen och 

i samspelet med andra människor. Vygotskij belyser den språkliga medieringen 

och dess roll för individens progression. Vilket innebär hur individen kan 

genom språk involveras i en nyansrik begreppsvärld som individer brukar när 

de tänker och kommunicerar. Vidare finns flera andra viktiga delar av 

mediering, vilka är tillexempel skrift och symboler.45  

Mediering kan utifrån Säljö tolkas som att det är ett samband mellan 

människor, redskap och omvärlden bestående av olika aktiviteter. Därmed 

medieras händelser i världen för människan genom redskap som finns med i 

en viss aktivitet. Säljö menar därmed att människan låter verkligheten tolkas 

genom gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter” 46 

 

Sociokulturella redskap 

Säljö lyfter olika termer för hur lärande kan undersökas ur ett socialt och 

kulturellt perspektiv. Säljö talar om redskap som ett viktigt begrepp för hur 

man kan förstå det mänskliga lärandet. Han menar att om man ska kunna skapa 

en förståelse för mänsklig kunskap behöver vi utreda på vilket sätt individer 

 
42 Nationalencyklopedin, Lev Vygotskij. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lev-vygotskij (hämtad 

2019-05-14) 
43 Roger, Säljö, Lärande i praktiken -ett sociokulturellt perspektiv, (Lund: Studentlitteratur, 2014), s. 104. 
44 Säljö, 2014, s. 105. 
45 Nationalencyklopedin, mediering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mediering (hämtad 2019-05-

14). 
46 Roger, Säljö (2000), Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma, s. 66 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mediering


14 
 

utvecklar och brukar olika sociokulturella redskap. Säljö menar att de olika 

redskapen kan vara antingen språkliga (intellektuella) eller artefakter 

(materiella) men påvisar ändå att det kan vara svårt att göra en sådan direkt 

skillnad eftersom de båda redskapen går omlott. Vidare menar Säljö att fysiska 

redskap också kan ses som begreppsliga på grund av att de är betydelsefulla 

för individen själv och kan därmed påverka synen på världen. De fysiska 

redskapen är formade för ett visst syfte och omfattar därmed mänskliga 

kunskaper. Alla redskap oavsett språkliga eller fysiska likställs med produkter 

av individer och därmed kan även de likställas. 47 

Språket ses som ett av de viktigaste redskapen i den sociokulturella 

teorin. Vi individer har alltid skapat fysiska material som hjälpmedel för att 

förstå omvärlden och utifrån det byggt upp ett språk för att kommunicera. Säljö 

ger flertalet exempel på fysiska redskap och kan ses som en mycket bred 

kategori. Fysiska redskap kan därmed tolkas som alla redskap som innebär 

olika föremål som individen kan använda sig utav. Oavsett händelse använder 

människan sig av någon form av redskap.48 

Begreppsdefinitioner  

 

Studiens mest relevanta begrepp kommer att bestå av begreppen film som 

innefattar två underliggande begrepp, spelfilm och dokumentärfilm. Samt 

begreppet historiemedvetande. Begreppen är betydelsefulla för studien för att 

förstå, tolka och synliggöra resultatet av informationsinhämtningen.  

Film: Spelfilm och dokumentärfilm 

Film kommer att i huvudsak att fungera som ett centralt begrepp i arbetet 

eftersom det är film i historieundervisningen som ska undersökas. I begreppet 

film kommer olika genrer så som dokumentär film och spelfilm ingå. I vissa fall 

kommer jag att skilja på dokumentärfilm och spelfilm beroende på 

respondentens svar. I dessa fall kommer då de enskilda begreppen spelfilm och 

dokumentärfilm att tillämpas. 

Dokumentärfilm beskrivs enligt Nationalencyklopedin som film som är 

skapad för att återberätta en sann händelse och beskriva verkligheten utan att 

hitta på. Dokumentärfilm ses som ’’en kreativ behandling av verkligheten’’49 

 
47 Roger, Säljö,  (2005). Lärande & kulturella redskap. Falun: Nordstedts akademiska förlag, s. 27.  
48 Säljö, 2000, s. 66. 
49 Nationalencyklopedin, Dokumentärfilm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dokumentärfilm 
(hämtad 2019-03-25). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dokumentärfilm
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Spelfilm beskrivs som en film skapad utifrån ett manus där scener och 

dialoger anges. Spelfilm sker under kontrollerade former och visualiseras 

genom skådespelare och fungerar som en motsats till dokumentärfilm.50 

Historiemedvetande 

Ytterligare att begrepp som kommer att behandlas i studien är begreppet 

historiemedvetande. Historiemedvetande beskrivs som en inställning till det 

närvarandets plats i tiden. Vilket innebär individens förståelse för hur nutid, 

dåtid och framtid hänger samman. 51  Klas Göran Karlsson beskriver 

historiemedvetande som en historisk förståelse som innebär två 

tankeoperationer, genetisk förståelse och genealogiska perspektivet. Den 

genetiska förståelsen innebär en förståelse för samhällets utveckling och hur 

samhället utvecklats till idag. Den genetiska förståelsen innebär en kronologisk 

förståelse för orsaker och verkan och är även den förståelse som länge varit 

basen till den historiska vetenskapen och för hur individer ska förstå händelser 

utifrån individens egen tid.52 

Det genealogiska perspektivet är den del av historiemedvetandet där 

individen förstår historien utifrån den samtid som individen vistas i just nu.  

Den genealogiska förståelsen använder historia för att besvara angelägna eller 

existentiella frågor samt olika problem i samtiden och utifrån det kunna få en 

överblick för framtiden. Sammanfattningsvis kan man därmed säga att den 

genetiska förståelsen bidrar med kunskaper för att individen ska kunna 

generera ett mönster i den historiska utvecklingen. Medan den genealogiska 

förståelsen medför att individer skapar och tillämpar historia för att besvara 

individens frågor.53 

Teori och begreppens användande i studien 

Nedan kommer teorin och begreppens applicering att förklaras.  

Utifrån den sociokulturella teorin och beskrivningarna Säljö ger på 

mediering och redskap kommer film att ses som del av mediering och redskap 

inom den sociokulturella teorin. Film innehåller symboler, bilder och ljud och 

 
50 Nationalencyklopedin, Spelfilm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spelfilm (hämtad 2019-03-25). 
51Nationalencyklopedin, historiemedvetande. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiemedvetande (hämtad 2019-05-14). 
52 Klas-Göran, Karlsson, (2004). ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i: Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander (red), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 41–43. 
53 Karlsson, 2004, s. 41-43.   

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spelfilm
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiemedvetande
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kan därmed fungera som ett redskap för barns utveckling och förståelse för 

omvärlden och det sociala samspelet.  

 

”Man kan inte enbart fokusera på individen som en isolerad person. Man måste 

alltid analysera aktiviteter, hur individer agerar i dessa och vilka erfarenheter de 

gör, det vill säga hur människor skapar mening om vad de är med om. Ytterligare 

en anledning till att man inte kan fokusera på individen som en isolerad företeelse 

är det förhållandet att människor alltid agerar med hjälp av olika slags redskap (…) 

Människors kunskaper och färdigheter är så intimt knutna till de redskap de har 

tillgång till, att det är omöjligt att skilja färdigheter och användning av redskap från 

varandra. Vad vi lär är hur man använder medierade redskap för specifika syften.’’54 

 

Respondenterna kommer i studien lyfta fördelar och nackdelar med film som 

läromedel i historieundervisningen. De talar bland annat om film som ett bra 

läromedel för att de får historien från ett annat perspektiv samtidigt som filmen 

ger en skildring av hur människor levde historiskt sätt jämfört med hur de 

själva lever. Vidare menar flera respondenter att film är ett bra hjälpmedel för 

att händelser visualiseras och både en förklaring och bild ges till händelser och 

blir därmed lättare att förstå. Åsikter slikt dessa kommer att kopplas samman 

med historiemedvetande. Därmed kommer film som läromedel både ses som 

ett redskap och mediering för hur människor lär sig och tar till sig kunskaper i 

olika undervisningssituationer. Hur film som läromedel öppnar upp för vidare 

diskussioner, grupparbeten och fördjupade kunskaper som motiverar sociala 

utbyten och erfarenheter i klassrummen som i sin tur leder till att eleverna lär 

sig av varandra genom redskap och sociala samspel. 

 

Metod 

Jag kommer att använda och göra en kvalitativ undersökning i min studie, 

vilket också är det vanligaste inom samhällsvetenskapen.55 Undersökningen 

kommer att resultera i en fallstudie. En fallstudie innebär en ’’detaljerad 

undersökning av ett särskilt fenomen – till exempel en individ eller en grupp – 

i ett större forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa och 

utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka 

hypoteser’’.56 I studien kommer en lärare och dennes elever att studeras för att 

 
54 Säljö, 2005, s. 66. 
55 Annika, Eliasson ’’Kvantitativ metod från början’’ (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 22. 
56 Nationalencyklopedin, fallstudie. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fallstudie(hämtad 2019-06-07) 
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samla in data om de bådas uppfattningar och arbete med film i 

historieundervisningen. I fallstudien kommer två olika metoder kommer att 

används för insamling av information, observationer och intervjuer. 

Informationsinsamling genom observationer kommer att ske genom 

fältanteckningar på den skola där jag bedrivit min verksamhetsförlagda 

utbildning för att få en bredare inblick i hur film används som läromedel i 

historieundervisningen. Jag kommer därför att observera cirka 20 lektioner i 

historia för årskurserna 4–6 där jag för anteckningar. Både lärare och elever 

kommer att studeras under lektionerna. För att sedan få en djupare förståelse 

för varför läraren väljer att använda film på det sätt som denne gör har jag valt 

att göra en semistrukturerad intervju med den undervisande läraren och sex 

elever. Eftersom jag bara är intresserad av en historieundervisande lärare och  

dennes elever där jag tillbringat min verksamhetsförlagda utbildning kommer 

studien resulterar det i en fallstudie.  

Fördelen med de valda metoderna är att de ger mig en möjlighet att 

fördjupa mig i lärarens arbetssätt. Och därmed skapa en förståelse för hur både 

lärare och elever upplever film som läromedel i historieundervisningen. 

Nackdelen är att jag tillbringat den verksamhetsförlagda utbildningen 

under 10 veckor på en skola tillsammans med den studerande läraren och 

dennes elever. Detta kan innebära att min syn och förståelse under 

observationerna och intervjuerna påverkas och omedvetna attityder kan 

påverka min tolkning av information och resultatet. 

