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Abstract 
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Title: Perspectives on Historical Film Literacy: A Didactical Study of Students’ Historical and 
Emotional Meaning Making through Feature Film 

  
Abstract 

The present study addresses what happens when historical feature film is used in history 

education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy 

through a study of the feature film’s didactical potential in an educational context. This is carried 

out through an analysis of the historical meaning making among upper secondary students when 

viewing historical feature films, and special attention is paid to the importance of emotions in the 

students’ meaning making through historical feature film. A focus of the study is the didactical 

dilemma, previously addressed in historical film research, that arises in the use of feature film in 

history or social studies education, in relation to educational context, film experience, and 

historical understanding.  

The present thesis is an independent continuation of my licentiate thesis History as Fiction 

(2014). The empirical material consists of interviews with students and teachers from two upper 

secondary schools in Sweden, as well as documentation from students’ assessments and selected 

scenes from feature films experienced by the students as they were used in history class.  

The theoretical framework for the study takes an interdisciplinary approach. It is based on 

Jörn Rüsens understanding of historical meaning and historical culture, as well as on transaction 

theory described by John Dewey and Louise M. Rosenblatt. Film reception theory is equally 

important, represented by theories from David Bordwell and Carl Plantinga. 

The main research question focused on how the concept of historical film literacy could be 

developed theoretically. Historical film literacy is understood in this thesis as an advanced 

consciousness of how historical meaning making is created through the individual’s transaction 

with film’s narration in a specific context, and how meaning making ideally links historical 

disciplinary thinking with practical orientation in life. The core of theoretically developed 

historical film literacy is an understanding of the individual’s emotional and aesthetic experience 

of historical feature film, and elaborated theoretical knowledge about the close relationship 

between the affective response and the more distanced cognitive activity during and after 

watching a film. Also crucial for historical film literacy is an understanding of the historical film’s 

representation of the past as a conflation of facts and fiction. The knowledge of history that 

students’ gain from historical feature film should be constructed in a synthesis of an aesthetic and 

an efferent stance in the transaction process. This is because the feature film has the capacity to 

stimulate both a feeling of empathy and of nearness in the viewer as well as a movement of the 

viewer away from the narration and towards more distanced cognition. This movement helps the 

viewer to analyze and interpret the historical meaning making from a critical perspective, when 

the experience of the feature film is transformed to a reflected experience. 

 

Keywords: Historical film literacy, History education, History didactics, Feature film, Historical 

meaning making, Historical culture, Aesthetic experience, Transaction, Upper secondary school.  
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1. INLEDNING 
 

Sedan filmens barndom har filmmakare velat berätta om det förflutna. Film-

publiken å sin sida har velat ta del av filmmakarnas skapelser för att få uppleva 

sin eller andras historia. Genom att ta del av spelfilmens karaktärer och 

berättande får publiken en möjlighet till sinnlig inlevelse i det förgångna 

eftersom spelfilmer onekligen kan vara kraftfulla förmedlare av skildringar av 

dåtiden, skildringar som väcker det förflutna till liv. Så skulle det kunna 

lämnas därhän, att den historiska spelfilmen ger åskådaren en stunds 

audiovisuell upplevelse av en resa tillbaka i tiden. Men åskådliggörandet av 

historien genom spelfilmens rörliga bilder väcker viktiga frågor om vad det är 

för historia som berättas, hur den berättas och hur den tolkas och förstås av 

åskådarna. Vad den historiska spelfilmen gör med åskådaren, och vad 

åskådaren gör med den, är angelägna frågor för den historiedidaktiska 

forskningen. 

Föreliggande historiedidaktiska avhandling fokuserar på vad som händer 

när historisk spelfilm används i undervisning. Under de senaste årtiondena 

har vi kunnat se ett allt större historiekulturellt intresse för populärkulturella 

historieskildringar, bland annat genom en förändrad syn på vad som kan 

anses utgöra relevant källmaterial för forskning och undervisning.1 Detta syns 

i ambitionerna för historieämnet bland annat genom att begrepp som 

historiemedvetande och historiebruk skrivits in i ämnets syfte.2 Lärare låter 

också olika populärkulturella uttryck bli en del av historieundervisningen.3 

Historisk spelfilm som ett sådant uttryck kan vara uppskattad bland elever 

som menar att de lär sig historia genom att uppleva och komma nära dåtidens 

människor.4  

Avhandlingen intresserar sig för vad det betyder för elever i deras förståelse 

av historia att de får möta skildringar av det förflutna genom historiska 

spelfilmer. I elevernas möte med de historiska spelfilmerna aktiveras 

meningsskapande processer hos individerna och studien intresserar sig för 

dessa processer snarare än för elevers inhämtande av olika historiska fakta. 

Meningsskapande kan ses som människans sätt att i olika situationer göra 

verkligheten begriplig.5 Den situation där eleverna gör sin verklighet begriplig 

                                                             
1 Ulf Zander, ”Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och musik”, i Historien är 

närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: 

Studentlitteratur, 2014), 100–101. 
2 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(Stockholm: Skolverket, 2011), 66. 
3 Zander, ”Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och musik”, 100–101. 
4 Niklas Ammert, Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia (Lund: Nordic 

Academic Press, 2013), 138; Maria Deldén, Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 

historieundervisningen, Avhandling för licentiatexamen (Umeå: Umeå universitet, 2014), 112ff. 
5 Jonas Almqvist m.fl., ”Pragmatiska studier av meningsskapande”, Utbildning & Demokrati 17, nr 3 (2008): 

13. 
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är i föreliggande studie det undervisningssammanhang där de aktuella spel-

filmerna är del av ett lärande möte mellan elever, lärare och stoff. Detta 

lärande möte är inte en isolerad företeelse utan färgas av sin samtidskontext 

och av de inblandades erfarenheter och bakgrund. Det betyder att exempelvis 

elevernas upplevelser, den samtida historiekulturen, det samtida filmland-

skapet och lärarnas intentioner är viktiga aspekter av en hel lärandekontext 

sett ur ett didaktiskt perspektiv.  Det är angeläget i historiedidaktisk forskning 

att se undervisningen i relation till det större sammanhang den är del av.6 

Denna doktorsavhandling är en vidareutveckling och en fördjupning av 

licentiatavhandlingen Historien som fiktion: Gymnasieelevers erfarande av 

spelfilm i historieundervisningen (2014). Precis som titeln anger har 

licentiatstudien sitt fokus på elevers erfarande av spelfilmer. Elever inter-

vjuades utifrån olika historiska spelfilmer som de sett inom ramen för 

undervisningen i historia. Ett resultat som framkom var att när eleverna erfar 

att de lär sig om historien genom spelfilm så har det känslomässiga 

engagemanget stor betydelse eftersom spelfilmen som en audiovisuell estetisk 

produkt kan väcka starka sinnliga och kroppsliga reaktioner. I dessa 

reaktioner interagerar känslor och tankar när eleverna skapar mening till 

spelfilmerna och till historien.  

Samtidigt synliggjordes ett didaktiskt dilemma i Historien som fiktion. Ett 

dilemma kan förstås som en valsituation med motstridiga alternativ vilket kan 

ge upphov till problem.7  Mitt val att benämna detta som ett didaktiskt 

dilemma speglar min förståelse av en undervisningssituation som innehåller 

aspekter vilka kan vara svåra att förena. Det didaktiska dilemma som synlig-

gjordes i licentiatavhandlingen består i att spelfilmens speciella karaktär av 

audiovisuellt och berättande meningsskapande medium kan krocka med 

historieämnets uppdrag och innehåll.8 De motstridiga alternativen finns i 

konflikten mellan att i undervisningen å ena sidan respektera elevernas 

filmupplevelser som de starka emotionella erfarenheter de är, och å andra 

sidan utveckla de förmågor hos eleverna som kunskapsmålen ställer upp för 

undervisningen, vilka framför allt är av kognitiv karaktär. Genom analys och 

tolkning av detta didaktiska dilemma kan historiskt meningsskapande i 

relation till estetiskt erfarande studeras vidare. Det behövs forskning som 

kombinerar kunskap om den historiska spelfilmens roll i undervisningen med 

kunskap om de meningsskapande processer som aktiveras när en estetisk 

                                                             
6 Klas-Göran Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv”, i Historien är 
närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: 
Studentlitteratur, 2014), 37. 
7 Dilemma:” svår valsituation vanl. p.g.a. att motstridiga krav måste uppfyllas”.  Från Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se (hämtad 2017-06-29). 

8 Deldén, Historien som fiktion, 124; Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 
för gymnasieskola 2011. 
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produkt används som läromedel. Föreliggande avhandling avser utgöra ett 

sådant kunskapsbidrag. 

Avhandlingen har således elevers meningsskapande processer i fokus och 

mer specifikt historiskt meningsskapande genom historisk spelfilm. Det 

specifikt historiska meningsskapandet handlar om hur människan ger mening 

till sig själv som existerande i tiden och om hur människan kan förstå det 

förflutna genom berättande om dåtiden men också genom egna minnen. 

Berättandet tolkas för att bli begripligt, få mening och formas till egna 

berättelser hos individen. I tolkningsprocessen vävs individens förförståelse 

in.9 Tolkningen är inte neutral utan den färgas av vilka vi är, hur vi upplever 

det vi tolkar och av de sammanhang vi skapar den historiska meningen i. Det 

betyder att historiskt meningsskapande är länkat till identitetsskapande.10 

När elever tar del av det förflutna genom spelfilmen som representationsform 

har det betydelse för hur historien blir begriplig och får mening. Elevers möte 

med spelfilmen handlar på så sätt om hur elever ger det förflutna mening 

utifrån att det upplevs som ett audiovisuellt berättande, där känslorna har stor 

betydelse för förståelse och tolkning. 

Spelfilm är ett medium som väcker känslor och filmreceptionsforskningen 

har intresserat sig för åskådarens upplevelser av spelfilm och vilken betydelse 

den populärkulturella filmen kan ha i människors liv.11 Denna forskningsgren 

har studerat den enskilda människans subjektiva upplevelser av starka 

filmer.12 Några slutsatser som kan dras av dessa studier är att upplevelsen av 

spelfilm inte enbart kan ses som ett tidsfördriv eller en stunds förströelse. 

Filmupplevelser innehåller bland annat empatiska, existentiella och estetiska 

dimensioner som hos den enskilda människan spelar roll för ett menings-

skapande som sträcker sig utanför själva filmens narration.13  

Vi lever i en tid där spelfilm och rörlig bild spelar en viktig roll i människors 

liv och i vårt meningsskapande.14 Ett exempel på det är att det aldrig har 

                                                             
9 Ammert, Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia, 18. 
10 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter (Göteborg: Daidalos, 2004), 9; Jörn Rüsen, 

Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies (New York - Oxford: Berghahn Books, 2017), 203. 
11 Janet Staiger, Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema (New Jersey: 

Princeton University Press, 1992). 
12 Tomas Axelson, Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att beröra (Stockholm: Liber, 

2014); Widel Batat och Marcus Wohlfeil, ”Getting Lost ’Into the Wild’: Understanding Consumers’ Movie 

Enjoyment Through a Narrative Transportation Approach”, Advances in Consumer Research 36 (2009): 

372–77. 
13 Margrethe Bruun Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 

Avhandling för doktorsexamen (Oslo: Olso universitet, 2008); Axelson, Förtätade filmögonblick; Tomas 

Axelson, ”Movies and the Enchanted Mind: Emotional Comprehension and Spiritual Meaning Making among 

Young Adults in Contemporary Sweden”, YOUNG 25, nr 1 (2017): 8–25; Batat och Wohlfeil, ”Getting Lost 

’Into the Wild’: Understanding Consumers’ Movie Enjoyment Through a Narrative Transportation Approach”.  
14 Axelson, Förtätade filmögonblick; Alan S. Marcus, ”’It Is as It Was’: Feature Film in the History 

Classroom”, Social Studies 96, nr 2 (2005): 61–67. 
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producerats så många tv-serier som nu.15 Upplevelser genom audiovisuella 

medier får allt större utrymme för människans förståelse av sig själv och 

världen. Denna förståelse sträcker sig också till hur vi förstår det förflutna 

genom filmens gestaltning.16 I vår historiekultur är denna historiska re-

presentationsform vardag. Spelfilmer som Gladiator och Schindler’s List har 

haft enorm spridning och vunnit en mängd olika priser och utmärkelser.17 

Eleverna är del av denna historiekultur och många ser historisk spelfilm 

utanför klassrummet.  