Semistrukturerad intervju 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes ut för att kunna ta till mig information om 

respondenternas livsvärld för att sedan kunna tolka betydelsen av det 

beskrivna.57 Semistrukturerade intervjuer innebär att ett antal frågor förbereds 

innan intervjun, samtidigt som intervjutillfället är flexibelt och erbjuder 

respondenten chans att utveckla sina tankar för att kunna göra en mer 

djupgående analys över respondentens uppfattningar. 58  Läraren som jag 

intervjuat undervisar i ämnet historia i årskurserna 4–6. För att få en förståelse 

för hur elever i olika årskurser uppfattar film och för att se om det finns någon 

eventuell likhet eller skillnad på elevernas uppfattningar, har jag valt att 

intervjua sex elever i årskurserna 4–6. Intervjuerna utfördes på skolan i 

 
57 Steinar Kvale & Svend Brinkmann ’’Den kvalitativa forskningsintervjun’’ (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 19 
58 Martyn, Denscombe ’’Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna’’ (Lund: 

Studentlitteratur, 2018) s. 135-136. 
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grupprum eller klassrum. Kvale och Brinkaman menar att det är viktigt att 

utföra intervjuer på platser som respondenterna känner till för att 

intervjutillfället ska bli tryggt och lugnt för respondenten.59 Alla sju intervjuer 

spelades in genom mobiltelefonens ljudinspelningsprogram och 

transkriberades sedan för att kunna analysera informationen till ett resultat i 

studien.  

Observation och fältanteckningar 

 

Observation och fältanteckningar valdes ut för att kunna studera och granska 

hur lärare och elever upplever film som läromedel i faktiska 

undervisningssituationer. Observationerna utfördes därför bara i klassrummet 

och under de historielektioner där film användes. Under observationen i 

klassrummen gjordes iakttagelser och jag förde anteckningar under de 

historielektionerna som observerades. Eftersom jag bedrev materialinsamling 

under VFU perioden skedde observationer under flera tillfällen och olika tider 

på dagen. Bryman menar att det är viktigt att utföra observationer under olika 

tider och tillfällen under en skoldag för att kunna få ett riktigt och samlat inryck 

av elever och lärare.60 Anteckningarna fördes ner i ett dokument i en dator för 

att jag sedan skulle kunna gå tillbaka för att kontrollera det jag sett och för att 

se ursprungskällorna. Under observationerna fungerade jag som en 

observerande deltagare vilket Eliasson benämner den observatör som 

engagerat sig i miljön i klassrummet och för anteckningar som analysera för att 

använda det till studien.61 

Urval  

 

För intervju av läraren gjordes det inte något speciellt urval eftersom skolan 

bara hade en lärare som undervisar i historia i årskurs 4–6 och jag var 

intresserad av denne lärares arbete med film i sin historieundervisning. Under 

den verksamhetsförlagda undervisningen uppmärksammades det att läraren 

på skolan tillämpade film kontinuerligt i sin historieundervisning och utifrån 

detta ville jag granska hennes filmanvändande. Jag informerade läraren om min 

studie och gav läraren sedan ett missivbrev för att följa forskningsrådets etiska 

principer (bilaga 1). 

 
59 Kvale & Brinkmann, 2009 
60 Anna Bryman, ’’Samhällsvetenskapliga metoder’’ (Malmö: Liber, 2011) 
61 Eliasson, 2018, s. 22-23. 
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Det urval som gjorts för intervju av de sex eleverna är att jag bestämde 

mig för att intervjua två elever i varje klass. Därefter har det skett genom en 

slumpmässig lottning för vilka elever som ska intervjuas. Lottningen gjordes i 

programmet Random name picker 62  där eleverna namn fördes in och sedan 

lottades fram i programmet.  De elever som blev utvalda till intervju fick sedan 

en förfrågan om att delta i denna studie och ett missivbrev skickades även hem 

för godkännande av föräldrarna (bilaga 2). Deltagarna i studien presenteras 

nedan.  

Presentation av deltagare 

Fiktivt namn Befattning Ålder/klass Övriga notiser 

Carin Lärare 4-6   

Anna Elev Åk 6  

Martin Elev Åk 6  

Tina Elev Åk 5 Läs- och skrivsvårigheter 

Malin Elev Åk 5  

David Elev Åk 4 Andraspråkselev 

Linus Elev Åk 4 Hörselnedsättning 

Genomförande  

 

Eftersom jag utförde min VFU på skolan där informationsinsamlingen skedde, 

utfördes observationer kontinuerligt under en period på 10 veckor i alla tre 

årskurserna. Under observationerna förde jag noteringar/fältanteckningar på 

dator för att sedan kunna kontrollera och analysera anteckningarna. Varje 

enskild observation skedde under en hel lektion för att se hur läraren använde 

och arbetade med film i de olika klasserna. Observationernas anteckningar togs 

sedan med som hjälp vid utformningen av intervjufrågor inför intervjuerna 

med lärare och elever, för att kunna bredda min förståelse för hur lärare och 

elever faktiskt uppfattar och tänker kring film som läromedel. Observationerna 

 
62 Random name picker https://www.classtools.net/random-name-picker/ 

https://www.classtools.net/random-name-picker/
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genomfördes därmed en tid inför intervjuerna för att hitta lämpliga frågor att 

ställa utifrån de olika arbetssätten. 

Inför intervjuerna skickades missivbrev ut till den lärare och de elever 

som var tänka att intervjua. Eftersom eleverna är under 18 år fick eleverna med 

sig missivbrevet hem för att få ett godkännande genom underskrift av 

förädlarna.  

Under intervjuerna använde jag mig av en semistrukturerad intervjuform 

som innebär att jag hade en del förberedda frågor som delvis baserades på 

observationerna men också hade utrymme för respondenten att tala fritt i eller 

för att besvara följdfrågor. Intervjuerna fick därmed flöda fritt och frågorna togs 

därmed inte upp i den ordning som jag skrivit dem utan anpassade dem efter 

respondentens svar. Intervjun med läraren innehöll flera intervjufrågor (bilaga 

3) än eleverna, för att försöka få en bild av hur läraren tänker, väljer ut och 

arbetar med film i sin undervisning. Intervjun varade i cirka 45 minuter och 

intervjuerna med de sex eleverna varade i cirka 30 – 45 minuter och innehöll 

färre intervjufrågor (bilaga 4) än lärarens. Elevernas intervju fortlöpte på 

liknande sätt som lärarens intervju där eleverna fick prata fritt och frågorna 

ställdes utifrån respondentens svar och motiveringar.   

 

Analys/bearbetning 

 

Under analysarbetet och bearbetningen med resultatet har analysmetoden 

fenomenologi används. En fenomenologisk analysmetod används för att kunna 

utgå från ett empiriskt material.63 Fenomenologi i kvalitativa studier innebär att 

ett intresse för att förstå sig på olika sociala fenomen utifrån olika deltagare och 

deras egna upplevelser och synsätt. Analysmetoden fenomenologi innebär att 

deltagaren beskriver händelser utifrån hur individen själv upplever det. 64  

Fenomenologi som forskningsmetod innebär att intresset för kunskap måste 

gälla ett fenomen. I denna studie är fenomenet lärarens och elevernas 

uppfattningar av film som läromedel i historieundervisningen. 65  Resultatet 

kommer därmed att framföras med flera ordagranna citat, samtidigt som jag 

kommer att återge beskrivningar utifrån de uppfattningar som respondenterna 

har över studieområdet. All information upptagen i studiens resultat är helt 

 

63 Andreas, Fejes & Robert, Thornberg ‘’Handbok I kvalitativ analys’’ (Stockholm: Liber, 2017) s. 131. 
64 Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42. 
65 Fejes & Thornberg, 2017, s. 135.  
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baserade på informanternas svar och inga egna tolkningar eller värderingar har 

lagts in. 

Reliabilitet och validitet 

 

Syftet med detta avsnitt är att diskutera studiens trovärdighet. Reliabilitet 

redogör för studiens pålitlighet och validitet kontrollerar huruvida 

undersökningen i studien mäter det som är tänkt att mätas.66  

En studie med hög reliabilitet innebär att undersökningen går att repetera 

och inneha samma resultat som tidigare studie. I de fall där studien inte gåt att 

upprepa studien till fullo eller att data inte går att kontrollera kan den 

vetenskapliga trovärdigheten ifrågasättas likt så studiens resultat.67 

Angående reliabiliteten för denna studie är det viktigt att upplysa om att 

resultaten inte är generaliserbara för hur lärare arbetar film som läromedel i 

historieundervisningen och inte heller för hur elever upplever film som 

läromedel. Detta på grund av att en fallstudie har gjorts och enbart en lärares 

arbete med film som läromedel har undersökts samt hur dennes elever 

upplever film. Studiens resultat beskriver dock lärarens egna uppfattningar om 

huruvida film som läromedel kan användas i historieundervisningen för 

årskurs 4-6. Samtidigt som studien redogör för hur lärarens elever upplever 

film som läromedel. Hade däremot flera lärare, på flera skolor undersökts om 

deras uppfattning av film som läromedel, hade resultatet och slutsatserna 

troligtvis blivit annorlunda. 

Studien kan också till viss del ses som vinklad eftersom studien är utförd 

under en 10 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning på skolan och jag 

besitter en del förförståelse i undersökningsområdet. Därav kan mina egna 

tolkningar påverka studiens resultat. Med hjälp av analysverktyget har sedan 

resultatet granskats och tolkats om hur läraren och dennes elever upplever och 

arbetar med film i historieundervisningen. Därmed går det inte att garantera 

att samma resultat uppnås om studien förnyas. 

För att sedan intyga studies validitet har det valda analysverktyget valts 

ut och formats i relation till studiens syfte och frågeställningar. Analysverktyget 

har sedan förtydligats genom beskrivningar för att bistå läsaren och dennes 

förståelse. Eftersom studien är baserad på en lärarens arbete med film som 

 
66 Eliasson, 2018, s. 15-16 
67 Eliasson, 2018, s. 15. 
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läromedel i historieundervisningen och hur dennes elevers uppfattningar, likt 

en fallstudie, mäter studien det som ska mätas.  

 

Resultat 

I denna del beskrivs resultatet utifrån de sju respondenternas berättelser, tankar 

och upplevelser bestående av en lärare och sex elever. Lärarens och elevernas 

tankar kommer att särskiljas med underrubrikerna Lärarens tankar och elevernas 

tankar.  

Film som läromedel i historieundervisningen 

Lärarens tankar  

Frågan Varför använder du film i historieundervisningen? Startade upp intervjun 

med läraren Carin. Carin sitter först tyst en stund och funderar lite över sitt 

svar. Efter en stund svarar Carin att hon använder sig av film i sin 

historieundervisning för att hon upplever att film är ett bra forum för att närma 

sig eleverna. Hon menar att eleverna känner igen film och kan därmed bli mer 

engagerade av film som läromedel. Carin menar också att hon använder film i 

sin historieundervisning för att filmen levandegör händelser och historiska 

personer. Eleverna får följa historien genom bilder och berättelser som skildrar 

platser och människor från den historiska tiden. Personerna i filmerna 

levandegörs och eleverna se att de är gjorda av kött och blod. Carin menar att 

film därför också göra det lättare för eleverna att ta till sig information och 

kunskap. Samtidigt dom Carin belyser vikten av att arbeta med de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför under planeringen. Hon menar att om de 

didaktiska frågorna används kontinuerligt får filmen ett syfte och det blir 

synligare för eleverna vad som ska uppnås, varför och hur.  

På nästa fråga Vad är ditt syfte med film i historieundervisningen? Har filmen 

alltid ett syfte? Svarar Carin att syftet med film inte är att det ska fungera som 

en avkoppling mellan olika aktiviteter utan att det ska finnas en röd tråd. Hon 

menar att det är viktigt att man arbetar med kunskaper på olika sätt och därmed 

genom att läsa om historia och sedan använda medier för att nyttja 

kunskaperna som eleverna tagit till sig från boken. Carin nämner att det är 

viktigt att man arbetar med uppgifter till filmen som man sedan också kopplar 

samman med läroboken och eventuellt andra läromedel för att göra hela 

processen naturlig för eleverna. Carin är dock ärlig och berättar att film inte 
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alltid har ett syfte i hennes undervisning. Hon önskar att det var så men tiden 

räcker inte alltid till. Ibland visar jag en film bara för att visa eleverna ett annan 

perspektiv eller få en inblick men egentligen hade jag kunnat arbeta så mycket 

mer med filmen. 

Carins svar följs upp med frågan Vad vill du uppnå med film i din 

undervisning? Hon menar att hon vill ge eleverna kunskap om att film går att 

använda som en källa i arbetet med historia. Samtidigt som filmen hjälper mig 

som lärare att skildra historiska händelser och personer med en bredare 

återgivning än läroböckerna som ofta bara lyfter några få viktiga händelser. 

Carin vill att filmen ger eleverna en förståelse av hur det var att leva under den 

historiska perioden för att utveckla sitt historiemedvetande och väcka 

komplexitet.  

Utifrån vad Carin vill uppnå med film ställs frågan Vad tillför film i 

undervisningen enligt dig? Carin svarar att det hon upplever att film tillför i 

undervisningen är ett perspektiv på hädelser som är viktigt att ha med sig. 

Filmen skildrar historiska händelser likt en saga och dramatiserar händelser. 

Filmen visar upp en verklighet med bild och berättelse där eleverna får se och 

uppleva händelserna på ett annat sätt än när de läser om det, vilket tillför ett 

bättre historiemedvetande hos eleverna.  

Elevernas tankar 

Alla elever får frågan Hur upplever du historiska filmer? Och eleverna besvarar 

frågan med olika tankar och upplevelser. Martin berättar att historiska filmer 

ibland kan vara våldsamma men att det är väldigt olika från film till film, vilket 

också David tar upp i sin intervju. Något som Martin upplever bra i filmer är 

när det finns en berättare med som förklarar vad som händer. Han menar att 

man måste få förklaringar på det man ser för att man ska lära sig. Tina anser 

också att förklaringar behövs för att man ska förstå och för att man ska kunna 

leva sig in i filmen. Vilket Tina vill kunna göra när hon ser på film. 

Anna är den elev som upplever och beskriver film på ett lite annorlunda 

sätt än övriga elever. Anna tycker att film kan vara svåra att förstå för att rösten 

i filmen pratar i ett konstigt tempo eller med en annorlunda dialekt. Anna 

menar att det är rösten i filmen som avgör huruvida filmen är bra eller inte och 

om den är trovärdig eller ej. Anna menar att hon upplever historiska filmer som 

mer verkliga för att man får se bilden och förklaringen samtidigt. Ibland menar 

hon dock att hela filmen upplevs som påhittad för att det är för mycket fantasi 

och händelserna känns påhittade.  
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Något som de övriga fem informanter är eniga om är att det måste hända 

saker i filmen för att den ska upplevas på ett positivt sätt. Alla fem menar att 

filmen måste innehålla lite action, spänning och roliga saker för att man ska vilja 

se på filmen. Linus berättar att en rolig historiefilm innehåller spännande och 

dramatiska scener, svärd och blod. Han ger ett exempel på en bra film 

’’tillexempel filmen om påsken som handlar om Jesus och när han dör’’ Linus. 

Eleverna menar dock att de flesta av de historiska filmer som de får se i 

historieundervisningen innehåller just de kriterier som de anser att filmer 

behöver innehålla, och därför upplevs film ofta som intressanta och lärorika i 

skolan.  

Som en följdfråga till upplevelser av film får eleverna frågan Lär du dig 

när du ser på film? Är alla sex informanter eniga om att de lär sig när man ser på 

film, men i olik utsträckning. David menar att man lär sig men att läraren är 

bättre om man vill lära sig. Han menar att läraren kan förklara sakerna på ett 

annat sätt än vad filmen gör och hjälper oss att förstå vad som är sant och inte. 

Tina menar att hon lär sig mycket bra av att se på film för att man bara kan sitta 

och titta. Hon menar att läsa och förstå historiska händelser är svårt men att få 

dem förklarade är mycket lättare eftersom man får både bild och förklaring till 

det som händer, vilket också Martin, Malin och Linus upplever. Martin, Malin 

och Linus är också eniga om att man lär sig när man ser på film. De tycker att 

film är roligt och allt som är roligt lär man sig utav. Martin menar också att 

filmen kan förklara svåra begrepp, vilket inte boken gör och därför lär man sig 

mer av film. 

Anna menar att man lär sig av film för att de pratar om samma sak under 

en längre tid. Ofta handlar en film om samma sak och då är det lättare att förstå 

det som händer. Men Anna menar att det finns många gånger hon inte lär sig 

av att se på film. I de fall där filmen tar upp händelser eller information för kort 

så hinner man inte lära sig. Samtidigt som rösten är avgörande för om man lär 

sig. Låter berättarens röst inte trovärdig så lär jag mig inte heller av att se på 

film. Anna beskriver en trovärdig röst som en seriös röst med inlevelse och 

styrka.  

Slutligen får eleverna besvara frågan vad tycker du om att se på film när ni 

har historia? Och alla sex informanter är eniga om att det är både roligt och 

skönt. Alla är eniga om att film är enklare att lära sig av än vad läroboken är 

eftersom att filmen visar personernas liv och händelser. Linus och Anna tänker 

att det kan vara bra att man får höra olika röster ibland för att man ska lära sig 

bättre. Är det en och samma röst hela tiden blir man trött. Samtidigt som filmer 
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är bra för att ibland kan vara mer kunnig än läraren eller beskriver saker på 

andra sätt. Linus, David och Martin menar att film är bra för att man får både 

se och höra och när vi använder flera sinnen lär vi oss mer. Linus menar också 

att film också kan vara bra för de elever som har svårt att läsa eftersom de får 

både se och höra. 

Observationer 

Vid de olika observationerna som gjorts uppmärksammandes det att målet för 

lektionen alltid fanns uppskrivet på tavlan. Läraren Carina gick också alltid 

igenom lektionens syfte och aktiviteter oavsett årskurs. Eleverna fick därmed 

redan i starten på lektionen reda på vad som skulle göras, varför och på vilket 

sätt. Denna korta information upplevdes som något positivt i klassrummet 

eftersom det uppmärksammades att elever med bland annat 

koncentrationssvårigheter eller elever som behöver en klar struktur genast 

slappnade av.  

Fördelar med film i historieundervisningen 

Lärarens tankar 

Carin är en lärare som ser många fördelar med film i historieundervisningen. 

Likt hennes tidigare svar och syftet med film menar hon att en av de största 

fördelarna med film i historieundervisningen är att ’’Man levandegör någons 

liv och gör att man förstår den historiska personen och ser att det är en 

människa med kött och blod’’ (Carin). Hon upplever att film är det enda 

läromedlet i skolan, förutom studiebesök, som kan levandegöra och skildra en 

historisk epok på ett sådant verkligt sätt. Carin ser film som en fördel kontra 

andra läromedel är att film ofta visar olika perspektiv på historien vilket är 

viktigt. Samtidigt fungerar film som en saga som gestaltar verkligheten och film 

är det läromedel som gör gestaltningen bäst. 

Läraren Carin tycker att det är viktigt att eleverna får lära känna olika 

händelser genom film eftersom det redan finns färdiga bilder till förklaringarna 

och därav kan filmen gestalta en mer verklighetstrogen bild än elevernas egna 

inre bilder. Carin vill själv tro att eleverna tar till sig information och kunskap 

av de filmer som de ser i historieundervisningen. Hennes önskan är också att 

film kan bli elevernas huvudkälla istället för läroboken. ’’Böcker glömmer 

mycket, eller ger bara kortare exempel på några saker. Samtidigt som boken går 

mycket på årtal. Det är bättre att djupdyk i några historiska händelser eller 
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personer för att kunna få en helhetsbild’’ (Carin). Vilket Carin menar att film 

gör och ser därmed filmen som en stor fördel för elevernas kunskapsinlärning.  

Ytterligare en stor fördel med film är att de ofta upplevs som lustfyllda. 

Eleverna tycker att film är roligt och slutar inte följa filmen. Vilket också gör 

film till ett bra informationsmedel. Samtidigt som möjligheten att lära av de 

andra klasskamraterna efter filmens slut också är bra. Eleverna ställer frågor 

om händelsen, är kritiska, berättar sina åsikter, diskuterar, förklarar och ser 

olika perspektiv på händelserna. Genom detta öppnas möjligheten för vidare 

analys upp, vilket andra läromedel oftast inte gör på samma sätt.  

Elevernas tankar 

Eleverna själva kan lyfta flera fördelar med film som läromedel i 

historieundervisningen. Något som alla sex är snabba att säga är att film är bra 

för att det är roligt att titta på film. Fyra av sex elever nämner också att film är 

ett bra läromedel för att de är vana att se på film på deras fritid. Linus berättar 

’’Man är van att se på film hemma. Man är också van att spela spel på datorn 

och telefonen och digitala delar blir lättare att förstå. Det blir lite som Youtube’’ 

(Linus). En annan fördel med film som fyra av sex elever upplever är de olika 

sinnen man får använda sig utav. De berättar att om man får både se och höra 

så blir det lättare att lär sig. Desto fler sinnen man använder sig utav desto mer 

och lättare lär man sig. Vidare tycker Martin och Malin att fördelen med film 

också är att det liknar verkligheten. Man får se likheter och skillnader på då och 

nu. Man kan sedan jämföra dessa med hur vi lever idag mot hur dom levde då. 