Det som händer i klassrummet hänger samman med elevers och lärares 

vidare livsrum.18 Historiedidaktiker Peter Seixas efterlyser bryggor i 

forskningen mellan hur människor i allmänhet förstår och använder historia 

(kollektivt minne) och elevers lärande i historia. Han ser att begreppet 

historiemedvetande skulle kunna spela en sådan roll.19 Det är en viktig 

iakttagelse och jag menar att ökad kunskap om hur historisk spelfilm bidrar 

till historiskt meningsskapande skulle kunna vara en brygga mellan frågor om 

minne, historieundervisning och historievetenskap. Därför är det angeläget 

att den historiska spelfilmen också ingår i historieundervisningen. Men det 

räcker inte att lyfta in filmen i undervisningen utan det handlar om hur den 

historiska spelfilmen kan bidra till att utveckla elevers historieförståelse och 

kunskap om historia.20  

I populärkulturell film kan historien användas för att konstruera bland 

annat samhällens, kulturers och människors identiteter. Det spelar roll hur 

den används eftersom hur vi förstår vårt förflutna har betydelse för hur vi 

formar vår framtid.21 Spelfilmer med historiskt innehåll gör bruk av historien 

för att försöka återskapa det förflutna. När dessa filmer används i under-

visningen möter eleverna filmernas historiebruk men även lärarens sätt att 

bruka filmens innehåll för didaktiska ändamål. Detta bruk av historien kan 

ses som en del av hur vårt kulturella minne både skapas och återskapas.22   

                                                             
15 Todd VanDerWerff, ”There will be more than 400 scripted TV series this year. That bubble’s bound to 

burst.”, Vox, 14 september 2015, https://www.vox.com/2015/9/14/9301867/peak-tv. 
16 Alison Landsberg, Prosthetic memory: the transformation of American remembrance in the age of mass 

culture (New York: Columbia University Press, 2004); Alison Landsberg, Engaging the Past: Mass Culture 

and the Production of Historical Knowledge (New York: Columbia University Press, 2015), 7; Marita Sturken, 

Tangled memories: the Vietnam War, the AIDS epidemic, and the politics of remembering (Berkeley: 

University of California Press, 1997). 
17 Isak Hammar och Ulf Zander, red., Svärd, sandaler och skandaler (Lund: Studentlitteratur, 2015) Se även 

Internet Movie Database IMDb. Gladiator och Schindler’s List. http://www.imdb.com/ (hämtad 17-01-05). 
18 Ammert, Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia, 10. 
19 Peter Seixas, ”Collective Memory, History Education, and Historical Consciousness”, Historically Speaking 

7, nr 2 (2005): 17–19. 
20 Marcus, ”’It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”, 61; Ulf Zander, Clio på bio: om 

amerikansk film, historia och identitet (Lund: Historiska media, 2006); Ulf Zander, ”Att berätta genom film”, 

i Minnen, myter, mening: Om berättandets olika former i undervisningen, red. Gun Oker-Blom och Kira 

Schroeder (Helsingfors: Utbildningsstyrelsen, 2007); Landsberg, Engaging the past.  
21 Rüsen, Berättande och förnuft. 
22 Sturken, Tangled memories. 
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Det finns relativt litet forskning kring den historiska spelfilmens roll i 

undervisningen, vilket jag kunde konstatera i licentiatavhandlingen. Där 

lyftes ett begrepp fram som är användbart för att utveckla detta 

kunskapsområde, begreppet historiefilmslitteracitet. ’Historical film literacy’ 

har introducerats av amerikanska forskare och kan beskrivas som en 

kompetens som innefattar kunskap inom tre områden: kunskap om historia 

och historiedidaktik, kunskap om filmers berättarspråk, innehåll, budskap 

och produktionsförhållanden samt kunskap om reception av film och 

meningsskapande. Ur ett lärarperspektiv är kunskap om elevers filmvanor 

och filmreception också viktig.23 Föreliggande avhandling tar avstamp i hur 

det engelska begreppet ’historical film literacy’ använts som ett historie-

didaktiskt redskap för att utveckla elevers historiska tänkande och genom 

detta fördjupas perspektiven på historiefilmslitteracitet.  

Begreppet historiefilmslitteracitet är en sammansättning av det redan 

sammansatta ordet historiefilm och ordet litteracitet. Begreppet litteracitet är 

omdiskuterat och förekommer i en rad sammanhang både inom och utom de 

vetenskapliga disciplinerna.24 Som ofta när något blir för allmänt finns en risk 

att det urvattnas på stringens. När så begreppet används i forskning inom 

olika discipliner finns risken att det förlorar i precision i undersökningar och 

som redskap utvecklad förståelse.25 Emellertid ger litteracitetsbegreppet 

möjligheten att ringa in såväl förmågor och meningsskapande som sociala 

praktiker, vilket gör det användbart för att förstå den historiska spelfilmens 

didaktiska potential.26  

Litteracitetsforskningen har alltmer fokuserat på multimodala texter:   

 
Readers are confronted with multi-modal texts that include visual images and a variety 

of graphic design elements in their everyday lives with greater frequency than texts that 

are exclusively made of written language (Fleckenstein, 2002).27 

                                                             
23 Marcus, ”’It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”; Alan S. Marcus och Thomas H. Levine, 

”Exploring the Past with Feature Film”, i Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, red. Alan S. 

Marcus (Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc., 2007). 
24 Litteracitet, eller literacy, beskriver individens förmåga att förstå och tillägna sig texter av olika slag. Från 

början användes det om förmåga att avkoda och förstå skriven text, men begreppet har vidgats till att omfatta 

multimodala texter. Litteraciteten har en teknisk och en funktionell nivå. Den tekniska nivån handlar om att 

kunna avkoda text medan den funktionella nivån handlar om förmågan att kunna förstå och tolka 

underliggande budskap i texter, ställa frågor och förhålla sig kritisk. Kunskap är inte neutral och därför är de 

båda nivåerna viktiga och nödvändiga för människors förmåga att kunna delta aktivt och fullt ut som 

medborgare i sina samhällen. Arja Virta, ”Historical Literacy: Thinking, Reading and Understanding History”, 

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 14, nr 4 (2007): 12. 
25 Gunther Kress, Literacy in the New Media Age (New York: Routledge, 2003), 24. 
26 Hilary Janks, Literacy and Power (London: Routledge, 2010). 
27 Frank Serafini, ”Expanding the four resources model: Reading visual and multi-modal texts”, Pedagogies: 

An International Journal 7, nr 2 (2012): 153. 
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Litteracitetsbegreppet inbegriper alltså inte enbart det skrivna språket utan 

rymmer vikten av multilitteracitet i en värld där medier och teknologi utvidgar 

och utmanar människans möjligheter till olika uttrycksformer.28  

Historiefilmslitteracitet som didaktisk kompetens sätter ljuset på förmågan 

att i upplevelsen av historisk spelfilm kunna avkoda, skapa mening, förstå och 

förhålla sig kritisk till filmernas narration och till det sammanhang som 

filmerna är del av. Historiefilmslitteracitet har betydelse för hur vi kan 

upptäcka och förstå vad historiska spelfilmer gör med oss, och vad vi gör med 

dem. Föreliggande studie sällar sig således till den framväxande forskning 

som intresserar sig för att utveckla kunskap om hur elevers historiska 

meningsskapande interagerar med historiska spelfilmers konstruktion av 

historien i en historiekulturell kontext.29  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att utveckla ny kunskap om historiefilms-

litteracitet genom en studie av den historiska spelfilmens didaktiska potential 

i en undervisningskontext. Utvecklingen av ny kunskap görs med utgångs-

punkt i en analys av gymnasieelevers historiska meningsskapande i mötet 

med historisk spelfilm. Elevers berättelser om sina upplevelser av historisk 

spelfilm analyseras tillsammans med undervisningskontexten med hjälp av 

historiedidaktiska och filmteoretiska perspektiv. Särskilt fokus riktas mot 

emotionernas betydelse för elevers meningsskapande genom historisk 

spelfilm. I fokus för förståelsen av spelfilmens didaktiska potential för elevers 

historiska meningsskapande finns också det didaktiska dilemma som 

presenterades i licentiatavhandlingen och som uppstår i relationen mellan 

undervisningskontext, filmupplevelse och historieförståelse. 

För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 

 
1. Hur kan det didaktiska dilemmat förstås med avseende på elevernas 

erfarande, lärarnas intentioner, läroplanens skrivningar och 

spelfilmernas skildringar av det förflutna? 

2. Hur samspelar elevernas uttryck för historiskt meningsskapande och 

emotionellt erfarande med de aktuella spelfilmernas narration?  

3. Hur kan begreppet historiefilmslitteracitet utvecklas teoretiskt mot 

bakgrund av svaren på frågeställning 1 och 2? 

                                                             
28 Janks, Literacy and Power, 25. 
29 Jeremy D. Stoddard, ”Film as a ’thoughtful’ medium for teaching history”, Learning, Media and 

Technology 37, nr 3 (2012): 271–88; Debra Donnelly, ”Using Feature Films in Teaching Historical 

Understanding: Research and Practice”, Agora 49, nr 1 (2014): 4–12; Marcus, ”’It Is as It Was’: Feature Film 

in the History Classroom”; Scott Alan Metzger, ”Maximizing the Educational Power of History Movies in the 

Classroom”, The Social Studies 101, nr 3 (2010): 127–36; Alan S. Marcus, Celluloid Blackboard: Teacher 

Practices with Film and Students’ Historical Understanding, Avhandling För Doktorsexamen (Stanford, 

California: Stanford University, 2003). 
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Den första forskningsfrågan ger underlag för en deskriptiv framställning där 

elevernas erfarande i relation till det didaktiska dilemmat är i fokus. Med hjälp 

av den andra frågan tas nästa steg och undersöks hur elevernas emotionella 

erfarande och deras historiska meningsskapande samspelar med de aktuella 

historiska spelfilmernas specifika berättarspråk. I besvarandet av den tredje 

frågan vävs det empiriska resultatet samman med teoretiska perspektiv från 

historiedidaktisk och filmteoretisk forskning samt från forskning om estetiskt 

lärande för en fördjupad förståelse av begreppet historiefilmslitteracitet. På så 

sätt bidrar studien med ökad kunskap om den historiska spelfilmens 

didaktiska potential.  

1.2 Avgränsningar och definitioner 

Studien undersöker användningen av historisk spelfilm i undervisningen på 

gymnasiet. Den behandlar således inte meningsskapande genom historisk 

spelfilm hos människor i samhället i stort, även om resultatet kan ha giltighet 

även utanför ett undervisningssammanhang.  En annan avgränsning gäller 

historisk spelfilm kontra annan historisk film. Studiens intresse ligger på 

spelfilmen och därför faller exempelvis undervisningsfilm och dokumentär-

film utanför ramarna.30  

Spelfilmen är intressant ur forskningssynpunkt eftersom den med sitt 

berättarspråk så tydligt adresserar våra känslor.31 Detta väcker frågor om este-

tiskt erfarande och i en avhandling med ambitionen att undersöka emotionellt 

och historiskt meningsskapande blir begreppen emotion och kognition 

centrala. Nedan beskrivs hur dessa begrepp förstås och används i föreliggande 

studie. Men först redogörs för begreppen historisk spelfilm och narration, 

vilka också är centrala för studien. 

1.2.1 Historisk spelfilm och narration  
Hur kan vi se på film som medium? Filmvetaren Noël Carroll menar att film 

inte är att betrakta som en unik konstform utan snarare som en blandning av 

olika medier som bild, ljud och musik eller dataprogram och filmkamera.  Ett 

alltför entydigt propagerande för filmens unika konstform innebär en risk för 

begränsningar och ett förbiseende av hur det är sammansättningen av de olika 

                                                             
30 För historia och dokumentärfilm se David Ludvigsson, The historian-filmmaker’s dilemma: Historical 

documentaries in Sweden in the era of Häger and Villius, Avhandling för doktorsexamen (Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2003); För svensk skolfilm se Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: 

Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 utifrån de regionala AV-centralernas 

utbud, Avhandling för doktorsexamen (Uppsala: Sisyfos, 2011); För film och tv:s förmedling av historia till 

allmänheten se Tommy Gustafsson, Det var en gång: Historia för barn i svensk television under det långa 

1970-talet (Malmö: Universus Academic Press, 2014); Om historisk film i ett mediehistoriskt perspektiv se 

Pelle Snickars och Cecilia Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk - en 

introduktion”, i Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, red. Pelle Snickars och 

Cecilia Trenter (Lund: Studentlitteratur, 2004). 
31 Landsberg, Engaging the past; Robert A. Rosenstone och Constantin Parvulescu, red., A Companion to the 

Historical Film (Chichester: Wiley Blackwell, 2016). 
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medierna som karaktäriserar filmen.32 Det finns en poäng i Carrolls position 

eftersom den synliggör betydelsen av de olika delar som filmen består av. Det 

är denna sammanflätning av bild, musik, ljud, kamerahantering, klippteknik 

och så vidare som motiverar en syn på filmen som just unik. Det finns därför 

anledning att uppmärksamma relationen mellan berättande och olika medier 

och hur dessa påverkar varandra.33  

Hur kan vi då beskriva den historiska spelfilmen?  Historisk spelfilm är film 

som iscensätts i historisk miljö och som gör anspråk på att skildra historiska 

berättelser. En något förenklad uppdelning kan göras mellan historiska 

spelfilmer utan speciella krav på historisk korrekthet och historiska spelfilmer 

som produceras utifrån kunskap om de historiska betingelserna och där möda 

läggs ner på att göra filmerna historiskt trovärdiga. Exempel på filmskapare 

som regisserat filmer av den senare typen är Oliver Stone och Steven Spielberg 

med filmer som JFK (Stone, 1991) eller här aktuella Schindler’s List 

(Spielberg, 1993),34 även om de fått ta emot kritik för tendentiös 

historieskrivning i sitt filmskapande.35 Gränsen mellan de båda typerna kan 

vara något vag. Vidare kan även spelfilmer om samtida händelser efter en viss 

tid ses som historiska.36 I föreliggande studie räknar jag alla de spelfilmer som 

ingår till den typ av historisk spelfilm som gör anspråk på att den historiska 

berättelse som skildras är historiskt trovärdig. En av filmerna, Vredens 

druvor (1940), är producerad i den samtid som skildras i filmen, medan de 

övriga filmerna producerats efter den historiska tid som filmerna handlar om. 