Film blir mer verklighetstroget än andra läromedel just för att man får de hur 

världen var då och av de jämförelser man kan göra på det. 

Nackdelar med film i historieundervisningen 

Lärarens tankar 

Carin upplever att ett av de största problemen med film i undervisningen är att 

eleverna har svårt att använda film som källa. Film är tänkt som en bra 

användbar information och de arbeten vi gör med film är tänkt att kunna 

användas till andra arbeten. Tillexempel när eleverna skulle skapa en podd om 

en historisk person. Eleverna skulle använda sig utav minst tre källor och ingen 

använde sig informationen utifrån de filmer vi sett utan eleverna sökte istället 

information på nya ställen. Därav är film som källa ett och hur det kan 

användas en svårighet idag. Carin menar att eleverna måste förstå att 
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informationen i filmen ska användas och inte bara behållas på papper. En annan 

nackdel som Carin talar om och som kanske ett av de absoluta största 

problemen som finns på varje skola är tillgången till film i skolan. ’’Det är 

besvärligt med övergripande kommunavtal som gör det svårt att visa alla 

filmer man skulle velat i skolan och det begränsar undervisningen’’ (Carin).  

Carin upplever att det är svårt och tidskrävande att hitta bra filmer på 

sidor som kommunen valt att köpa in. Hon upplever att det ibland blir svårt att 

hitta bra och innehållsrika filmer som passar in i undervisningen när det finns 

en begränsning på vilka filmer hon kan välja mellan. Carin anser att det borde 

vara likvärdigt i hela Sverige. Hon menar att lärare i Sverige borde kunna få 

visa alla filmer i sin undervisning för att eleverna ska få lika förutsättningar att 

lära sig genom film. Hon tycker inte att dagens urval är bra eftersom alla sidor 

inte gör det möjligt att se alla filmer och därav blir det en ojämlikhet i Sveriges 

skolor. Carin säger ’’ Det borde bli lättare med licenser i skolorna och att man 

får visa alla filmer. Ett samarbete mellan alla kommuner i Sverige. Det är bättre 

att göra en filmlicens som skolan kan köpa in och då har skolorna tillgång till 

alla filmer’’ (Carin). Hon menar att de olika filmsidorna SLI.se, filmochskola.se 

och så vidare bör vara öppna för alla genom en licens. Olika skolor vill ha olika 

filmer och hon menar därmed att det blir svårt att köpa en specifik sidas 

utbildningsfilmer där alla blir nöjda. Skillnaden i utbudet är för stort och hon 

upplever att det är tråkigt eftersom det är eleverna som drabbas utav det. 

Ytterligare en nackdel Carin lyfter är tekniken. Både kunskapen, internet 

och tillgången. Hon själv har upplevt ett internet som strular och den planerade 

lektionen inte går att genomföra. Vidare menar hon att film som läromedel 

kräver kunskap och tillgång. I vissa klassrum är det möjligt och funktionellt att 

visa film medan andra klassrum inte har den möjligheten. Vilket också leder till 

ett problem eftersom lärare nu också har krav på att använda digitala verktyg 

och medier i skolan. 

Gällande historiska filmer säger Carin ’’film kan bli för personligt för 

eleverna. Är alla känslor rimliga att väcka i undervisningen?’’ (Carin). Vilket 

hon berättar att hon ofta tänker och reflekterar kring. När man väljer film bör 

man ha i åtanke vilka elever som ska se filmen och om eleverna klarar av att ta 

emot filmens innehåll. Samtidigt som en film kan ge alldeles för mycket 

information och eleverna blir trötta och ouppmärksamma på filmens innehåll. 

Vidare är Carins uppfattning är att eleverna ofta tror på allt de ser på film och 

har svårt att veta vilka källor som går att tro på eller inte. Därav ser Carin en 
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önskan om att utveckla elevernas syn på film, gällnade både förståelse, 

källkritik och mottaglighet.  

Elevernas tankar 

Trots att eleverna upplever filmens fördelar i högre utsträckning än nackdelar belystes 

några nackdelar. Likt Anna berättat under flera gånger i intervjun anser hon att 

språket i filmen kan ha en avgörande roll för förståelsen i filmen. Är språket 

svårt, tråkigt eller liknande anser Anna att filmen i sig blir negativt oavsett 

innehållet. David som själv är andraspråkselev talar också om filmens språk. 

David tänker dock på språket i sin helhet och menar att film kan vara svårt att 

se på om man inte lärt sig svenska än. ’’Om någon i klassen inte kan svenska 

måste den ha en lärare som kan sitta bredvid och översätta filmen’’ (David). 

David hävdar att om alla kan språket filmen är på så kan man lära sig av film. 

Men kan man inte språket så blir det ett problem. Martin talar också om 

språkets problem i film. Han upplever att vissa elever har svårt att förstå vissa 

ord och att det är svårt att få dem förklarade när man ser på film. ’’Man kan inte 

slå upp orden i en ordbok på samma sätt när man ser på film som man kan göra 

i läroboken’’ (Martin).   

Fyra av sex elever belyser också koncentrationens nackdel när de ser på 

film i historieundervisningen. Malin upplever att det ibland kan vara svårt med 

koncentrationen när film visas i helklass, eftersom alla inte är lika intresserade 

och sitter och småpratar. Även Martin och Anna upplever samma känslor som 

Malin. Anna tycker att det lätt kan bli stökigt när de ser på film och att det borde 

vara bestämda platser för att kompisar inte ska sitta och småprata. 

Utöver detta uttrycker flera av eleverna källkritikens nackdel på olika sätt. 

På frågan Kan man tro på allt man ser på film? Framkommer en hel del svar och 

eleverna upplever källkritik som något svårt. Det är svårt att veta vad man ska 

tro på när man ser på film. ’’Man kan tro på all film som visas i skolan’’ Säger 

David. Linus säger ’’Man kan inte tro på allt, men man har en fri vilja att tro på 

saker. Man får bestämma själv om man vill tro på det eller inte’’ och ’’Film kan 

vara både påhittad och sanning. I SO behöver man känna efter om man ska tro 

eller inte, lite som en våg. I matte då är allt rätt eller fel’’ (Linus). Malin säger 

att ’’nej allt är inte sant, men vet inte exakt men filmer kan ge fel uppfattning. 

Men om filmerna är tagna från URskola.se eller filmoteket.se bör de vara 

trovärdiga’’ (Malin). Eleverna upplever att det också är svårt att veta hur man 

kan avgöra vad som är sant och inte och alla eleverna berättar att man måste 
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söka flera källor för att veta om saker är sanna eller inte, vilket kan vara både 

svårt och jobbigt.  

Uppgifter kopplade till film 

Lärarens tankar 

Carin talar om uppgifter kopplade till filmen, hur hon använder det och vad 

taken bakom det är. Carin menar att en uppgift kopplad till en film som de ska 

se i historieundervisningen är något som kan hjälpa eleverna att hänga med i 

filmen bättre. Carin arbetar oftast med filmen på något sätt, innan eller efter för 

att filmen inte bara ska fungera som ett tidsfördriv. 

Ibland får eleverna en specifik uppgift som de ska tänka på under filmens 

gång. En uppgift kan innebära att eleverna får en enskild fråga som de ska söka 

svaret på i filmen. En annan uppgift kan vara att eleverna sitter i par och har en 

mini-White board framför sig där de ska anteckna två fakta och en fråga under 

filmens gång. Carin säger att syftet med användandet av enskilda frågor eller 

faktasök under filmens gång är ’’eleverna behöver ha något att hänga upp sig 

på under filmens gång, det kan bli för mycket info annars’’. Hon menar att de 

elever som har svårt att sålla i all information som filmen ger får ett hjälpmedel 

när de får en fråga som de ska söka svaret på i filmen’’ (Carin). Eleverna vet vad 

de ska leta efter och vart fokus ska vara’’ (Carin). Flera syften med en uppgift 

under filmen är att hon upplever att eleverna ofta lyssnar bättre och fokuserar 

för att kunna besvara frågan. ’’De förstår att om de inte lyssnar så kan de inte 

dela svaret med klassen, och eleverna vill inte misslyckas. Filmen och uppgiften 

får ett syfte för eleven’’ (Carin).  

Vidare talar också om fördelen med lärarhandledningar som finns till 

filmer. Hon menar att dessa filmer ofta är bättre filmer och mer genomtänkta 

filmer eftersom en handledning med förslag på arbetsgång och uppgifter finns 

framtagna. Hon menar att det finns en variation på uppgifterna och berör flera 

viktiga delar i elevernas undervisning tillexempel fyra hörn eller heta stolen där 

eleverna själva får ta egna ställningstaganden och förstå hur de andra 

klasskamraterna tänker. Hon menar att fördelen med dessa uppgifter fördjupar 

elevernas sätt att tänka i historia och även deras förståelse för historia. 

Sedan menar Carin att det också finns negativa delar med uppgifter 

kopplade till film. Hon känner spontant att eleverna slappnar av efter att svaret 

på deras fråga kommit upp och fokus hamnar istället på annat. Samtidigt som 

att elever kan ha svårt att sålla i informationen. Därför behöver man ibland gå 
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igenom olika riktlinjer innan filmen. ’’Tillexempel när vi arbetar med 

tankekartor. Då behöver eleverna innan filmen veta vilka kategorier som ska 

vara med och få exempel på vad som kan finnas i varje kategori för att det inte 

ska bli för stort för eleverna’’ (Carin).  

Carin berättar även att hon inte alltid ger ut en uppgift kopplad till filmen 

eftersom hon tänker att eleverna också kan ha behov av att se en film i lugn och 

ro. Hon har upplevt att elever ibland tappar fokus när de får en uppgift till 

filmen och tappar därmed möjligheten att inhämta kunskap. I de fall där Carin 

inte använder sig av en specifik uppgift under filmens gång arbetar de med 

filmen på olika sätt efter filmen och då ofta i grupparbeten. Carin berättar att 

hon ofta sätter samman grupper för att de ska få dela information med varandra 

och så att varje enskild elev ska kunna bidra med sina kunskaper till uppgiften. 

Några av de uppgifter som Carin berättar att hon använder sig utav i grupp är 

serieskapande i fyra rutor, teater, frågor från filmen att besvara på blädderblock 

samt frågor på-, mellan- och bortom raderna. 

Det Carin dock upplever är det viktigaste när man arbetar med uppgifter 

kopplade till film är att man är flexibel, varierar uppgifterna och tänker på vad 

som fungerar bäst för just den enskilda gruppen. Carin menar att om man 

arbetar med film kontinuerligt kan film bistå med historiekunskaper som 

övriga läromedel inte kan just för att eleverna fångas in i en tid, plats, person 

och får utifrån det ett helhetsperspektiv i historien. Carin avslutar med att 

förklara att hon anser att det är viktigt att arbeta med filmen på något sett för 

att skapa ett syfte för filmen. Hon tänker också att det är viktigt att arbeta med 

uppgifter i grupp för att eleverna ska få samspela med varandra och utbyta 

information som de tagit till sig från filmen. ’’Det kan hjälpa varandra att skapa 

en helhetsbild av filmen och händelsen. Ofta minns eleverna olika saker och ser 

det från olika perspektiv och det är viktigt att de får dela med sig av detta’’ 

(Carin). 

Elevernas tankar 

Eleverna får också beskriva deras tankar och uppfattningar på uppgifter 

kopplade till film i historieundervisningen. Eleverna är överens om att 

uppgifter kopplade till filmen kan vara både bra och dåligt. Malin menar att till 

vissa filmer behöver inga uppgifter utan det räcker med en sammanfattning och 

diskussioner. 

Något som alla eleverna också är överens om är att det ibland kan upplevas 

som stressigt när de får en uppgift tilldelad under filmens gång. Malin säger 
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’’Det kan bli svårt att fokusera. Man letar svaret på frågan istället för att se på 

filmen’’ (Malin). Men hon menar ändå att det kan gynna vissa elever som har 

svårt med film.  

Martin berättar att uppgifter kopplade till filmen är bra. ’’Det behöver inte 

bara vara frågor som man ska lyssna efter under filmen utan det kan vara 

grupparbeten efter att filmen slutat. Det är bra att jobba i grupp för då kan alla 

lyssna och man minns mer tillsammans ’’ (Martin). Han tycker att man lär sig 

mycket av filmen när man får arbeta med filmen och dess innehåll än de gånger 

man bara ser på filmen utan att arbeta med den. Men Martin upplever också att 

det kan vara jobbigt att ha uppgifter kopplade till själva filmen. Han säger att 

det är svårt att minnas allt själv. ’’Jag kollar mest bara på filmen och kommer 

ihåg det jag kommer ihåg, jag vill kolla och komma ihåg allt’’ (Martin). Han 

menar att uppgifterna inte hjälper honom att minnas mer eller annorlunda. 

Linus och Anna är de elever som är mest positiva till uppgift kopplat till 

filmen. Anna säger att ’’ Man behöver koppla till filmen och inte ha den 

fristående’’. Hon berättar om en gång hon sett en film som hon inte minns något 

av. ’’ Lärde mig ändå fast jag inte minns filmen tack vare att vi arbetade med 

filmen innan och efter både uppgifter och pratat om filmen’’ (Anna). Linus har 

liknande upplevelser och menar att det är bra att ha korta uppdrag under 

filmens gång för det blir lättare då eftersom filmen ger mycket information. 

’’Det är lättare att se på film med ett uppdrag och man får fräscha upp minnet 

lite och det ger en mer koll om hur filmen är. Jag tar in informationen till min 

fråga men fortsätter att titta, vrider på min so knapp. Man blir helt enkelt mer 

intresserad när man får ett uppdrag’’ (Linus). 

Alla sex elever uttrycker deras tankar om att uppgifter till filmen är något 

bra och att de ser fler fördelar än nackdelar med det. Alla sex är också eniga om 

att film inte kan vara helt fristående i undervisningen utan måste vävas 

samman med övrig undervisning. Att på något sätt arbeta med film i 

historieundervisningen innan eller efter uttrycks vara en självklarhet för 

eleverna. De menar att film kan hjälpa varandra att förstå historien på andra 

sätt än när tillexempel läraren berättar eller när eleverna själva läser i läroboken.  

Observationer 

Vid de olika observationerna uppmärksammades det att uppgifter kopplade till 

filmen användes i alla tre årskurser men på olika sätt. Årskurs fyra fick alltid 

en uppgift som de skulle söka fakta om under filmens gång. Läraren varierade 

ofta mellan två olika uppgifter. Uppgift ett; Eleverna fick enskilda frågor som 
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läraren förberett till filmen som de skulle söka svar på under filmens gång. 

Uppgift två; eleverna fick en mini White board och arbetade i par. De skulle 

under filmens gång skriva ner två olika fakta och en fråga på mini White 

boarden. De båda uppgifterna avslutades sedan genom gemensamma 

diskussioner i klassrummet där eleverna fick agera lärare för övriga elever 

genom att berätta om deras fråga och svar eller delge de två olika fakta inför 

klassen och sedan ställa frågan till klassen.  

I årskurs fem var det varierande uppgifter till filmerna. Carina använde 

sig även här av de två uppgifterna som årskurs fyra gör samtidigt som andra 

uppgifter kopplades in. Carin använde sig även av uppgifter efter filmens slut 

i årskurs fem. Därav hade inte alltid eleverna ett uppdrag under filmens gång 

utan de kunde få ett uppdrag efter filmens slut. De uppgifter eleverna fick efter 

filmens slut var alltid par- eller gruppuppgifter som sedan skulle redovisas 

inför klassen för att alla elever skulle kunna ta till sig av varandras information. 

Uppgifterna efter filmens slut kunde bland annat vara att söka information om 

en händelse som filmen tog upp genom att använda sig av filmen de just sett 

och även andra källor. I detta fall sökte alla grupper om samma händelse och 

en tankekarta skapades längst fram i klassrummet av Carin, som fylldes på allt 

eftersom grupperna redovisade sin fakta. Eleverna kunde därmed ta del av all 

information som samlats in och föra anteckningar i sina anteckningsblock. 

I årskurs sex arbetade läraren bara med uppgifter efter filmens slut. 

Eleverna hade därmed inget uppdrag under filmens gång mer än att vara aktiva 

lyssnare för att kunna vara delaktiga i uppgiften efter filmens slut. Carins 

uppgifter efter filmen bestod alltid av gruppuppgifter men i olika former. En 

uppgift som användes ofta var att varje grupp fick ett stort blädderblocksark 

och en post-it lapp med en händelse, person, årtal eller annat. Gruppen skulle 

nu fylla blädderblocket med så mycket information de kunde utifrån filmen och 

andra källor. Blädderblocksarken hängdes sedan upp längst fram i 

klassrummet och en från varje grupp fick presentera det gruppen kommit fram 

till.  Och Carina hjälpte eleverna att förtydliga eller vidareutveckla 

informationen. 

Passar film alla elever? 

Lärarens tankar 

Carin ser film som läromedel i historieundervisningen som ett främjande 

läromedel för alla elever. Hon menar att det finns tydliga och märkbara fördelar 
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med filmanvändning i undervisningen för elevernas kunskapsinlärning. På 

frågan Är någon elevgrupp lättare eller svårare att nå genom film? Svarar Carin att 

elever till störst del lättas nås genom film och menar att ett skäl kan vara att 

eleverna är vana vid film och digitala medier. Film ligger eleverna nära om 

hjärtat och de blir därför mer mottagliga för det läromedlet. Carin menar att 

film är ett bra verktyg för att nå elever med olika svårigheter i skolan. För elever 

med läs- och skrivsvårigheter anser hon att film är ett mycket bra verktyg för 

att de eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna på samma sätt som 

övriga elever. När film används slipper eleverna läsa och skriva på samma sätt 

som när läroboken används. Vid film får eleverna istället se och höra, vilket gör 

läromedlet mer likvärdigt för eleverna och de slipper känna sig sämre än andra.  

Vidare menar Carin att det finns fler elevgrupper som gynnas av att se på 

film. Carin tar ett exempel på oroliga elever eller elever med 

koncentrationssvårigheter. Hon menar att film är bra för dessa elever eftersom 

de inte behöver aktivt söka kunskaperna själva i en lärobok. Vid film är det hela 

tiden en berättare som återger händelser och personer tillsammans med bilder. 

Eleverna kan därmed sitta lugnt på en plats de är trygga på och ta till sig 

kunskap på ett avslappnat sätt utan att aktivt behöva arbeta undertiden. Sedan 

lyfter Carin filmens betydelse för andraspråks elevernas kunskapsinlärning. 

Hon menar att när andraspråks elever får se på film får de en helhetsbild av 

olika händelser tack vare både ljud och bild och kan förstå filmen även om de 

inte kan språket fullt ut. Carin menar att när man använder sig av en lärobok 

och eleverna ska läsa kan ett ord bli avgörande för elevernas förståelse, men vid 

film blir inte ett ord avgörande.  

Samtidigt som Carin upplever att film passar de flesta elever menar hon 

att det också finns elever där film inte passar lika bra. Hon lyfter även 

andraspråks elevernas problematik med film och samtidigt som film kan 

innebära fördelar kan den även ha sina nackdelar. Carin själv har en rädsla om 

att andraspråks elever som inte har tillräckliga språkkunskaper ännu stänger 

av vid film på grund av att det blir för tungt och jobbigt. ’’Film ger mycket 

information och för andraspråkselever kan det bli jobbigt oavsett hur deras 

språkkunskaper är eftersom dessa elever kan ha fullt upp med att försöka höra 

och förstå det som sägs. I dessa fall kan all information som filmer ger bli för 

mycket’’ (Carin). Carin menar att det är lättare som lärare att korta ner 

innehållet i undervisningen och anpassa språk och innehåll till olika elever. 

Filmen är skapad på ett sätt och går inte att styra utifrån. Carin ser även andra 

elevgrupper där hon upplever att film inte blir ett bra läromedel. ’’De som har 
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svårt att koncentrera sig på grund av ett kontrollbehov har svårt att se på film’’ 

(Carin). Carin upplever att det finns elever som vill ha ständig kontroll på 

klasskamraterna och se vad de gör under filmens gång och svävar iväg på 

grund av det. Dessa elever har mycket svårt att se på film i helklass och därför 

anser Carin att alternativa metoder för hur man ser på film bör finnas som 

förslag till eleverna. ’’En del elever klarar av att se på film i helklass, medan 

andra elever behöver sitta ensamma och se på filmen’’ (Carin). 

Carin menar att även fast hon anser att film passar de flesta eleverna och 

fungerar som ett mycket bra läromedel så är det olika från klass till klass. I en 

del klasser behöver man ha olika anpassningar för att film ska vara fungerande 

och uppnå sitt syfte medan en del klasser inte behöver någon anpassning utan 

klarar av att se film oavsett.  

Elevernas tankar 

Elevernas upplevelser av film är att det passar nästan alla elever men att det 

finns elever som inte kan se på film utan behöver en bok. Alla sex elever belyser 

under intervjuerna att det film passar fler elever än vad läroboken gör och 

upplever att det ofta är högt engagemang när film visas i klassrummet. ’’Vi 

arbetar ofta med filmen efteråt så man koncentrerar sig liksom’’ (Malin).  