Filmerna presenteras i kapitel 3, s. 45.  

En viktig aspekt när det gäller många av de historiska spelfilmerna är att 

deras bruk av historien påverkas av att de ska nå ut till en bred publik. Därför 

går det inte att bortse från att kommersiella intressen påverkar hur historiska 

spelfilmer utformas, både vad gäller innehåll och form.37 Vidare tar historiska 

spelfilmer sällan upp detaljer och alternativa perspektiv på historiska 

händelser, eftersom filmproducenter inte kan ta samma hänsyn till osäkerhet 

i tolkningar som en historiker kan och bör göra.38 

                                                             
32 Noël Carroll, Engaging the Moving Image (New Haven: Yale University Press, 2003), 6ff. 
33 Leif Dahlberg och Pelle Snickars, red., Berättande i olika medier (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 

2008), 10. 
34 Snickars och Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk - en 

introduktion”, 20. 
35 Michael Tapper, ”Historia på film: Två intervjuer med Oliver Stone”, Filmhäftet 26, nr 1 (1998): 28–39; 

Miriam Bratu Hansen, ”Schindler’s List Is Not Shoah: Second Commandment, Popular Modernism, and 

Public Memory”, i Spielberg’s Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List, red. Yosefa Loshitzky 

(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997). 
36 Snickars och Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk - en 

introduktion”, 20. 
37 Robert Brent Toplin, History by Hollywood (Urbana: University of Illinois Press, 2009), 11–13. 
38 Ulf Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”, i Historien är nu: En introduktion 

till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2004), 133–34. 
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Som historisk källa kan den historiska spelfilmen betraktas både som 

primär- och sekundärkälla. Betraktas den som primärkälla kan den ses som 

bärare av normer och värderingar vid tiden för filmens tillkomst.39 Betraktad 

som sekundärkälla kan den ses som en historieförmedlare som berättar om 

den historiska tid som skildras i filmen.40 

En principiellt viktig sak att lyfta fram redan här i inledningen är den 

historiska spelfilmens karaktär som fiktionell även om den baseras på 

historiskt källmaterial eftersom detta material inte kan ge fullständig inblick i 

människors liv i det förflutna.41 Här finns en viktig skillnad gentemot historisk 

faktaframställning i textform, eftersom filmskaparen måste gestalta aspekter 

av det förflutna som inte behöver beskrivas i ett textdokument, om det 

historiska källmaterialet inte innehåller någon information om dessa 

aspekter. Det kan exempelvis handla om dialog mellan personer, ansikts-

uttryck, miljöer eller väderförhållanden. Att den är fiktionell är betydelsefullt 

också utifrån att fiktionen har sina genreformer, som medför regler, 

konventioner och begränsningar vilka kan påverka innehållet. Är det 

exempelvis en hjältehistoria som skildras kan narrationen följa vissa 

konventioner som är mer genrespecifika än vad de är trogna de faktiska 

livsvillkoren under den tid som skildras. Visserligen kan all historieskrivning 

i viss mån betraktas som underställd olika genrekonventioner vilket innebär 

en fiktionalisering av återgivandet av det förflutna där fakta och fiktion vävs 

samman genom form och innehåll oavsett framställningsform.42 Det är trots 

detta betydelsefullt att förstå bildmedier utifrån deras egna villkor och inte 

som komplement till skriven historia.43  

För att ytterligare precisera vad historisk spelfilm är tar jag hjälp av 

historikern Robert A Rosenstone. Han har formulerat sex kriterier för vad som 

är karaktäristiskt för historisk spelfilm.44 För det första lyfter Rosenstone 

spelfilmens berättande karaktär, vilket också poängterats ovan. Han ser att 

filmberättandet ofta rymmer ett moraliskt budskap och att historiska 

spelfilmer gärna lämnar en känsla av upplyfthet hos åskådaren, ’a feeling of 

                                                             
39 Marcus och Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”, 6; Mats Jönsson, Film och historia: Historisk 

Hollywoodfilm 1960-2000, Avhandling för doktorsexamen (Lund: Lunds universitet, 2004); Zander, Clio på 

bio. 
40 Marcus och Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”, 6; Jeremy D. Stoddard och Alan S. Marcus, 

”More than ’Showing What Happened’: Exploring the Potential of Teaching History with Film”, High School 

Journal 93, nr 2 (2010): 86. 
41 Pierre Sorlin, ”How to Look at an ’Historical’ Film”, i Historical Film: History and Memory in Media, red. 

Marcia Landy (London: The Athlone Press, 2001), 38. 
42 Hayden White, ”The Practical Past” (Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2014), 19; Vivian 

Sobchack, ”The Insistent Fringe: Moving Images and Historical Consciousness”, History and Theory 36, nr 4 

(1997): 4–20. 
43 Hayden White, ”Historiography and Historiophoty”, American Historical Review 93, nr 5 (1988): 1193. 
44 Robert A. Rosenstone, History on Film/Film on History (Harlow: Pearson/Longman, 2006), 47–48; 

Robert A. Rosenstone, ”The Historical Film: Looking at the Past in a Postliterate Age”, i Historical Film: 

History and Memory in Media, red. Marcia Landy (London: The Athlone Press, 2001), 54ff. 
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uplift’.45 De historiska spelfilmernas moraliska ärende är av betydelse för 

föreliggande studie.  

Nästa kriterium handlar om att den historiska spelfilmen berättar en 

historia om individer. Det är den enskilda människan som är i centrum av de 

historiska händelserna. Individen kan vara en känd person eller en vanlig 

människa som agerar heroiskt eller som är drabbad av lidande, exploatering 

eller förtryck. Ett tredje kriterium som hänger samman med detta är hur 

spelfilmen gör historien känslofylld, personlig och dramatisk genom 

skådespelarnas agerande och genom hur de gestaltas på bild; med närbilder, 

klippteknik, musik och effekter. Enligt ett fjärde kriterium ger den historiska 

spelfilmen åskådaren en ”bild” av det förflutna. Föremål och kläder används 

och blir naturliga i samspel med rörliga kroppar. De två återstående 

kriterierna handlar dels om hur spelfilmen presenterar historien som en 

berättelse om ett stängt, komplett och enkelt (”simple”) förflutet, dels om hur 

spelfilmen visar åskådaren historien som process. Med det menar Rosenstone 

att aspekter i det förflutna som av analytiska orsaker delas upp i en historisk 

framställning kan vävas ihop till helheter i de olika gestalterna i den historiska 

filmen. På så sätt blir exempelvis politiska och sociala perspektiv samman-

vävda med språklig gestaltning i de olika filmkaraktärerna.46  

Senare forskning har visat att dessa kriterier inte i allt är tillämpliga på all 

historisk spelfilm.47 Jag menar dock att de ger en bild av vad som kan 

karaktärisera en historisk spelfilm, användbar för denna studie. Vidare ser jag 

att Rosenstones kriterier i samverkan kan förstärka de moraliska budskap 

som historiska spelfilmer vill gestalta. Rosenstones kriterier kan också hjälpa 

åskådaren att förstå hur spelfilm kan rekonstruera en historisk verklighet så 

att filmen genom sin gestaltning av det förflutna kan upplevas som ”ett fönster 

mot det förflutna.”48      

Flera av Rosenstones kriterier berör spelfilmens berättarspråk vilket 

handlar om hur spelfilm är uppbyggd, alltså vad som berättas och hur det 

berättas. Detta berättarspråk ger åskådaren en känsla av närvaro och kontakt 

med spelfilmens karaktärer.49 I föreliggande avhandling förstås spelfilmens 

berättarspråk genom begreppet narration. Narrationen kan enligt 

filmteoretikern David Bordwell förstås som en process: 

 

                                                             
45 Rosenstone, ”The Historical Film: Looking at the Past in a Postliterate Age”, 55. 
46 Ibid., 55–57; Rosenstone, History on Film/Film on History, 47–48. 
47 Karlsson, Att projicera det förflutna, 73. 
48 Peter Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 

Relations”, The History Teacher 26, nr 3 (1993): 363. 
49 Zander, Clio på bio, 17. 
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/…/ a process, the activity of selecting, arranging, and rendering story material in order 

to achieve specific time-bound effects on a perceiver.50 

Processen benämner Bordwell narration och narrationen inbegriper både 

berättelser och berättande. Filmnarrationen är en integration av dessa delar 

och handlar alltså både om vad som berättas och hur det berättas.   Vanligtvis 

följer konventionella spelfilmer en klassisk dramaturgisk form för sin 

narrativa struktur. Mycket kort innebär den att en spelfilms inledande till-

stånd förändras på något sätt och filmens handling går sedan ut på att ställa 

saker och ting till rätta. Det som driver handlingen och också håller ihop den 

är tid och kausala samband. Ofta finns en dubbel kausal narrativ struktur. Den 

ena berättelsen kan således handla om en kärleksrelation, företrädelsevis 

heterosexuell (man/hustru, pojke/flicka) och den andra berättelsen kan röra 

sig i en annan sfär (arbete, krig, någon form av uppdrag eller andra personliga 

relationer). Var och en av berättelserna innehåller motgångar och hinder på 

vägen mot upplösningen.51  

Narrationen handlar både om vad som faktiskt visas upp på filmduken eller 

skärmen och hur filmskaparen genom sitt sätt att berätta stimulerar 

åskådaren att skapa mening till det som utspelar sig. Denna dubbla funktion i 

narrationen beskrivs ibland med begreppen sujet och fabula, ibland med de 

anglosaxiska synonymerna ’plot’ och ’story’.52 I föreliggande avhandling 

används begreppen sujet och fabula och de beskrivs i teorikapitlet, se s. 86.  

Den narrativa struktur som beskrivits ovan bärs upp av olika 

berättarkomponenter vilka hjälper åskådaren att förstå filmens berättelse och 

skapa mening. För detta ändamål arbetar filmskaparen med fyra olika 

stilgrepp som i den klassiska dramaturgiska modellen helst bör vara så 

osynliga för åskådaren som möjligt: mise-en-scène, kamerans roll och 

funktion, klippning eller redigering och ljud.53 Till den första kategorin räknas 

själva iscensättningen, alltså människor, klädsel, miljö, rekvisita, ljussättning 

och tidpunkt. Till den andra kategorin räknas bildkomposition, bildstorlek, 

kameravinklar och kamerarörelser. Redigeringen bestämmer hur allt det 

filmade materialet ska organiseras. I redigeringsfasen tas beslut om grafiska, 

rytmiska, rumsliga och tidsliga relationer mellan olika tagningar.54 Till den 

sista kategorin räknas ljudeffekter, musik och dialog.  Åskådaren är ofta 

omedveten om ljudet men det formar förståelsen för det visuella och slår an 

något djupt i vårt medvetande.55 En spelfilms stilgrepp visar på det som är 

                                                             
50 David Bordwell, Narration in the Fiction Film (New York: Routledge, 2014), xi. 
51 Ibid., 157ff. 
52 David Bordwell, Kristin Thompson, och Jeff Smith, Film Art, 11:e uppl. (New York: Mc Graw Hill 

Education, 2017), 75. 
53 Ibid., 112ff. 
54 Ibid., 219. 
55 Ibid., 264–65. 
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typiskt för just spelfilmens berättarteknik. Den dramaturgiska form som 

beskrevs ovan kan iscensättas på olika sätt och spelfilmens specifika sätt att 

berätta synliggörs av de olika stilgreppen. Detta återknyter till Carrolls syn på 

spelfilmen som bestående av flera medier i samverkan. 

Sammanfattningsvis kan således historisk spelfilm beskrivas som en 

audiovisuell fiktionell berättelse om det förflutna med en specifik narrativ 

struktur och berättarteknik där möda lagts ned på att göra berättelsen 

trovärdig. Fokus ligger ofta på individen. Handlingen är dramatiserad och 

känslobaserad, den är förlagd i historisk miljö och oftast vinklad från något 

perspektiv vilket gör att åskådarens moraliska patos kan väckas.  

1.2.2 Emotion och kognition 
I ett undervisningssammanhang där ett känslo- och värdeladdat medium som 

spelfilm används är det relevant att undersöka elevers tanke- och 

känslomässiga reaktioner på filmupplevelsen. För att kunna undersöka det 

behövs en förståelse av de komplexa fenomen vi benämner tankar och känslor 

och hur dessa mänskliga processer kan förstås i relation till varandra. Därför 

ges här en beskrivning av hur begreppen känsla, affekt, emotion, tanke och 

kognition förstås i föreliggande avhandling. Denna beskrivning är nödvändig 

eftersom definitioner och användning av dessa begrepp varierar över tid och 

inom olika forskningsfält. Begreppen kan dessutom lätt fyllas med olika 

innebörd, eftersom de används såväl inom olika vetenskapliga discipliner som 

i vardagligt språk.  