Samtidigt som de sex eleverna menar att intresset för film är stort och film 

ofta är roligt att se på. På grund av att film och digitala medier ligger eleverna 

nära om hjärtat anser eleverna att film automatiskt är ett läromedel som man 

lär sig utav. När eleverna från frågan Tror du att alla elever lär sig lika mycket av 

film i historieundervisningen? Funderar alla elever en längre stund och svarar 

sedan ja. Efter några följdfrågor till eleverna tar de upp några exempel på elever 

där film inte passar. Anna upplever själv att det ofta är rörigt i klassrummet när 

de ska se på film och tror att om man ska lära sig av film så är omgivningen 

avgörande. ’’Omgivningen spelar roll och vem man sitter med. Det är lätt att 

småprata. Men man ska inte sitta bredvid en kompis’’ (Anna).  

Martin och Tina pratar också om koncentrationen i klassrummet. De 

menar att vissa lyssnar och andra inte. Martin menar att de som inte lyssnar är 

ointresserade av film och kan behöva andra läromedel. Samtidigt som Martin 

menar att ämnet i sin helhet också kan vara avgörande. ’’Gillar man historia och 

film så tittar man och lär sig. Gillar man inte film eller ämnet så bryr man sig 

inte’’ (Martin). Linus tänker likt Martin att intresset för ett ämne spelar in om 

man tar till sig kunskapen eller inte. Vidare menar Anna också att alla elever 

har olika sätt att lära och därför behövs olika arbetsformer. ’’Vissa behöver höra 
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samma röst hela tiden men vissa tröttnar. Vissa behöver ställa frågor och få 

förklaringar och andra inte’’ (Anna). David som själv är andraspråkselev menar 

att det inte finns några problem med film och alla lär sig lika mycket av den. 

’’Om man inte kan språket så kan man ju titta på bilderna eller fråga en lärare’’ 

(David). 

Spelfilm kontra dokumentärfilm 

Lärarens tankar 

När Carin gör sitt val av filmer att visa i sin historieundervisning menar hon att 

kommunen har tänkt åt henne. Kommunen har köpt en licens där olika filmer 

erbjuds och det är dessa filmer hon kan visa i klassrummet. Carin menar 

därmed att det är lättast att få tag på dokumentärfilmer och visar därför 

dokumentärfilmer. ’’Än så länge har vi inte sett en spelfilm’’ (Carin). Carin 

menar att utbudet av filmer är det som avgör om hon kan visa dokumentärfilm 

eller spelfilm i klassrummet.  

När Carin pratar och skillnaden mellan dokumentärfilm och spelfilm 

upplever hon att dokumentärfilm i sin helhet är lättare att använda i 

undervisningen eftersom de är skapade för undervisning. Dokumentärfilmer 

lyfter ofta viktiga delar i historiska epoker och ger mycket information om 

händelsen eller personen. En annan fördel med dokumentärfilmer är att de ofta 

är korta och man hinner både se och arbeta med en film på en och samma 

lektion. Samtidigt som eleverna oftast orkar hänga med i filmen och all 

information som tas upp. 

Spelfilmer är inte skapade för skolan och innehåller många gånger en 

åldersgräns vilket gör det problematiskt att visa dem i skolan. Samtidigt som 

spelfilmer är långa och kräver flera lektioner av filmtittande om man ska se hela 

filmen. Carin menar därmed att om man ska se en spelfilm i undervisningen så 

kan det vara bra att visa kortare delar från filmen som tar upp händelser inom 

arbetsområdet. ’’En hel spelfilm kan bli för lång och ta upp mycket saker som 

inte berör arbetsområdet samtidigt som det kan bli svårt att avgöra vad som är 

historia och inte för eleverna’’ (Carin). Carin anser dock att spelfilm kan vara 

positivt för att ge eleverna en annorlunda skildring av historiska händelser. 

Samtidigt anser hon att spelfilmer erbjuder ett helt annorlunda skådespeleri 

som kan levandegöra händelser, personer och platser ytterligare. Men hon 

belyser ändå problematiken med spelfilm och att handlingen kan vara allt för 

påhittad, utdragen eller svår att förstå för eleverna. 
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Det Carin anser är avgörande för valet mellan spelfilm eller 

dokumentärfilm är huruvida den röda tråden finns eller inte. En historisk film 

bör ta med eleverna in i historien och visa en helhetsbild från tiden där både 

miljö och berättelser finns med. Carin själv föredrar korta välproducerade 

filmer cirka 10 minuter långa för att eleverna ska orka med. Vidare anser hon 

att det är bra om filmerna kan visa olika perspektiv på historien så att eleverna 

kan analyser och ifrågasätta. Carin upplever att det ofta är dokumentärfilmer 

skapade för skolan tillexempel rena rama forntiden som innehåller de områden 

hon vill att eleverna ska ta till sig av. Samtidigt som en del dokumentärfilmer 

skapade för skolan tillexempel Aschmed från medeltiden ger en för liten del av 

helheten. 

Elevernas tankar 

Eleverna själva har svårt att se spelfilm användas i skolan. Marin säger ’’om 

man ska lära sig så ska man se på dokumentärfilm för den ger bara fakta’’ 

(Martin). Vidare upplever Martin att dokumentärfilmer ofta är skapade i syftet 

att lära ut och därför är de bättre lämpade i skolan än vad spelfilmer är. Han 

menar dock att spelfilmer kan vara bra vissa gånger för att de ger en annan 

vinkel av historien som kan vara viktig. Men han lyfter samtidigt 

problematiken med spelfilm och menar att spelfilmer ofta är påhittade och allt 

därmed inte behöver vara korrekt. Han tror dock att fler elever skulle vara 

intresserade av spelfilm är dokumentärfilm eftersom spelfilm oftast innehåller 

coola effekter och det är lättare att slappna av.  

När Martin får frågan Spelfilm eller dokumentärfilm i skolan? Svarar han att 

spelfilm ser man hemma i soffan. I skolan är syftet att lära sig och då ser man 

dokumentärfilm. Han anser också att det är lättare att koppla uppgifter till 

exempel skrivuppgifter till dokumentärfilm än spelfilm. Malin är likt Martin 

skeptisk till spelfilm i skolan. Hon anser att spelfilm är svårt att visa i skolan för 

att den inte är skapad för skolan. I skolan vill Malin ha filmer som ger fakta, 

visar- och berättar om händelser. Hon kan själv inte komma på en spelfilm som 

skulle fungera i historieundervisningen och menar att det enda negativa hon 

kan komma på om film i skolan är spelfilmer. 

Eleverna är eniga om att film i skolan ska innehålla fakta och oftast vara 

skapta för undervisning. De upplever själva att det skulle vara svårt att veta 

vad som är sant och inte på spelfilmer och vilka delar som är historia och 

inte. ’’Spelfilm är gjord för underhållning tillexempel bio och dokumentärfilm 

är gjord för att man ska lära sig fakta i tillexempel skolan’’ (Anna). ’’Vill jag lära 
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mig något på fritiden ser jag på dokumentärfilmer och inte spelfilmer’’ (Linus). 

Alla sex elever pratar om dokumentärfilmens positiva egenskaper i skolan och 

ser därför dokumentärfilm i skolan som en självklarhet för att de innehåller 

delar behövs för att lära sig. 

 

Analys och Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras utifrån vald teoretisk 

utgångspunkt tillsammans med filmens funktion som ett verktyg och 

mediering. Vidare kommer begreppet historiemedvetande att sättas samman 

med resultatets olika delar. Resultatet kommer sedan att diskuteras och 

analyseras för att besvara de tre forskningsfrågorna Hur upplever läraren film 

som läromedel i historieundervisningen? Hur upplever eleverna film som läromedel i 

historieundervisningen? Och hur används film som läromedel i 

historieundervisningen? 

Uppfattning av film: ett bra läromedel 

Utifrån resultatet som baserats på egna observationer och intervjuer från 

läraren Carin och sex elever i årskurs 4-6, visar det sig att både läraren och 

eleverna uppfattar film som ett bra läromedel för att lära sig historia. 

Både lärare och elever uttrycker att film är ett bra läromedel och hör till 

ett av de bästa läromedlen. De båda upplever att film är bra just för att man är 

van film från fritiden. Människor är vana att se på film och därav är film i skolan 

populärt. Hultkrantz talar också om att nutidens filmtillverkare också kan 

fungera som delvisa historielärare eftersom filmerna idag når ut till en sådan 

omfattande publik dagligen. Hultkrantz menar likt den uppfattning jag fått 

under studien att film i dagens samhälle kan vara ett av de största medier som 

står för människors syn och uppfattning av historiska händelser, epoker och 

personer. Därmed blir film en betydande och ibland avgörande del för 

undervisningen.68 

I studien framkom också att både lärare och elever ser film som ett bra 

läromedel och läraren själv vill att film ska fungera som förstakällan i hennes 

historieundervisning istället för läroboken. Läraren lyfter filmens olika 

perspektiv och skildringar som i sin tur leder till djupare analyser och 

diskussioner samtidigt som personerna i filmen levandegörs eftersom eleverna 

får se att de är gjorda av kött och blod. Marcus och Stoddard studie visar också 

 
68 Hultkrantz 2014, s. 2-3. 
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att flera lärare ser film som en grundläggande källa samtidigt som de flesta 

lärare bara använder film som ett komplement till läroboken. Dock upplever 

informanterna att filmen är det bästa läromedlet för att flera sinnen får 

användas, filmen förklarar samtidigt som bilder till förklaringarna visas och det 

blir lättare att förstå.  