Föreliggande studie tar avstamp i kognitiv filmteori för att definiera 

begreppen emotion och kognition. Kognitiv filmteori beskriver de kognitiva, 

perceptuella och emotionella förmågor som åskådare använder för att förstå, 

tolka och uppleva film.56 Den betonar åskådarens aktiva roll i förståelse, 

tolkning och upplevelse av spelfilm även om synen på graden av frihet i 

tolkningarna varierar.57 Inom detta teoretiska fält synliggörs att affekter är en 

del av det vidare begreppet emotioner som alltså rymmer en kognitiv 

dimension. Affekter är grundläggande eller basala känslor som är omedelbara, 

spontana och inte alltid på en medvetandenivå hos individen. När affekterna 

varseblivs är de ofta relativt ospecifika och mer av karaktären positiva eller 

                                                             
56 Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 12. 
57 Bordwell, Narration in the Fiction Film; Coëgnarts, Maarten och Kravanja, Peter, ”Embodied Visual 

Meaning: Image Schemas in Film”, Projections 6, nr 2 (2012): 84–101; Anne Jerslev, ”Sacred Viewing: 

Emotional Responses to The Lord of the Rings”, i The Lord of the Rings: Popular Culture in Global Context, 

red. Ernest Mathijs (London: Wallflower, 2006); Tomas Axelson, Film och mening: en receptionsstudie om 

spelfilm, filmpublik och existentiella frågor, Avhandling för doktorsexamen (Uppsala: Acta Universitatis 

Upsaliensis, 2008); Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film; 

Vivian Sobchack, The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience (New Jersey: Princeton 

University Press, 1992). 
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negativa.58 De är dock mycket betydelsefulla genom sin förmåga att beröra. Ju 

starkare vi upplever affekterna, desto större motivation att reagera på dem, 

att agera.59 Denna reaktion finns i emotionerna som är affekter kombinerat 

med större kognitiv komplexitet och emotioner kan variera mer mellan 

individer än vad affekter gör.60  Komplexiteten vid en filmupplevelse beskrivs 

av filmvetaren Carl Plantinga med orden: 

 
A film is not only a way of seeing, but also a way of hearing, feeling, thinking, and 

responding. It presents not just a mental universe (of perception and cognition), but a 

holistic experience connected to the emotions, affects, and the body.61 

En betydelsefull skillnad mellan emotion och kognition är att begreppet 

emotion betonar sinnesrörelse medan begreppet kognition betonar 

intellektuella funktioner. Plantinga laborerar med begreppen sval kognition, 

’cool cognition’, och het kognition, ’hot cognition’, för att göra ovanstående 

distinktion vid åskådarens respons på filmupplevelser. Sval kognition avser 

rationella och eftertänksamma mentala processer, i vardagligt tal tänkande, 

och het kognition handlar om att kognitionen influeras av affekter och 

stämningar och är grundad i kroppsligt erfarande.62   Som analysenheter kan 

emotion och kognition ses som åtskilda men när individer agerar och lär sig i 

en kontext samspelar de för att skapa en funktionell position för individen i 

ett större sammanhang.63 Individen förstår således sig själv i samspel med sin 

omgivning och för denna studies del handlar samspelet om elevers upplevelse 

av historisk spelfilm utifrån lärares intentioner i en specifik undervisnings-

kontext.  

En viktig del av den emotionsteori som utvecklats inom film-

receptionsforskningen är att engagemang i en spelfilm bygger på att 

åskådarens affekter aktiveras.64 Därför är det centralt för föreliggande av-

handling att fördjupa förståelsen för känslornas roll i meningsskapandet. 

Detta kan beskrivas som att emotioner består av affektiva komponenter som 

sinnesstämningar och känslor, samt kognitiva komponenter som över-

tygelser, omdömen och etiska avvägningar. En samverkan mellan affektiva 

och kognitiva komponenter kallar religions- och medievetaren Tomas Axelson 

                                                             
58 Silvan Tomkins beskriver nio grundläggande affekter: intresse-iver, välbehag-glädje, förvåning-

överraskning, rädsla-skräck, vrede-raseri, avsky, avsmak, förtvivlan-ledsenhet, skam-förödmjukelse. Se 

Axelson, Förtätade filmögonblick, 159. 
59 Landsberg, Engaging the past, 18. 
60 Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 67. 
61 Carl Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator’s Experience (Berkeley: University of 

California Press, 2009), 49. 

62 Carl Plantinga, Moving Pictures. http://blogs.lse.ac.uk/theforum/moving-pictures/ (hämtad 17-01-02). 
63 Richard S. Lazarus, ”The Cognition-Emotion Debate: A bit of History”, i Handbook of Cognition and 

Emotion, red. Tim Dalgleish och Mick Power (Chichester: Wiley, 1999), 13–14. 
64 Landsberg, Engaging the past. 

http://blogs.lse.ac.uk/theforum/moving-pictures/
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i sin filmreceptionsforskning för emotionell värdering.65 I min studie tar jag 

denna definition av emotion som utgångspunkt eftersom den synliggör 

samspelet mellan affekter och kognition. Dessutom är den ett användbart 

redskap för att analysera de värdeomdömen som uppstår hos individen 

genom en filmupplevelse.   

För att sammanfatta begreppsanvändningen kommer jag således att tala 

om affekter och basala eller grundläggande känslor som synonyma. Jag talar 

om tankar och kognition med betydelser som ligger nära varandra och menar 

då rationella överväganden av mer abstrakt karaktär. Jag är medveten om att 

begreppet kognition också kan rymma en känslomässig dimension och som 

jag skrivit tidigare är frågan om åskådares emotionella respons på film en 

central aspekt i kognitiv filmteori.66 Men kännetecknande för den kognitiva 

inriktningen är ett fokus på åskådarens mentala processer och på tankemässig 

aktivitet.67 Jag ger ordet emotioner en särskild betydelse som ett begrepp för 

de processer som inbegriper en känslomässig affektiv aspekt tillsammans med 

en kognitiv och abstrakt aspekt.68 Det centrala elementet i emotionellt 

erfarande är således att det inbegriper en kombination av en känslomässig 

affektbaserad kraft och ett mer tankemässigt värderande element, där 

elevernas kunskaper och förförståelse finns med.  

Den ovan beskrivna begreppsanvändningen är viktig för studien eftersom 

den hjälper till att sätta ord på det emotionella och historiska menings-

skapande som sker hos eleverna när de möter spelfilmernas berättande. 

Spelfilmer är som nämnts ett kraftfullt affekt- och värdeladdat medium vars 

berättarspråk stimulerar eleverna att skapa sina berättelser, sina fabula.  

1.3 Avhandlingens disposition 
I avhandlingens inledande kapitel placerar jag min studie i ett vidare 

sammanhang och presenterar syfte och övergripande frågor. I kapitlet 

avgränsas och presenteras också vad historisk spelfilm är och hur filmiskt 

berättarspråk ska förstås. Begreppen emotion och kognition definieras.  

Kapitel 2 är en översikt av forskningsläget. Här behandlas tidigare relevant 

forskning med fokus på historisk spelfilm som didaktiskt verktyg i 

undervisning. I detta ryms forskning om film och historia samt forskning om 

elevers reception av historisk spelfilm. Även forskning där begreppet 

historiefilmslitteracitet har använts belyses och en problematisering av 

begreppet görs. Vidare beskrivs forskning om emotionernas betydelse för 

lärande.  

                                                             
65 Axelson, Förtätade filmögonblick, 161–62. 
66 Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 15. 
67 Bordwell, Narration in the Fiction Film. 
68 Se även Carroll, Engaging the Moving Image, 60. 
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Kapitel 3 är avhandlingens metodkapitel. Här redogörs för de metoder som 

använts för studiens genomförande och studiens material presenteras. Här 

förklaras även hur föreliggande avhandling och min tidigare licentiat-

avhandling förhåller sig till varandra.  

Kapitel 4 innehåller avhandlingens teoretiska utgångspunkter, och kapitlet 

inleds med en beskrivning av lärprocessen som reflekterad erfarenhet. De 

teoretiska utgångspunkterna består av historiedidaktisk teori och teorier om 

estetiskt lärande och estetiska lärprocesser. I de senare ryms kognitiv film-

teori med fokus på åskådarens reception och filmupplevelser. Det historie-

didaktiska teoriavsnittet beskriver historiskt meningsskapande i relation till 

historiekultur, kulturellt minne och historiemedvetande utifrån en nyfikenhet 

på hur historisk spelfilm kan vara en resurs för att utveckla elevers historiska 

meningsskapande. 

I kapitel 5, 6 och 7 presenteras resultat och analys av studiens empiriska 

material utifrån syfte och forskningsfrågor. Struktur för dessa kapitel är 

avhandlingens forskningsfrågor. I kapitel 5 utreds det didaktiska dilemmat 

och det bygger till stora delar på licentiatavhandlingens slutsats om ett 

existerande didaktiskt dilemma i historieundervisningen när spelfilm 

används. Kapitel 6 belyser elevers uttryck för historiskt meningsskapande och 

emotionellt erfarande i relation till spelfilmers narration. I kapitel 7 

presenteras och diskuteras en teoretisk utveckling av begreppet historiefilms-

litteracitet. Empirin fungerar som en kritisk dialogpartner till de teoretiska 

antagandena.  

Kapitel 8 avrundar och sammanfattar avhandlingen. Forskningsresultat 

och slutsatser sätts in i ett större sammanhang för att på så sätt bidra till teori-

utvecklingen kring historia och spelfilm. Kapitlet innehåller även en mer 

praktiknära reflektion kring den historiska spelfilmens didaktiska potential. 

Allra sist i avhandlingen på s. 213 finns en lista med begreppsförklaringar som 

kan vara till hjälp under läsningen.  
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2. FORSKNINGSLÄGET 
 

Föreliggande avhandling placerar sig i ett växande fält av historiedidaktisk 

forskning. Sedan 1970-talet har detta fält utvecklats i Sverige i takt med att 

intresset ökat för vad, hur och varför historia produceras och konsumeras. 

Också forskning med inriktning på historieundervisning och elevers lärande 

har ökat, mycket tack vare de olika forskarskolor i historia som inrättats.69 

Forskarskolorna har givit lärare möjlighet att utifrån sina erfarenheter av 

historiedidaktik genomföra praktiknära forskning. Till exempel har historie-

didaktiska studier om lärares och elevers syn på historia och historieämnet 

publicerats.70 Elevers interkulturella kompetens har undersökts.71 Mer 

specifika studier om historiska mediers betydelse för historieförståelse har 

genomförts inom ramen för Forskarskolan Historiska Medier, där min 

licentiatavhandling ingick.72 Inom det historiedidaktiska forskningsfältet 

finns även studier där lärande i historia genom estetiskt erfarande i historie-

undervisningen är i fokus, exempelvis genom skönlitteratur och bild.73 

Däremot är inte känslornas betydelse för elevers lärande i historie-

undervisningen särskilt utforskat. 

Den historiedidaktiska forskningen i Sverige är del av en utveckling inom 

ett livaktigt internationellt forskningsfält som intresserar sig för historisk 

bildning och utbildning (history education) inom och utanför utbildnings-

systemet. Det finns ett stort intresse för historisk bildning och utbildning i 

                                                             
69 För översikt av historiedidaktisk forskning se: Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, 

Vetenskapsrådets rapportserie (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2005); Joel Rudnert, ”En översikt över 

historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre”, i Barndom, lärande, ämnesdidaktik, red. Sven 

Persson, Rapporter om utbildning 1 (Malmö: Lärarhögskolan Malmö högskola, 2010); Exempel på forskning 

inom forskarskolorna: Anna Larsson, red., Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i 

praktiken, Umeå Studies in History and Education 12 (Umeå: Umeå universitet, 2016); Per Eliasson, red., 

Historia på väg mot framtiden: Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle (Lund: Forskarskolan i 

historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2010). 
70 Anders Persson, Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara 

resultatens tid, Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Umeå universitet, 2017); Mikael Berg, Historielärares 

ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia, Avhandling för 

doktorsexamen (Karlstad: Karlstad University Studies, 2014); Thomas Nygren, History in the service of 

mankind: International guidelines and history education in upper secondary schools in Sweden, 1927-2002, 

Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Umeå universitet, 2011); Hans Olofsson, Fatta historia: En explorativ 

fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass, Avhandling för licentiatexamen 

(Karlstad: Karlstads universitet, 2011); Johan Hansson, Historieintresse och historieundervisning: Elevers 

och lärares uppfattning om historieämnet, Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Umeå universitet, 2010). 
71 Maria Johansson, Historieundervisning och interkulturell kompetens, Avhandling för licentiatexamen 

(Karlstad: Karlstads universitet, 2012). 
72 Se http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/publikationer/ (hämtad 17-

01-04) 
73 Ulrika Boström, ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En receptionsstudie av gymnasieelevers 

uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen, Avhandling för licentiatexamen (Umeå: 

Umeå universitet, 2014); Mary Ingemansson, ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks 

Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna, Avhandling för doktorsexamen 

(Göteborg: Makadam förlag, 2010); Sven Sødring Jensen, Historie og fiktion: Historiske børneromaner i 

undervisningen (København: Danmarks Lærerhøjskole, Institut for historie og samfundskundskab, 1990). 

http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/publikationer/
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samhället vilket genererat både kunskap och diskussioner om betydelsen av 

historisk kunskap och historiskt tänkande för samhällen. Den forskning som 

bedrivs finns emellertid inom olika forskningsfält där forskningsagendorna 

inte är integrerade: 

 
Nevertheless, it is striking that the research agendas of the historical discipline, the 

philosophy of history, history education and popular historical culture are still so 

separate.74 

Denna åtskillnad mellan olika discipliner i forskning om historisk bildning 

och utbildning skulle kunna överbryggas med mer interdisciplinärt utbyte.75 

Inom det historiedidaktiska fältet har dock kunskapsutvecklingen från 1980-

talet och framåt inspirerats av olika forskningsområden, exempelvis av kultur-

vetenskapen.76  

Föreliggande studie är ett försök till en brygga mellan olika discipliner. 

Kunskap om hur gymnasieelever förstår historien och det förflutna genom 

spelfilmens representation behöver utvecklas genom ett tvärvetenskapligt 

förhållningssätt eftersom spelfilmens audiovisuella framställningsform är 

betydelsefull för att kunna förstå hur elever skapar mening till det förflutna. 

Därför blir det angeläget att i denna forskningsöversikt placera studien i 

relation till tidigare forskning om historisk spelfilm och om estetiska 

lärprocesser. Men eftersom spelfilmen är en historiekulturell artefakt som 

produceras och brukas i en viss kontext, i en viss historiekultur, är ramen för 

studien historiedidaktisk.  

Kapitlets första del behandlar den historiska spelfilmen som didaktiskt 

verktyg. Här redogörs för hur begreppet historiefilmslitteracitet använts i 

tidigare forskning. Därpå följer en beskrivning av relevant svensk och 

internationell forskning utifrån hur den undersöker elevers reception av 

historisk spelfilm i relation till historieförståelse och till begreppet historie-

filmslitteracitet. Därefter görs en utblick mot forskning som berör själva 

användandet av historisk spelfilm i undervisningssammanhang. I kapitlets 

andra del presenteras forskning om estetiska lärprocesser och emotioners 

betydelse för meningsskapande.  

2.1 Den historiska spelfilmen som didaktiskt verktyg 
Filmens potential att användas för pedagogiska syften är inget nytt fenomen. 

Redan i början av förra seklet propagerades det för filmen i undervisningens 

tjänst. Ett exempel på det är följande utdrag ur dagspress 1912:  

                                                             
74 Mario Carretero, Stefan Berger, och Maria Grever, red., Palgrave Handbook of Research in Historical 

Culture and Education (London: Palgrave Macmillan, 2017), 2. 
75 Ibid. 
76 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och 

tillämpning (Lund: Studentlitteratur, 2014), 7–8. 
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Biografen i skolorna skulle fylla åtskilliga uppgifter. För det första är det 

åskådningsmaterial som på detta sätt skulle kunna åstadkommas för snart sagdt alla 

undervisningsämnen naturligtvis det yppersta som tänkas kan. Särskildt i geografien 

och naturkunnigheten kan en lefvande bild ge mer klarhet än många lästa och åhörda 

beskrifningar. En god film från en främmande trakt är nästan så god som en resa och 

ett förlopp i naturen, t. ex. en växts utveckling från frö och groning till blomma och frukt, 

kan sammanträngas i en liflig och sammanhängande bildserie.77 

Filmens potential att väcka inlevelse hos eleverna har således lockat till an-

vändning för pedagogiska syften under hela filmens historia. Men det är inte 

förrän mot slutet av 1900-talet som populärfilmen på allvar börjat användas i 

klassrummen.78 Detta kan hänga samman med den tekniska utvecklingen 

vilken har underlättat visning av film men även med ett ökat intresse för 

fiktion och medieprodukter i ett historiekulturellt perspektiv hos både 

forskare och lärare.79  

Forskning med didaktiskt perspektiv på historisk spelfilm är ett växande 

fält. Det har förstås att göra med att historisk spelfilm alltmer börjar ses som 

en historisk källa att ta på allvar. Bland andra Rosenstone visar på och har 

också bidragit till denna utveckling. Även om spelfilmen fortfarande betraktas 

med viss skepsis bland många historiker växer ändå acceptansen att den 

historiska spelfilmens sätt att berätta om det förflutna äger giltighet som 

historisk källa. Det handlar snarare om att värdera den utifrån de specifika 

egenskaper som kännetecknar just spelfilm.80 Följaktligen är det relevant att 

redogöra för vad forskningen säger om hur spelfilm används och förstås i 

relation till historiskt meningsskapande. 

2.1.1 Historisk spelfilm: historiefilmslitteracitet och 
historieförståelse 
Föreliggande avhandling har som syfte att utveckla begreppet historiefilms-

litteracitet. Det görs med utgångspunkt i hur det skrivits fram i tidigare 

forskning. Därför presenteras i detta avsnitt hur begreppet använts tidigare 

och hur det kan relateras till begreppet historieförståelse och elevers lärande 

i historia.  

Det finns en livaktig grupp forskare i USA bestående av bland andra 

historiedidaktikerna Alan S. Marcus, Jeremy D. Stoddard och Alan Metzger 

som i en rad empiriska studier undersökt hur och varför den historiska 

                                                             
77 Biografen i undervisningens tjänst. November 1912. Från Svenska Filminstitutets biblioteks arkivmaterial. 
78 Karlsson, Att projicera det förflutna, 287. 
79 Zander, ”Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och musik”, 99–100. 
80 Vivian Sobchack, ”’Surge and Splendor’: A Phenomenology of the Hollywood Historical Epic”, 

Representations, nr 29 (1990): 26; Se även: Zander, Clio på bio, 14; Rosenstone och Parvulescu, A 

Companion to the Historical Film, 71ff. 
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spelfilmen kan fungera som språngbräda för elevers historieförståelse.81  I 

denna forskarmiljö har ett intresse för historiefilmslitteracitet växt fram. 

Historiefilmslitteracitet är ett begrepp som rymmer dels historielitteracitet, 

dels film- eller medielitteracitet. Alan S. Marcus utvecklar begreppet i två 

texter, 2005 och 2007. Han är dock inne på det redan i sin avhandling från 

2003 där han sammankopplar arbete med historisk film i skolan med 

medielitteracitet, ’media literacy’.82 Marcus hänvisar till forskning som menar 

att skolans undervisning inte kan utesluta spelfilm eftersom filmen är ett så 

väletablerat medium bland unga. Lärare behöver stimulera utvecklingen av 

medielitteracitet och intellektuell förmåga hos de unga så att de förmår att 

både dekonstruera och tolka film.83 Marcus skriver:  

 
Feature films have the potential to distract students with their vivid images, twisted 

story lines, special effects, and well-known actors. Media literacy skills may help 

students to work through the Hollywood tangles and explore what is conceptually 

important. Media literacy assists students to intellectually examine a film.84 

Medielitteracitet innebär för Marcus att eleverna tränas intellektuellt att 

förstå spelfilmers bildspråk och uppbyggnad så att de inte går vilse bland 

filmeffekter, rörliga bilder, berättargrepp och välkända skådespelare utan att 

de kan utforska vad som är innehållsligt viktigt. Tankarna kring medie-

litteracitet och film formuleras återigen i en artikel från 2005 och i antologin 

Celluloid Blackboard: Teaching History with Film (2007), tillsammans med 

Thomas H. Levine där begreppet historiefilmslitteracitet används. En beskriv-

ning av vad historiefilmslitteracitet innebär skrivs fram: 

 
Providing them /the students/ with the skills and knowledge to productively analyze, 

interpret, and evaluate historically based films – historical film literacy – should be 

the vital aim of history teachers.85  

Begreppet blir i Marcus och Levines framställning en historiedidaktisk 

kompetens. Denna kompetens rymmer hur lärare genom ett medvetet arbete 

med film kan utveckla både sin egen och elevernas kunskap och förmåga att 

                                                             
81 Marcus och Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”; Alan S. Marcus, Celluloid Blackboard: 

Teaching History with Film, Contemporary research in education (Charlotte, NC: IAP-Information Age 

Publishing, 2007); Marcus, ”’It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”; Metzger, ”Maximizing 

the Educational Power of History Movies in the Classroom”; Scott Alan Metzger, ”The Borders of Historical 

Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”, The Journal of Social Studies Research 36, nr 4 

(2012): 387–410; Jeremy Stoddard och Jason Chen, ”Young People’s Response to The Response: The Impact 

of Political Diversity and Media Framing on Discussions of Combatant Tribunals”, Journal of Contemporary 

Issues in Education 11, nr 1 (2016): 65–78; Stoddard, ”Film as a ’thoughtful’ medium for teaching history”. 
82 Marcus, Celluloid Blackboard. 
83 Ibid., 54. 
84 Ibid., 297. 
85 Marcus och Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”, 3. 
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analysera, tolka och värdera spelfilm som en historiekulturell artefakt på ett 

meningsfullt och kritiskt sätt.  

När det gäller att utveckla elevers historielitteracitet kan historiska 

spelfilmer betraktas som historiska belägg, ’evidence of history’, eftersom 

spelfilmer kan användas både som primär- och sekundärkällor och som ett 

redskap för historiskt tänkande. Marcus ser tre områden där spelfilm kan vara 

extra användbart just för historieundervisningen: 1) För att träna elevers 

perspektivtagande, 2) För att utveckla historisk empati hos eleverna och för 

att 3) träna elever att se betydelsen av det förflutna och historien för nutiden, 

’historical significance’.86 För att utveckla detta hos eleverna diskuterar 

Marcus villkoren för hur lärare kan arbeta för att genom egen historiefilms-

litteracitet också stimulera denna kompetens hos eleverna. Hos Marcus är 

historiefilmslitteracitet kopplat till kritisk kompetens, vilket framkommer i en 

handledning för lärare från 2010 där Marcus och Levine motiverar 

användande av spelfilm i undervisningen och hur spelfilm kan användas på 

ett effektivt sätt. Författarna skriver:  

 
Through developing students’ historical film literacy, they will be better equipped to be 

critical consumers of historical documents of all kinds long after they leave the confines 

of the classroom. This is certainly among the principal goals of powerful history and 

social studies education.87  

Lärarhandledningen lyfter fram olika områden för användandet av spelfilm i 

undervisningen. Rubrikerna signalerar ett lärarperspektiv och visar hur 

boken vill ge lärare kunskap om användning av film för att undervisa i 

historia, för att utveckla elevers empati, för att utveckla elevers kompetens att 

analysera och tolka, för att undervisa om kontroversiella frågor och slutligen 

för att visualisera det förflutna och hjälpa elever att förstå film som historiskt 

narrativ. 

Varje del i boken innehåller praktiska exempel på hur verksamma lärare 

använder olika spelfilmer i sin undervisning för att utveckla elevers olika 

kompetenser inom historia. Sammantaget kan boken ses som en palett av de 

delar som ryms inom det författarna benämner historiefilmslitteracitet, 

framför allt inom området kunskap om historia och historiskt tänkande.  

En av författarna till lärarhandledningen, Alan Metzger, har skrivit om 

historielitteracitet och film i undervisningen i andra sammanhang. Han 

menar att genom ett medvetet arbete med spelfilm kan eleverna utveckla 

historielitteracitet. Han ser fem kompetenser som historisk spelfilm kan 

adressera i klassrummet: ämneskunskap, narrativ analys, texters 

historiekulturella positionering, historisk empati samt förmåga att urskilja 
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87 Alan S. Marcus m.fl., Teaching history with film: Strategies for secondary social studies (New York: 
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presentism.88 Han lyfter även fram tre funktioner för lärande med spelfilm 

som kan stödja lärare att utveckla elevernas förmåga att urskilja och tolka 

filmers budskap om det förflutna, om människorna i filmerna och hur 

sambanden ser ut mellan hur filmer gestaltar det förflutna och vår tid idag. 

Dessa funktioner är 1) medvetenhet om fakta och fiktion, 2) medvetenhet om 

konstruktionen av det förflutna och människorna då samt 3) förhållningssätt 

till det förflutna, ”reacting to the past”.89 Marcus och Metzgers med fleras 

arbete för att utveckla kunskap om hur och varför historisk spelfilm kan 

användas i undervisningen har därigenom resulterat i utvecklingen av 

begreppet historiefilmslitteracitet.  

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att historiefilmslitteracitet så som 

det använts i forskningen handlar om elevers och lärares kunskap om och 

förmåga att analysera, tolka och värdera historiska spelfilmer så att deras 

historieförståelse stärks. Med följande modell vill jag förtydliga och förenkla 

att begreppet innefattar kunskap inom tre områden vilka kan ses som 

kunskapsområden: kunskap om historia och historiedidaktik, kunskap om 

spelfilmers berättarspråk, innehåll, budskap och produktionsförhållanden 

samt kunskap om reception av spelfilm och meningsskapande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kunskapsområden som utgångspunkt för historiefilmslitteracitet 

 

Jag menar att de tre kunskapsområdena finns i ett relationellt förhållande till 

varandra och lärare bör själva ha utvecklat historiefilmslitteracitet för att 

kunna arbeta med historisk spelfilm på ett effektivt och produktivt sätt.  