Resultatet delger informanternas upplevelser av film. Och att det upplevs 

som ett av de bästa läromedlen för att inhämta kunskap. Läraren menar att film 

öppnar upp för andra möjligheter än andra läromedel och ger eleverna en 

inblick och verklighetsbild av historiska händelser. Eleverna själva säger också 

att filmen ger dem möjlighet att leva sig in i historiska händelser och kunna 

jämföra livet då mot hur eleverna lever idag. Film som läromedel kan därför 

beskrivas som ett redskap för vad elever lär sig i skolan. Filmerna ger eleverna 

en chans att ta del av information genom flera sinnen där bilder, symboler och 

ljud kan uppmärksammas. Säljö uttrycker att de kunskaper och färdigheter som 

människor har påverkas av de redskap som finns tillgängliga. Förmågor och 

användandet av olika redskap kan därmed inte åtskiljas utan människan lär hur 

olika redskap kan tillämpas i olika aktiviteter för att lära sig.69 

Film som läromedel i historieundervisningen kan därmed hjälpa eleverna 

att inhämta kunskap som de tidigare inte haft. Att sedan arbeta med uppgifter 

till filmen hjälper eleverna att nå ytterligare kunskaper. Film och uppgifter 

kopplade till filmen ses därmed som hjälpmedel och verktyg för att nå den 

proximala utvecklingszonen. Säljö belyser människors problemlösning och 

menar att människor i vanliga fall ber en kunnig person om hjälp för att lösa 

problem.70 I detta fall ses den historiska filmen som en kunnig person och delger 

eleverna kunskap om de problem som ska lösas, tillexempel bistår eleverna 

med svar på uppgiften det fått till filmen. Vidare menar Säljö att Vygotskij 

trodde att det alltid sker en progression inom människor. Vilket innebär att en 

människa i alla situationer kan ta till sig kunskaper från andra människor i olika 

samspelssituationer.71 I detta fall ses filmen, läraren och klasskamraterna som 

ett hjälpmedel av individers appropriering av kunskap. Respondenterna menar 

att film är ett bra hjälpmedel eftersom händelser visualiseras och både en 

förklaring och bild ges till händelser och blir därmed lättare att förstå. Film som 

läromedel i historieundervisningen ses därmed som ett redskap och mediering 

för hur människor lär sig och tar till sig kunskaper i olika 

 
69 Säljö, 2005, s. 66. 
70 Säljö 2014 s. 119. 
71 Säljö 2014 s. 119.. 
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undervisningssituationer. Hur film som läromedel öppnar upp för vidare 

diskussioner, grupparbeten och fördjupade kunskaper som motiverar sociala 

utbyten och erfarenheter i klassrummen som i sin tur leder till att eleverna lär 

sig av varandra genom redskap och sociala samspel. 

Arbetet med film 

Något som var gemensamt under studiens gång baserat på intervjuerna och 

observationerna var hur arbetet med film fortgår i klassrummet. Marcus och 

Stoddard uppmärksammade i deras studie att lärare ofta använder sig av 

diskussioner antingen före eller efter filmen.72 Vilket också överensstämmer 

med min studie. Läraren använde sig av diskussioner och uppgifter 

tillsammans med eleverna efter att filmen visats. I de fall där läraren såg det 

nödvändigt användes även diskussioner innan filmen för att knyta an med en 

tidigare lektion. 

Arbetet med film i klassrummet var under varje lektion aktivt och filmen 

blev inte ett media som ersatte lärarens kunskaper. Filmen har nio av tio gånger 

ett syfte och läraren arbetar tillsammans med eleverna aktivt med filmen under 

varje lektion. Uppgifter som tilldelas filmen upplevdes positivt för båda parter 

och kan enligt dem fungera som ett verktyg för inlärning och sammankoppling 

av historiska händelser med elevernas egen vardag för att skapa en djupare 

förståelse för historia. I tidigare forskningar visar det också att lärare upplever 

att elever genom film lättare kan koppla samman historia med deras egen 

vardag. Men i dessa fall handlade det oftast om när spelfilm användes i 

undervisningen.73  

Uppgifter till film användes både under filmens gång eller efter filmens 

slut. En tydlig progression på uppgifter kopplade till filmen syntes under 

observationerna. Något som var gemensamt för alla tre årskurser var att alla 

uppgifter skedde i samspel med varandra genom olika former av EPA (enskilt, 

par alla) eller tydliga par- och gruppuppgifter. I årskurs fyra hade eleverna 

uppgifter under filmens gång de skulle söka svar på. Årskurs fem fick mer 

varierade uppgifter och hade ibland uppgifter likt årskurs fyra men även 

uppgifter som de skulle arbeta med efter filmens slut. I årskurs sex hade de bara 

uppgifter att arbeta med efter filmens slut där de skulle söka fakta om en 

händelse, person, årtal genom andra källor för att sedan redovisa det i helklass. 

 
72 Marcus & Stoddard 2007, s. 313. 
73 Marcus & Stoddard 2007, s. 309 - 312. 



40 
 

I resultatet framkommer det från både läraren och eleverna att uppgifter 

kopplade till filmen är något positivt och behövs för att man ska lära sig. 

Informanterna menade att om man diskuterade, analyserade och arbetade med 

den information som filmen tagit upp så fördjupas kunskaperna samtidigt som 

vidare perspektiv ges. I den sociokulturella teorin är språket en av 

byggstenarna för vad en människa lär sig. 74  Säljö menar att 

kunskapsförmedling innebär att kunskaper överförs från människor med en 

viss kunskap till människor utan kunskapen. 75  De aktiviteter som sker i 

klassrummet före, under och efter filmen ses som en kunskapsförmedling 

mellan film och elever, lärare och elever samt elever och elever. Det är med hjälp 

av språket och utbytet av kunskaper som omvärlden medieras och 

kommunikationen gör det möjligt för människor att bli delaktiga och att kunna 

samspela i olika aktiviteter.76  

De sociala aktiviteter som sker under och efter filmen är uttryckligen det 

som avgör vad eleverna lär sig.  Filmen som aktivitet bidrar med kunskap 

genom kommunikation samtidigt som lärare och elever sedan bidrar med 

ytterligare kunskaper genom sociala aktiviteter. Genom detta sker en 

kommunikation både inom och mellan människorna i klassrummet. 

Information tas emot av eleverna samtidigt som den bearbetas inom dem 

tillsammans med deras egna tankar och erfarenheter. Därmed sker både direkta 

och indirekta samspel med övriga i klassrummet. Eleverna har genom 

kommunikationen uppfattat de sociala kontexterna och agerar utifrån det som 

i sin tur hjälper dem att utveckla förmågor, färdigheter och kunskaper. 

Kommunikationen blir därmed en länk mellan människorna. Samtidigt som 

den inre kommunikationen med indirekta samspel bidrar med en förståelse hos 

eleverna för hur de ska agera och uppträda under olika filmsituationer i 

helklass. 77 Här kan vi dock upptäcka att de elever med 

koncentrationssvårigheter eller andra nedsättningar har svårt att läsa av den 

inre kommunikationen och behöver hela tiden ha ett fokus på övriga elevers 

beteenden i klassrummet när film används. De indirekta sociala samspelen blir 

svåra för vissa elever och därmed kan andra verktyg eller arbetsformer behöva 

tillämpas.  

 

74 Säljö, 2000, s. 66. 
75 Säljö 2014 s. 48. 
76 Säljö 2014 s. 82. 
77 Säljö 2014 s. 104 - 105. 
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Uppfattningar: dokumentärfilm och spelfilm 

I dessa fall menar eleverna att det är dokumentärfilm som är den filmtyp 

läraren bör använda sig av eftersom dokumentärfilm är skapad för att 

återberätta en sann händelse utan att hitta på.78 Därför är det också lättare att 

lära sig genom dokumentärfilmer samtidigt som de blir mer trovärdiga. 

Eleverna uttrycker att spelfilm inte går att använda sig av i undervisningen 

eftersom dessa filmer inte är skapta med syftet att lära ut utan för att 

underhålla.79 Läraren själv nämner under intervjun att hon ännu inte använt sig 

av spelfilm i undervisningen. Därav kan elevernas upplevelser av 

dokumentärfilm och spelfilm ha påverkats utifrån det eftersom de aldrig 

upplevt annat än dokumentärfilm i undervisningen och får därmed svårt att se 

hur spelfilm skulle kunna användas. Deldén menar också att ofta har historiska 

filmer inte skapats för undervisningen men används ändå i undervisningssyfte 

av lärare. Hon menar att en film som inte är tänkt att tillämpas i undervisningen 

ändå kan vara väl fungerande i undervisningen men att läraren dessa gånger 

behöver vara uppmärksam på källkritik, elevernas upplevelser och tolkningar 

av historien. 80  Läraren uttrycker själv att hon anser att det är svårt med 

spelfilmer i undervisningen just för att elevernas tolkningar och det historiska 

perspektivet kan upplevas på ett annorlunda sätt än vad läraren tänkt sig.  

Oro från lärare i filmanvändandet 

Under studiens gång talades det till störst del positivt om film som läromedel. 

Dock fanns en stor oro i lärarens uppfattningar på film, vilket var 

tillgängligheten av film på skolan. Carin talar här både om licenser och 

begränsat utbud samtidigt som hon nämner teknikkunskapen, tiden och 

copyrightlagarna. Törnqvist och Johansson uppmärksammade också i sin 

studie att upplevelsen av denna oro och negativa inställning till film finns hos 

flera lärare.81 Vilket i sig leder till en viss problematik eftersom det idag finn 

framtagna krav i läroplanen för användning av digitala verktyg. Carin hade 

själv egna förslag på hur dessa problem kan lösas och menar att skolor ska 

kunna köpa en generell licens som innehåller alla filmer istället. Samtidigt 

som hon menar att skolorna själv måste få bestämma vilka filmmedier som 

köps in för att det ska passa undervisningen. Carin menar att det just nu inte 

 
78 Nationalencyklopedin, Dokumentärfilm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dokumentärfilm 
(hämtad 2019-03-25). 
79 Nationalencyklopedin, Spelfilm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spelfilm (hämtad 2019-03-25). 
80 Deldén 2014, s. 4. 
81 Törnqvist & Johansson 2011, s. 4-5. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dokumentärfilm
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spelfilm
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är en likvärdig skola när alla kommuner i Sverige har olika filmlicenser istället 

för en generell licens som täcker alla filmmedier.  

Min egen uppfattning om film som läromedel  

Min egen uppfattning om att film inte har ett syfte i undervisningen utan bara 

ersätter läraren och dennes kunskap har under denna studie förändrats. Under 

observationerna och intervjuerna har förståelsen för filmanvändandet i 

historieundervisningen ökat. Filmen har bevisats fungera som ett bra läromedel 

både hos lärare och elever och kan genom studiens resultat och tidigare 

forskning förändra min egen utgångspunkt med studien. Utöver detta har det 

tydliggjorts de arbetssätt som läraren i studien använder sig utav och därmed 

gett mig kunskap om hur man kan arbeta med film som läromedel i 

historieundervisningen.  

Trots att film ses som ett bra läromedel för att nå ut till de flesta eleverna 

får man ha med sig att vissa svårigheter kan förekomma när film används. 

Språket kan vara avgörande för hur mycket kunskap eleverna kan ta till sig. 

Andraspråkselever kan ha svårt att förstå filmens små delar om de inte 

behärskar språket samtidig som de kan ta till sig helheten då filmen innehåller 

både bild och ljud. Vidare behöver jag som lärare vara medveten om 

copyrightlagarna och uppdaterad i tekniken vid användandet av film i 

undervisningen. Tiden, licensen och lagarna kan därmed ses som begränsande 

vid användandet av film i historieundervisningen. Trots det uppmuntrar lärare, 

elever och den tidigare forskningen till användning av film för att främja 

eleverna inlärning och kunskapsutveckling.  

 

Sammanfattning 

Denna studie är en kvalitativ studie med syftet att undersöka uppfattningar hos 

lärare och elever i årskurs 4–6 på film som läromedel i historieundervisningen. 

Eftersom studiens fokus ligger på en lärares arbete och uppfattningar med film 

som läromedel och dennes elevers uppfattningar, på en svensk skola ses 

studien som en fallstudie. Studien undersöker både lärarens och elevernas 

uppfattningar på film som läromedel samt hur film används som läromedel i 

historieundervisningen. Studien är utförd under en 10 veckor lång 

verksamhetsförlagd utbildning och min egen förförståelse och uppfattningar 

om hur film används kan därmed vara påverkade. Det är därmed inte säkert 

att samma resultat uppnås om studien skulle göras om på nytt.  
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Studiens resultat visar att både lärare och elever upplever film som ett av 

de bästa läromedlen i skolan. Läraren själv arbetar för att film ska fungera som 

historieundervisningens huvudkälla till information istället för läroboken.  

Vidare uppmärksammas det att film som läromedel i historieundervisningen 

fungerar som ett verktyg för vidare inlärning eftersom flera sinnen används. 

Samtidigt som den information som filmen tar upp ständigt kan kopplas 

samman med både ljud och bild. Därmed anser studiens respondenter att film 

är ett funktionellt läromedel även om språket inte är fullt befäst.  

Vidare synliggörs andra positiva delar med film som läromedel. Både 

Läraren och eleverna menar att film framkallar en förståelse hos eleverna för 

den historiska epoken. Samtidigt som film bidrar med en förståelse och 

inlevelse om epoken hos eleverna. Vilket läraren menar att läroboken inte kan 

tydliggöra på samma sätt. 

Eleverna uttrycker dock att det är en typ av filmgenre som ska användas 

i skolan. De anser att dokumentärfilm bör tillämpas, snarare än spelfilm, 

eftersom dokumentärfilm har skapats med syfte att delge information och 

kunskap. Därmed upplever eleverna att det blir lättare att förstå de historiska 

händelserna i dokumentärfilmen. 

Studien påvisar också några negativa aspekter med film som läromedel. 

Läraren talar om problematiken med film-licenser, tidsaspekten, 

copyrightlagarna, tekniken och språket. Vilket också är de huvudsakliga 

delarna tidigare forskningen tar upp gällande filmens negativa delar. Eleverna 

anser dock till störst del att det inte finns nackdelar med film men att språket i 

filmen kan vara en nackdel. De menar att olika dialekter och beskrivningarnas 

tempo som framkommer i filmen kan i vissa fall upplevas ett problem.  

Vidare uttrycker eleverna att det ibland är rörigt och pratigt i 

klassrummet när film används, vilket därmed försvårar koncentrationen av 

filmens handling. Eleverna har dock förslag på hur problemet kan lösas 

eftersom de ändå upplever att film är ett mycket funktionellt läromedel i 

historieundervisningen. 

  

Sökord: Film, historieundervisning, årskurs 4-6, läromedel, sociokulturellt 

perspektiv, dokumentärfilm. 
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Vidare forskning 

I denna del tas förslag till vidare forskning upp. 

För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en fallstudie på 

en annan skola, tillsammans med en annan lärare och andra elever. Detta för 

att utforska deras upplevelse om film som läromedel i historieundervisningen 

för att sedan kunna jämföra resultaten. Utifrån detta skulle en jämförelse 

mellan de två eller fler fallstudierna kunna göras för att skapa sig en bredare 

uppfattning för hur film som läromedel uppfattas och används av lärare och 

elever på olika skolor.  

Till den vidare forskningen hade det även varit intressant att besöka en 

lärare och klass utan vidare erfarenhet om film som läromedel. I en sådan 

studie skulle det gå att granska hur en oerfaren filamanvändare tillämpar film 

i sin undervisning. Samtidigt som det skulle kunna resultera i en intressant 

inblick i elevernas reaktioner på film i historieundervisningen. 

De vidare studierna skulle kunna syfta till att jämföras med varandra 

och kontra resultatet i nuvarande studie. För att i senare skeende kunna förstå 

och generalisera hur lärare och dennes elever arbetar med och uppfattar film 

som läromedel i historieundervisningen. 

Ytterligare vidare forskning skulle kunna vara att studera fler olika 

historielärare i en kommun i deras arbete med film som läromedel i ämnet 

historia. Detta skulle ge en förståelse för hur arbetet skiljer sig i en kommun 

och resultatet blir mer generaliserbart för kommunens historielärare. 

Samtidigt som resultatet kan bistå med viktiga kunskaper om lärares 

upplevelser av läromedlet för att kunna utveckla eventuella problem eller 

svårigheter.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  
 

Missivbrev till läraren 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning 

Jag går nu sista terminen på min utbildning till grundskollärare. Den här terminen ska 

jag skriva ett examensarbete om film som läromedel i historieundervisningen. Syftet 

är att få kunskap om hur film som läromedel upplevs av lärare och elever samt i 

vilken grad kunskap kan spridas genom film som läromedel i historieundervisningen. 

Under april kommer jag att göra en undersökning. Det innebär att jag kommer att 

intervjua dig som historielärare i årskurs 4-6 om dina tankar och uppfattningar om 

film i historieundervisningen. Intervjun kommer att spelas in genom ljudinspelning 

och kommer sedan att transkriberas.  

Uppsatsen kommer sedan att presenteras i form av en uppsatts vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Elevernas, lärarnas och skolans namn kommer inte att avslöjas i uppsatsen 

utan fiktiva (påhittade) namn kommer att användas. Det kommer inte heller att 

framgå i vilken kommun som undersökningen är gjord i. Resultatet i uppsatsen 

kommer att presenteras så att ingen deltagare kan identifieras. När uppsatsen sedan 

är godkänd förstörs allt insamlat material och uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 

att ta del av om man är intresserad.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Student:     

Jennifer Eriksson   

jeer1502@student.miun.se   

070 – 571 36 82 
 

 

  

mailto:jeer1502@student.miun.se
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Bilaga 2. 
 

Missivbrev till föräldrar. 

Förfrågan om deltagande i undersökning 

Jag går nu sista terminen på min utbildning till grundskollärare. Den här terminen ska jag skriva 

ett examensarbete om film som läromedel i historieundervisningen. Syftet är att få kunskap om 

hur film som läromedel upplevs av lärare och elever samt i vilken grad kunskap kan spridas 

genom film som läromedel i historieundervisningen. 

Under april kommer jag att göra en undersökning. Det innebär att jag kommer att intervjua några 

elever i åk 4-6 om deras tankar om film i historieundervisningen. Intervjuerna kommer att spelas 

in genom ljudinspelning och kommer sedan att transkriberas.  

Uppsatsen kommer sedan att presenteras i form av en uppsatts vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Elevernas, lärarnas och skolans namn kommer inte att avslöjas i uppsatsen utan fiktiva (påhittade) 

namn kommer att användas. Det kommer inte heller att framgå i vilken kommun som 

undersökningen är gjord i. Resultatet i uppsatsen kommer att presenteras så att ingen deltagare 

kan identifieras. När uppsatsen sedan är godkänd förstörs allt insamlat material och uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig att ta del av om man är intresserad.  

För att veta om Du godkänner att jag intervjuar ditt barn i samband med observationerna, ber jag 

dig vänligen meddela klasslärare och mig, med lappen nedan, senast Måndag 15 april. 

Deltagandet är helt frivilligt. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Student:     

Jennifer Eriksson   

jeer1502@student.miun.se   

070 – 571 36 82 

------------------------------------------------(klipp här)------------------------------------------------------------- 

 

Ja, mitt barn får intervjuas 

 

 Nej, mitt barn får inte intervjuas.  

 

 

_________________________  __________________________ 

Barnets namn   Vårdnadshavares namn 

mailto:jeer1502@student.miun.se
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Bilaga 3. 
 

Intervjufrågor till läraren 

Varför används film i historieundervisningen? 

Vad är ditt syfte med film i historieundervisningen? 

Vad tillför film i historieundervisningen? 

Vad vill du uppnå med film i din undervisning? 

Hur tänker du när du gör ditt val av film till din undervisning? Varför?  

Vilket läromedel anser du är det bästa för historieundervisning? 

När lär sig elever historia bäst? Utifrån dina erfarenheter 

Har film i din undervisning alltid ett syfte?  

Underlättar film i historieundervisningen för dig som lärare? 

Hur använder man film i historieundervisningen på ett bra/bästa sätt? Varför? 

Ser/upplever du några svårigheter med film som läromedel? Varför/varför inte? 

t.ex 

- hos eleverna 

- urvalet av film för din undervisning 

- sidor/platser att hitta film på? 

Ser du något som går att förbättra med film som läromedel i historieundervisningen? 

Ser du film som främjande eller hämmande för elevernas kunskapsinlärning? 

Varför/varför inte? 

Finns det några nackdelar med film som läromedel? Varför/varför inte? 

Hur tänker du när du väljer ut uppgifter kopplade till filmen? Görs detta varje gång? 

Varför, varför inte? 

Kan film i historieundervisningen bistå elever med kunskaper som övriga läromedel 

inte kan? Varför, varför inte? 

Vad är tanken bakom att använda enskilda frågor till eleverna om filmen? 

Ser du någon fördel/nackdel med att dela ut frågor till eleverna inför filmen? 
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Är någon grupp av elever lättare och/eller svårare att nå genom film? Varför tror du 

det?  

Tror du att alla elever lär sig genom att se film? Varför? Varför inte? 
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Bilaga 4. 
 

Intervjufrågor till elever 

Vad tycker dom om att se på film när ni har historia? Varför tycker du så? 

Hur upplever du historiska filmer? Förklara. 

 

Spelfilm kontra dokumentärfilm? 

Lär du dig historia när du ser på film? Varför? 

När lär du dig historia bäst? Varför tror du att det är så? 

Vad tycker du är det bästa läromedlet? Böcker, film, musik, lärare, annat? Varför?  

Ger film i historieundervisningen dig bättre kunskap än andra läromedel? Varför?  

Varför inte? 

Vilken historialektion minns du mest? Varför?  

Hur tycker du att film i historieundervisningen fungerar?  

Tror du att alla elever lär sig lika mycket av film? Varför? Varför inte? 

Berätta om en film som du minns ni sett i historieundervisningen. Varför tror du att du 

mins den? 

 

Vilken är den bästa film som du sett i historieundervisningen? Varför? 

Vad är det som gör att man lär sig av historiska filmer? 

 

Är du alltid fokuserad på film? 

 

 

 