De fallgropar som kan finnas med att använda historisk spelfilm i 

undervisningen med avseende på elevers historieförståelse lyfts också fram i 

forskningen. Om inte lärarna aktivt arbetar med elevers historiefilms-

litteracitet är risken stor att filmupplevelsen bara blir en form av under-

hållning på lektionstid. Det kan också vara så att felaktiga föreställningar om 
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det förflutna befästs eller att en alltför naiv förståelse främjas. Presentism är 

också en överhängande risk med följden att människor i det förflutna kan 

uppfattas som mindre intelligenta. 90  

Föreliggande avhandling utgår från Marcus och Metzgers med fleras sätt 

att använda begreppet historiefilmslitteracitet som innefattande historie-

didaktisk och filmanalytisk kompetens. Min ambition är dock att 

vidareutveckla begreppet genom en teoretisk utveckling av dess praktiknära 

betydelse. Det görs med hjälp av teoretiska perspektiv som betonar 

filmreceptionens aspekter av estetiskt erfarande och på så sätt tydliggörs 

begreppets estetiska och emotionella dimensioner. Dessutom ämnar jag 

vidareutveckla begreppets kritiska potential med ny och fördjupad kunskap 

om filmreceptionens komplexitet. Här anknyter jag till Metzger som betonar 

vikten av att kritiskt granska spelfilmers representationer av det förflutna och 

till Marcus med fleras betoning av behovet av kritisk kompetens vid 

användandet av spelfilm.91 Genom att fördjupa dessa aspekter av historie-

filmslitteracitet får begreppet därmed ytterligare historiedidaktisk relevans.  

2.1.2 Historisk spelfilm och elevers reception 
Detta avsnitt fokuserar på forskning om elevers reception kopplat till historisk 

spelfilm, framför allt med avseende på begreppen historisk empati och 

historiemedvetande. Tidigare forskning har synliggjort att ett didaktiskt 

dilemma kan uppstå när lärare använder historisk spelfilm i undervisningen 

vilket exempelvis kan ske när lärare genom bruket av spelfilm försöker främja 

utvecklandet av historisk empati hos eleverna. 

Metzger har i en studie om elevers reception av filmen Pianisten (2002) 

pekat på detta dilemma.92 Han studerar elevers reception av filmen under ett 

moment om förintelsen i historieundervisningen. Han vill undersöka hur det 

historiska tankebegreppet historisk empati kan komma till uttryck när det 

sätts som lärandemål och vilka eventuella problem som kan finnas vad gäller 

historisk empati när det är spelfilm som används. Historisk empati definieras 

hos Metzger i enlighet med historiedidaktikerna Keith Barton och Linda Lev-

stiks syn på begreppet. Historisk empati handlar då dels om att kunna se och 

förstå händelser i det förflutna utifrån de historiska personernas perspektiv 

och sammanhang, dels känna medkänsla med dem.93 (Se vidare avsnitt 2.2) 

Metzger tar upp tidigare forskning som lyft fram att den historiska empatin 

kan fördunklas när spelfilm används. Detta eftersom filmens starka visuella, 

                                                             
90 Marcus m.fl., Teaching history with film, 6; Scott Alan Metzger och Yonghee Suh, ”Significant or Safe? 

Two Cases of Instructional Uses of History Feature Films”, Theory and Research in Social Education 36, nr 1 

(2008): 88–109. 
91 Metzger, ”Pedagogy and the Historical Feature Film: Toward Historical Literacy”, 73; Marcus m.fl., 

Teaching history with film, 18ff. 
92 Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”. 
93 Ibid., 389; Keith C. Barton och Linda S. Levstik, Teaching history for the common good (New Jersey: L. 

Erlbaum Associates, 2004), 206, 228. 
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emotionella och realistiska karaktär kan hamna i konflikt med ämneskunskap 

om den aktuella historiska tiden.94  

Resultatet av studien visar att eleverna tar till sig Pianisten i relation till 

sin egen förförståelse vilken inbegriper både egna och familjens erfarenheter. 

Även andra källor har betydelse, exempelvis lärarens utsagor, böcker eller 

andra filmer. Metzger beskriver att eleverna gjorde generaliseringar om 

förintelsen som hamnade utanför dess historiska kontext. Deras empati 

utvidgade sig till att omfatta affektbaserade funderingar om deras eget liv.95 

Spelfilmen har en potential att beröra och kan leda till djupa och mer 

allmängiltiga reflektioner. Men om generaliseringar görs alltför allmänna kan 

det vara svårt för elever att förstå hur exempelvis folkmord kan uppstå. Detta 

då förklaringarna till sådana djupt traumatiska händelser i regel finns i den 

historiska kontexten, inte i generaliseringar om människans natur. En 

historisk spelfilm kan, genom sitt starka audiovisuella och emotionella sätt att 

presentera en historisk händelse, få eleverna att missa relevant kunskap om 

den aktuella tiden för att förstå händelsen. Eftersom det i historisk spelfilm 

finns en spänning mellan föreställning och autenticitet, kan eleverna uppleva 

eller uppfatta filmen som sann utan att reflektera över historiska belägg, vilka 

kan vara både komplicerade och motsägelsefulla. Elevernas bild av historien 

kan på så sätt bli förenklad.96  

Metzgers slutsats är att när historisk spelfilm används i undervisningen 

ställs läraren inför stora utmaningar. Filmer som Pianisten kan försvåra för 

elever att förstå varför seglivade historiska föreställningar som till exempel 

rasism kan vara svåra att konfrontera och förändra. Eleverna dras lätt med i 

naiva och okomplicerade paralleller mellan det förflutna och deras egen tid. 

En stark historisk spelfilm kan också lura eleverna att tro att de har förstått 

hur det var att leva under exempelvis förintelsen. Om medkänslan blir för 

stark på perspektivtagandets bekostnad uppstår inte den historiska empati 

som Barton och Levstik menar är produktiv för historisk förståelse. Ett 

problem med att använda historisk spelfilm i undervisningen kan således vara 

spänningen mellan historisk empati och andra lärandemål, som exempelvis 

förmågan att använda ämneskunskaper. Även kunniga lärare kan ha svårig-

heter att hantera denna spänning.97  

Det didaktiska dilemma som beskrivits ovan synliggjordes även i min 

licentiatavhandling Historien som fiktion och utgör utgångspunkten för 

föreliggande avhandling. Det visade sig genom elevernas utsagor att deras 

empatiska erfarande hade stor betydelse för hur de tolkade och förstod 

historien genom de spelfilmer som var aktuella i studien. Jag återkommer till 
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detta i föreliggande avhandlings empiriska del eftersom det utgör delar av 

resultatet. Det är angeläget att problematisera just elevers historiska 

meningsskapande eftersom tidigare forskning pekar på detta som bitvis 

problematiskt. Jag ställer mig frågan om den problematik som beskrivits i 

användandet av spelfilm finns just för att spelfilmens specifika berättarspråk 

och det känslomässiga engagemanget inte tillräckligt beaktats i förståelsen av 

elevernas reception.  

En annan aspekt av det didaktiska dilemmat blir tydlig när elever ska 

bedöma filmernas trovärdighet. Seixas har skrivit om historisk spelfilm och 

reception, även han med fokus på elevers historiska tänkande. Han visar på 

kopplingen mellan etik och moralisk värdering i relation till spelfilmers 

berättarspråk. Seixas kommer fram till att bedömningen av trovärdigheten av 

de historiska spelfilmerna som ingick i hans studie baserades hos eleverna på 

två saker. Ju mer ”lika” spelfilmens bild av det förflutna var den egna tiden, 

desto mer trovärdig upplevdes filmen och ju närmare den egna tiden som 

spelfilmens etiska hållning uppfattades vara, desto trovärdigare upplevdes 

den.98 Detta resultat är intressant att föra vidare till utvecklandet av begreppet 

historiefilmslitteracitet.  

Seixas försöker även binda samman historiskt tänkande med historie-

medvetande genom att operationalisera historiefilosofen Jörn Rüsens fyra 

uttryck för historiemedvetande vilka är traditionellt, exemplariskt, kritiskt 

och genetiskt berättande. Han analyserar hur elevers historiska tänkande 

utifrån filmerna Dansar med vargar (1990) och The Searchers (1956) skulle 

kunna förstås som mer eller mindre utvecklade uttryck för historie-

medvetande. Det går att ifrågasätta om ett historiemedvetande kan graderas 

så som mer eller mindre avancerat, vilket också Seixas gör i sin text.99 Men 

det som gör Seixas studie relevant är att han försöker kombinera historiskt 

tänkande med historiemedvetande. Även historikern Peter Lee söker vägar att 

vidga begreppet historieförståelse att rymma både det mer analytiskt 

disciplinära förhållningssättet som historiskt tänkande innebär, och det mer 

subjektivt orienterande och identitetsrelaterade begreppet 

historiemedvetande som har en stark koppling till människans livspraxis.100 

Detta ser jag som fruktbart i relation till spelfilmens förmåga att kvalificera 

historieförståelse hos eleverna.  

Ytterligare en studie som visar hur den rådande historiekulturen inverkar 

på tolkningar av filmens innehåll är Stoddards och Chens arbete om ungas 

tankar efter dramadokumentären The Response (2008). Filmen handlar om 
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förhör vid Guantanamo. Forskarna visar hur filmers utformning, ’framing’, 

påverkar vilka tankar som väcks och även hur åskådarna förhåller sig till det 

som filmen handlar om beroende på deras tidigare föreställningar och 

åsikter.101   

Inom svensk historiedidaktisk forskning är Steven Dahls licentiat-

avhandling Folkmord som film (2013) relevant att belysa. Hans studie bygger 

på gymnasieelevers reception av den historiska spelfilmen Hotel Rwanda. 

Syftet med studien är att ”belysa de meningsskapande processer som en grupp 

gymnasieelever ger uttryck för i mötet med Hotel Rwanda samt att relatera 

deras meningsskapande till historieundervisningens uppdrag att kvalificera 

elevernas historiemedvetande.”102 Således kopplar Dahl ihop elevernas 

meningsskapande processer utifrån filmreception med historiemedvetande. 

Detta skiljer honom från de nordamerikanska kollegorna som har större fokus 

på historiskt tänkande. Historiemedvetande definieras av Dahl som en 

närvaro av de tre tidsdimensionerna det förflutna, nuet och framtiden som 

möts i ett nu. Dahl skriver att historiemedvetandet inte kan studeras i sig självt 

utan måste förstås genom dess uttryck, vilka är historiekulturen och 

historiebruket.103 Således använder sig Dahl av dessa begrepp för att 

operationalisera historiemedvetandet i sitt empiriska material.  

Dahl gör flera viktiga iakttagelser. Filmen Hotel Rwanda berörde eleverna 

på ett starkt känslomässigt plan och Dahl beskriver det som att den emotiva 

dimensionen av historiekulturen är framträdande i elevernas respons på 

filmen. Den väckte många frågor och tankar hos eleverna, vilka ger 

indikationer om att elevernas meningsskapande utifrån filmens berättelse kan 

kopplas till deras historiemedvetande. Ytterligare en iakttagelse är att filmens 

berättarperspektiv inte ifrågasattes i egentlig mening av eleverna vilket visar 

på att filmens moraliska dimension är i samstämmighet med elevernas egen 

hållning.104 Vidare menar Dahl att elevernas tankar utifrån Hotel Rwanda 

visar att filmen har ett nedtonat strukturellt perspektiv som gör det svårt för 

eleverna att förstå den komplexa händelse som folkmordet utgjorde.105 Detta 

stämmer överens med de iakttagelser Metzger gör i sin studie, som omnämnts 

ovan, och även med resultatet i min licentiatavhandling. Hotel Rwanda 

väcker starka moraliska tankar och känslor hos eleverna och en majoritet av 

dem uppvisar en mörk syn på huruvida folkmord kan förhindras i 
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framtiden.106 Dahl kan också konstatera att eleverna är vana att se spelfilmer 

men att de uppvisar olika förhållningssätt till filmen. Han skriver:  

 
Emellertid tycks det gå en skiljelinje mellan elever som uppvisar ett distanserat och 

analytiskt förhållningssätt till filmen, och respondenter som ger uttryck för att 

folkmordshistorien blivit något mycket närliggande med relevans för deras livsvärld.107   

Dessa skillnader i elevernas meningsskapande är intressanta och Dahl visar 

att filmen väcker frågor kring existens, identitet, värden och ideologi där det 

emotionella engagemanget är starkt.  Det finns en viss motsägelse i att Hotel 

Rwanda satte igång meningsskapande processer hos de flesta eleverna 

samtidigt som en majoritet av dem uttryckte att det inte finns positiva 

lärdomar att dra utifrån tragedin i Rwanda. Dahl påpekar att det som eleverna 

erfar kanske krockar med ”intentionerna med historieundervisningen och 

skolans övergripande uppdrag, nämligen att skapa en tilltro till demokratiska 

och humanistiska värden samt en tro på människans möjlighet att påverka 

och förändra sin framtid.”108 Detta kan tolkas som ett didaktiskt dilemma vid 

användandet av den här typen av historisk spelfilm. 

Dahls försök att operationalisera begreppet historiemedvetande ger 

intressanta resultat men det kan också problematiseras.109 Eftersom 

historiemedvetande är ett svårgreppbart redskap som inte enkelt låter sig 

definieras kan det också vara svårt att dra slutsatser om på vilka sätt elevernas 

historiemedvetande påverkats. I Dahls syfte ryms inte att fördjupa analysen 

av de känslor filmupplevelsen väcker hos eleverna, trots att Hotel Rwanda är 

en mycket stark film. Eftersom Hotel Rwanda även ingår i denna studie är det 

av intresse att gå vidare och fördjupa emotionella aspekter av elevers estetiska 

erfarande vilket görs i kapitel 5 och 6. 

Det finns ytterligare ett par licentiatavhandlingar som berör den historiska 

spelfilmen ur ett receptionsperspektiv men där inte spelfilm är studiens 

huvudfokus. Maria Johanssons licentiatavhandling om interkulturell 

kompetens berör hur elever upplever de historiska spelfilmerna Infödd soldat 

och Slaget om Alger, som används av läraren för att träna och utveckla deras 

interkulturella kompetens. Filmerna är en del i ett större undervisnings-

material.110 I Bo Perssons licentiatavhandling om förintelsen finns också 

elevers reception av spelfilmen Pojken i randig pyjamas med som en del av 

deras uppfattning om förintelsen.111  
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Utöver Dahls och min egen licentiatavhandling saknas forskning i Sverige 

som direkt studerar elevers reception av historisk spelfilm i ett undervisnings-

sammanhang. Dahls studie bör ses som ett viktigt pionjärarbete inom det 

tvärvetenskapliga fältet historiedidaktik-spelfilm-reception. Den tillför rele-

vant och nyanserad kunskap om elevers reception av historisk spelfilm. 

Bristen på studier inom detta fält motiverar vidare forskning eftersom 

representation av historien genom spelfilm är en betydande del av vår 

historiekultur och vårt kulturella minne. Receptionsforskningen är viktig dels 

för att fördjupa förståelsen av spelfilmens utmaningar och möjligheter som 

didaktiskt redskap, dels för att bidra till teoretisk utveckling av begreppet 

historiefilmslitteracitet. Som framgått av redogörelsen för forskningsläget är 

forskning om affektiva aspekter i relation till en estetisk dimension av det 

historiska meningsskapandet ett fält som fortfarande behöver utforskas och 

vars resultat har bäring även utanför skolan. 

2.1.3 Historisk spelfilm i ett undervisningsperspektiv 
Föregående avsnitt fokuserade på elevers reception av historisk spelfilm. Med 

detta avsnitt vill jag placera elevers reception i ett undervisningssammanhang 

och titta på bruket av spelfilm ur ett lärarperspektiv. Precis som jag nämnde i 

beskrivningen av hur historiefilmslitteracitet använts i tidigare forskning 

visar studier att spelfilm används av lärare i undervisningen av olika 

anledningar. Det kan handla om att lära ut historiskt innehåll, utveckla elevers 

empati och perspektivtagande, levandegöra historiska tidsperioder, träna 

källkritiska förmågor samt motivera elever och lätta upp undervisningen. 

Spelfilm används även för att undervisa om historieskrivning.112 Avsnittet 

inleds med en redogörelse för både internationell och svensk forskning ur ett 

lärarperspektiv som uppmärksammat vikten av lärares kompetens i 

användandet av historisk spelfilm. Därefter belyses spelfilmens användning i 

undervisningen i relation till elevers meningsskapande och lärande i historia. 

I Australien har historikern Debra Donnelly undersökt historieförståelse 

utifrån historisk spelfilm och hon visar hur lärare saknar det hon benämner 

’critical multiliterary skills’. Med stöd i neurofysiologisk forskning om hur 

spelfilm påverkar elevers meningsskapande och historieförståelse drar 

Donnelly slutsatsen att lärare i Australien behöver fortbildning i spelfilmens 

multimodala kvaliteter, detta så att elevernas lärande grundas i en 

kombination av utvecklande av historiskt tänkande och emotionella 

lärprocesser. Donnelly visar hur historisk spelfilm, med rätt pedagogisk 

                                                             
112 Marcus och Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”, 4; Catharina Hultkrantz, Playtime!: en studie 

av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet, Avhandling för 

licentiatexamen (Umeå: Umeå Universitet, 2014), 76ff; Donnelly, ”Using Feature Films in Teaching Historical 

Understanding: Research and Practice”, 7. 
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kompetens, kan stärka elevernas historiska tänkande.113 Eftersom före-

liggande avhandling fokuserar på just samspelet mellan historieförståelse och 

estetiskt erfarande är den australienska studien intressant.  

Forskargruppen i USA med bland annat Marcus och Stoddard har även de 

uppmärksammat vikten av lärares kompetens för användandet av spelfilm. 

Marcus trycker på vikten av att läraren har sin utgångspunkt i elevers 

förförståelse av spelfilm. Hen behöver också ha kunskap om filmproduktionen 

för den aktuella filmen, om den historiska kontexten och om hur film-

produktion i allmänhet kan påverka historisk förståelse. Men fallgroparna är 

flera och risken finns att de historiska spelfilmerna blir ”fönster mot det 

förflutna”.114 Metzger uttrycker farhågor om att den historiska spelfilmen utan 

lärares kompetenta användande undergräver elevers historieförståelse istället 

för att utveckla den.115 Detta är en del av det didaktiska dilemma som 

beskrivits tidigare och som återkommer längre fram i avhandlingen. 

Precis som nämnts ovan belyser även Stoddard behovet av kompetens i 

kritisk litteracitet bland lärare så att de kan stärka elevernas kompetens att 

navigera i dagens medie- och informationsflöde.116 Stoddards studie lyfter 

möjligheten för lärare och elever att genom spelfilm arbeta med svåra frågor 

kring social rättvisa och mänskliga rättigheter. Han benämner den historiska 

spelfilmen som ’a thoughtful medium’. ’Thoughtfulness’ beskrivs som ett 

tankebegrepp vilket engagerar elever i ett intellektuellt tankearbete på en hög 

nivå och det karaktäriseras av: 

 
deep knowledge or the sustained study of important topics beyond the factual level to 

more abstract or conceptual meanings; and substantive conversation, which is 

illustrated by the engagement of students in discussions and deliberations.117 

Resultatet av Stoddards studie visar att lärare använder spelfilm som 

utgångspunkt för att stimulera elever att nå djup kunskap bortom ren 

faktakunskap men han noterar också att medvetenheten om historia som 

konstruktion skulle kunna vara bättre hos lärarna och så även medvetenheten 

om att deras val av stoff och upplägg av undervisningen är en del av 

konstruktionen av historia.  

När historisk spelfilm används i undervisningen ställer det vidare höga krav 

på lärarens historiska ämneskunskaper. Filmerna kan ta upp komplicerade 

                                                             
113 Debra Donnelly, ”Using Feature Film in the Teaching of History: The Practitioner Decision-Making 

Dynamic”, Journal of International Social Studies 4, nr 1 (2014): 17–27; Donnelly, ”Using Feature Films in 

Teaching Historical Understanding: Research and Practice”. 
114 Alan S. Marcus, ”Students Making Sense of the Past: ’It’s Almost Like Living the Event’”, i Celluloid 

Blackboard: Teaching History with Film, red. Alan S. Marcus (Greenwich, CT: IAP-Information Age 

Publishing, 2007), 151. 
115 Metzger, ”Pedagogy and the Historical Feature Film: Toward Historical Literacy”, 68. 
116 Stoddard, ”Film as a ’thoughtful’ medium for teaching history”, 286. 
117 Ibid., 274. 
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historiska händelser vilka väcker funderingar hos eleverna som läraren 

kanske inte kan bemöta.118 I en studie av Metzger och Suh konstateras att 

lärarna väljer att använda historisk spelfilm i undervisningen på ett hanter-

bart sätt, vilket innebär att de undviker att utmana elevernas historiska 

tänkande på ett djupare plan. En bidragande orsak kan vara att lärarna har 

många aspekter att ta hänsyn till så som klasstorlek, tid och elevers rastlöshet. 

Filmens potential att komplettera undervisningen i historia på ett icke-

konventionellt sätt för att utveckla elevers historiska tänkande, utnyttjas 

därför inte fullt ut.119  

I Sverige har bland andra Catharina Hultkrantz i sin licentiatavhandling 

studerat lärares historiebruk och historieförståelse i användandet av spelfilm 

som didaktisk resurs. Precis som i Donnellys studie är en slutsats att lärares 

kompetens bör stärkas så att filmmediets potential att kvalificera elevernas 

historieförståelse bättre tas till vara.120  

Hur kan spelfilmens användning i undervisningen förstås i relation till 

elevers meningsskapande och lärande i historia? Ett sätt att förstå det är att 

olika medier som lärare väljer att arbeta med i undervisningen, däribland 

historisk spelfilm, besitter olika meningserbjudanden beroende på deras 

specifika kvaliteter. Peter Norlander skriver om mediers meningserbjudande 

i sin licentiatavhandling: 

 
Föreställningen om olika mediers skilda meningserbjudanden bygger i den här studien 

på uppfattningen att olika medier faktiskt förmedlar historia på skilda sätt, och att det 

förmedlande mediet därmed också erbjuder en viss förståelse för historia.121 

Meningserbjudandet är också beroende av kontexten i vilket mediet används, 

alltså hur lärare väljer att utforma undervisningen och också vilken för-

förståelse som de enskilda eleverna har med sig in i filmupplevelsen. En 

central aspekt är således hur elevers eget meningsskapande och i förläng-

ningen deras historieförståelse kan tolkas i relation till detta genrespecifika 

och situerade meningserbjudande.122  

I Sverige har bland andra historikern Ulf Zander skrivit om användandet 

av spelfilm i undervisningen och om historiebruket i spelfilm.123 Tillsammans 

med historikern Klas-Göran Karlsson belyser han historiska spelfilmers roll 

för lärande av historien. Det är väsentligt att man i användandet att historiska 

                                                             
118 Metzger och Suh, ”Significant or Safe? Two Cases of Instructional Uses of History Feature Films”, 90. 
119 Ibid., 104. 
120 Hultkrantz, Playtime!, 103. 
121 Peter Norlander, Historieundervisning i det multimediala klassrummet: Lärares förhållningssätt till 

olika mediers kvaliteter och användbarhet, Avhandling för licentiatexamen (Umeå: Umeå universitet, 2016), 

119. 
122 Ibid., 118ff. 
123 Zander, ”Att berätta genom film”; Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”; 

Zander, Clio på bio. 
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spelfilmer inte bara anlägger ett genetiskt perspektiv och försöker återge det 

förflutna så långt det är möjligt utifrån det förflutnas egna premisser. Det 

genealogiska perspektivet är minst lika viktigt, där ett meningsfullt historiskt 

lärande sker när spelfilmen blir en kommunicerande länk mellan då och nu.124  

Detta synsätt är relevant att ta med vidare in i avhandlingen eftersom det 

känslomässiga engagemang som väcks hos eleverna utifrån spelfilmerna har 

sin botten i att deras upplevelse sker här och nu även om det är riktat mot där 

och då.  

Historikern David Ludvigsson har utifrån ett lärarperspektiv skrivit om 

spelfilm i historieundervisningen och lyfter fram värdet av att använda film 

för att träna källkritik. Filmen kan ses som en text bestående av flera 

sammanflätade texter och de källkritiska frågorna riktas då till alla delar som 

filmen är uppbyggd av. Det handlar om att utveckla elevernas audiovisuella 

läskunnighet.125 Problematiken kring att arbeta analytiskt med spelfilm 

samtidigt som eleverna blir mycket emotionellt engagerade är en del av det 

didaktiska dilemmat, vilket jag berört tidigare med exempel ur Metzgers och 

Dahls studier.126 Vidare forskning kring emotionernas betydelse för lärande 

tas upp i nästa avsnitt.  

Till sist vill jag nämna något om forskning som kopplar användandet av film 

i undervisningen till andra ämnen än historia och som visar hur film kan 

användas som didaktiskt redskap. Själva filmens berättarspråk och individens 

meningsskapande i relation till lärande i skolan har behandlats bland annat i 

antologin Introduktion till filmpedagogik. Här ges både en teoretisk och 

praktisk ingång till arbete med film i skolan. Bland annat beskrivs hur 

kulturell kompetens, kritisk kompetens och kreativ kompetens tillsammans är 

grund för elevers mediekunnighet. Elevers mediekunnighet bygger således på 

att elever bör få ta del av och uppleva en bred filmrepertoar, att de bör lära sig 

att kritiskt analysera film och att de också bör få möjlighet att själva skapa 

film.127  

Tidigare forskning lyfter vikten av lärares kompetens när spelfilm används 

i historieundervisningen. Donnelly kallar den kompetens som behövs för 

kritisk multilitteracitet. Jag menar att ett sätt att synliggöra både elevers och 

lärares kompetens när spelfilmen fungerar som ett didaktiskt redskap i under-

visningen är att utveckla begreppet historiefilmslitteracitet teoretiskt. Däri-

genom kan en praktisk förståelse av begreppet genereras. (Se vidare kapitel 

7). 

                                                             
124 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, ”Historien - livets dubbla läromästare”, i Skolen, nasjonen og 

medborgaren, red. Trond Solhaug m.fl. (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2012), 185. 
125 David Ludvigsson, ”Film i historieundervisningen”, Historielärarnas förenings årsskrift, 2004, 90. 
126 Dahl, Folkmord som film, 241; Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the 

Holocaust through Film”, 408. 
127 Per Eriksson, ”Introduktion till filmpedagogik”, i Introduktion till filmpedagogik: Vita duken som svarta 

tavlan, red. Malena Janson (Malmö: Gleerups, 2014), 21. 
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2.2 Emotionernas betydelse för lärande 
Föreliggande studie intresserar sig för emotionernas betydelse för elevers 

historiska meningsskapande och det är relevant att se hur forskningen har 

behandlat emotionernas betydelse för lärande. Forskningens ökade intresse 

för bildanvändning och visuell kultur uppmärksammar att vi idag lever i en 

mer medierad och bildbaserad symbolisk värld än vad människan gjort 

tidigare. Ett större fokus på detta kan ses som ’the visual turn’ eller ’the 

pictorial turn’.128  Detta har inneburit en ökad medvetenhet om vikten av 

visuell litteracitet och kritiska perspektiv. Bland andra skriver konstvetaren 

W.J.T. Mitchell om kritiska perspektiv på bilden, och om hur bilder används 

för överföring av såväl positiva som negativa värderingar, ’value transfer’.129 

Den rörliga bilden som förmedlare av värderingar är intressant eftersom 

värderingar har koppling till känslor och emotioner som väcks hos åskådaren 

i upplevelsen av spelfilmen.130  

Inom historiedidaktiken skriver bland andra Barton och Levstik om be-

tydelsen av att tillerkänna empatin en roll för historieförståelse. De definierar 

historisk empati genom att se det som ett tvådelat redskap för historisk 

förståelse. Det handlar både om att ha omtanke med människor i det förflutna 

och att kunna se på det förflutna med ett intellektuellt förhållningssätt. Det 

som handlar om omtanke för människor i det förflutna kallar Barton och 

Levstik för ”empathy as caring” och det som handlar om förmågan att kunna 

uppfatta olika perspektiv i det förflutna benämns ”historical empathy as 

perspective recognition”.131 Här ser jag en koppling mellan den empati som 

omtanke som en historisk spelfilm kan väcka hos eleverna och den emo-

tionella respons på en filmupplevelse som Plantinga benämner het kognition. 

Den kan beskrivas som att kognitionen influeras av affekter och stämningar 

och är grundad i kroppsligt erfarande. En respons på en filmupplevelse genom 

det Plantinga benämner sval kognition handlar om rationella och efter-

tänksamma mentala processer hos individen, det som i vardagligt tal benämns 

tänkande. Denna respons kan ses som mer i linje med ett förhållningssätt till 

historisk spelfilm som bygger på historisk empati som perspektivtagande. Det 

kan lite tillspetsat beskrivas som en konflikt mellan ett starkt emotionellt och 

oreflekterat empatiskt engagemang och ett mer distanserat, medvetet 

problematiserande perspektivtagande av mer intellektuell karaktär. 

                                                             
128 W. J. T. Mitchell, What do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images (Chicago: University of 
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Barton och Levstik ser den tvådelade historiska empatin som viktig för att 

stimulera elever att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och de menar 

alltså att historisk empati bygger på både intellektuellt arbete och 

känslomässig inlevelse.132  Även historiedidaktikern Jason L. Endacott ser 

denna koppling mellan affekter och kognition: 

 
The results further support previous preliminary findings that engagement in historical 

empathy is not necessarily a mutually exclusive exercise in either cognitive 

understanding or affective connection, and may be cultivated as a simultaneous 

combination of both approaches.133 

I Sverige har bland andra historiedidaktikern Thomas Nygren undersökt hur 

vi kan förstå empatins roll för elevers historiska tänkande. Han utgår 

teoretiskt från Bartons och Levstiks definition av historisk empati som både 

perspektivtagande och empati som omtanke där emotioner spelar roll för 

historieförståelsen. Hans resultat visar att elevers tankar är tätt sammanvävda 

med deras medkänsla och att deras moraliska värderingar är framträdande. 

Historieundervisning kan verka för både kritiskt tänkande och främjande av 

värderingar.134  Intressant är hur empatin rymmer en moralisk dimension och 

hur värderingar och emotioner hänger samman. 

Historikern Tyson Retz ger ytterligare en pusselbit till hur vi kan förstå 

empatins roll för historieförståelse. Utifrån en artikel av Christopher Blake 

ifrågasätter han begreppet historisk empati. Istället för att tala om historisk 

empati lyfter Retz och Blake fram begreppet empati-i-historia, ’empathy-in-

history’, för att på så sätt beskriva dialektiken mellan nuet och dåtiden. Det är 

ju genom att människan lever i nuet som den förgångna tidens människor kan 

förstås. Empatin blir verktyget genom vilket en dialog kan komma till stånd, 

en dialog som utgår från en historisk text och där människan skapar mening i 

ett ömsesidigt frågande gentemot sig själv likväl som gentemot människor i 

det förflutna.135 Detta har betydelse för synen på undervisning och lärande i 

historia och det finns anledning att återkomma till detta längre fram i 

avhandlingen. 

Emotionernas betydelse för historieförståelse berörs i forskningen om 

historisk spelfilm men utvecklas inte teoretiskt i någon hög grad. Ett undantag 

är Debra Donnelly som i en modell för relationen mellan historieförståelse och 

historisk spelfilm har emotionellt erfarande som en kategori. Hon beskriver 
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det emotionella erfarandet som att det är ställföreträdande, att det appellerar 

till historisk föreställningsförmåga, att det främjar empati och perspektiv-

tagande, att det sammankopplar dåtiden med nuet och att det fungerar som 

en affektiv dimension för agens.136 Denna beskrivning av det emotionella 

erfarandet genom historisk spelfilm är relevant för föreliggande studie dels då 

den empiriskt stödjer Retz mer teoretiska resonemang om empati-i-historien, 

dels för att den visar på den historiska spelfilmens potential att genom empati 

och perspektivtagande hos åskådaren väcka engagemang och vilja till 

handling.   

Det finns exempel på tidigare historiedidaktisk forskning som studerar 

användandet av skönlitteratur och konst i historieundervisningen, vilket ger 

en parallell till föreliggande studies koppling till estetiskt erfarande. Även om 

dessa studier inte har explicit fokus på känslornas betydelse för historiskt 

lärande så berörs det. Mary Ingemansson har i sin doktorsavhandling studerat 

skönlitteratur som en väg att utveckla elevers historiemedvetande. I en 

empirisk studie som omfattar intervjuer med tre barn i åldern tio till elva år 

visar hon att elevernas emotionella engagemang gynnar utvecklingen av 

historiemedvetande.137 I en studie om bilders betydelse för historieförståelse 

visar Ulrika Boströms licentiatavhandling bland annat att bilder kan hjälpa 

till att stimulera elevers historiska empati och att de också leder till moraliska 

funderingar.138 Ingen av de nämnda studierna går dock djupare in på 

emotionernas betydelse för det historiska meningsskapandet. 

En liten utblick till den spanskspråkiga världens forskning visar att även 

här finns ett intresse för emotionernas roll i samhällsvetenskaperna och i 

människans förståelse av sig själv. Samhällsvetaren Mauricio Montoya 

Londoño argumenterar för hur narration och emotion samspelar i 

konstruktionen av individens moraliska identitet. Med utgångspunkt i 

hermeneutiken och i Paul Ricœur, beskriver han narrationen som det 

dialektiska instrument som tillåter människan att extrahera helheten av ett liv 

i tiden. Det är så en individs ontologi konstrueras eftersom det är genom 

narrationen som livet får mening. Montoya Londoño har postkonfliktens 

Colombia i förgrunden när han argumenterar för hur människan i samspel 

med sin omgivning skapar mening och identitet genom en pågående 

narration. I denna narration är känslorna betydelsefulla och emotionerna 

rymmer moralisk värdering. Ytterst handlar det om hur vi kan förstå och tolka 

människans handlingar.139 I historieundervisningen handlar det om att tolka 

och förstå människors handlingar i det förflutna och sätta det i relation till vår 
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egen tid. När spelfilmens narration används för detta kan det ha betydelse för 

hur vi tolkar och förstår historien genom emotionell värdering.   

Ett viktigt bidrag från ett kanske oväntat håll ger den neurofysiologiska 

forskningen som under senare tid visat på samband mellan emotioner och 

lärande. Detta har inneburit att emotionernas roll i undervisning och lärande 

uppmärksammas inom olika discipliner, även inom matematik och natur-

vetenskap.140 När det gäller elevers reception av spelfilm tyder forskning att 

minne och motivation stärks av den rörliga bildens användande.141 En syn på 

filmreception som en syntes mellan individens känslobaserade respons och 

kognitiv aktivitet stöds av den neurofysiologiska forskningen. Hjärnforskning 

talar om ’den förkroppsligade hjärnan’ och att filmupplevelsen processas i 

ickespråkliga, emotionella och muskulära delar av hjärnan. Därför är inte 

enbart språklig analys av film och filmupplevelser tillräckligt eftersom detta 

missar det kroppsliga emotionella erfarandet.142 Denna syn på lärande har 

betydelse i relation till hur individen skapar mening utifrån det menings-

erbjudande som finns i spelfilmens sätt att representera historien.  

När det gäller lärande genom estetiska lärprocesser finns forskning inom 

olika discipliner och inte enbart kopplat till estetiska ämnen. Ett inspirerande 

exempel utgör Annika Mannis doktorsavhandling som visar på känslornas 

betydelse för elevers meningsskapande inom naturkunskap.143 Föreliggande 

avhandling ska ses som ett bidrag till historiedidaktiken att synliggöra 

estetiskt lärande och emotioners roll för historieförståelse i historie-

undervisningen.   

Denna avhandling placerar sig således i det tvärvetenskapliga fält som in-

begriper forskning både om historiedidaktik och emotionellt estetiskt lärande. 

Med den presenterade forskningen har ett forskningsteoretiskt sammanhang 

formulerats. Den teoretiska grunden utvecklas och fördjupas i kapitel 4. Men 

först en presentation av vilket material som ingår i studien och en redogörelse 

för studiens metod. 
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141 Deldén, Historien som fiktion; Donnelly, ”Using Feature Films in Teaching Historical Understanding: 

Research and Practice”. 
142 Torben Grodal, Embodied Visions (Oxford University Press, 2009); En fördjupning av ett synsätt på det 

filmiska berättandet som bestående av både språkliga och icke-språkliga meningsprocesser återfinns hos 

Axelson, Förtätade filmögonblick. 
143 Anders Burman, Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser (Huddinge: Södertörns högskola, 

2014); Annika Manni, Känsla, förståelse och värdering. Elevers meningsskapande i skolaktiviteter om miljö- 

och hållbarhetsfrågor, Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Umeå Universitet, 2015). 
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3. METOD OCH MATERIAL 
 

Föreliggande avhandling är som nämndes i inledningen en fortsättning på 

licentiatavhandlingen Historien som fiktion, publicerad 2014. Avhandlingen 

bygger på det material som samlades in under 2012 och 2013 i samband med 

skrivandet av licentiatavhandlingen. Beskrivningen nedan överensstämmer 

därför till stora delar med det avsnitt i licentiatavhandlingen som beskriver 

metodanvändning och materialinsamling. Dock har den äldre texten 

kompletterats med viss ny text så att beskrivningen nedan blir giltig för denna 

avhandling.144 I kapitlets första avsnitt redogörs för studiens empiriska 

material. Därefter följer två avsnitt som beskriver hur urvalet av studieobjekt 

gjorts. Det fjärde avsnittet beskriver hur studien genomförts. I det femte 

avsnittet presenteras de historiska spelfilmer som ingår i studien. Analys-

metoden beskrivs i avsnitt sex och i avsnitt sju redogörs för de etiska över-

väganden som gjorts. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där bland 

annat studiens validitet kommenteras. 

Min metodologiska utgångspunkt finns i det pragmatiskt färgade an-

tagandet att individers meningsskapande är kognitiva och emotionella 

processer som färgas av de sociala och kulturella sammanhang som individens 

erfarande tar plats i. Detta innebär att jag är öppen för både likheter och skill-

nader i elevernas beskrivningar av de aktuella historiska spelfilmerna efter-

som individer som deltar i samma sociokulturella situationer ändå kan skapa 

sinsemellan skilda meningar beroende på individ och förförståelse.145   

3.1 Material 
Den empiriska studien genomfördes på två olika gymnasieskolor i en stad i 

norra Sverige under hösten 2012 och våren 2013. Sammanlagt deltog tre 

gymnasieklasser och två lärare. Det empiriska materialet består först och 

främst av intervjuer med tolv elever från de båda gymnasieskolorna, här 

kallade Gymnasieskola 1 och Gymnasieskola 2. Intervjuerna genomfördes 

individuellt vid två olika tillfällen. Förutom elevintervjuerna har de två lärare 

som deltog intervjuats vid varsitt tillfälle och de aktuella undervisnings-

momenten har observerats. Observationsanteckningar fördes fortlöpande. På 

Gymnasieskola 1 filmades sju muntliga elevredovisningar och på Gymnasie-

skola 2 samlades nio elevartiklar in, vilka är skrivna utifrån filmen Schindler’s 

List på temat ondska. Till det empiriska materialet räknar jag även de aktuella 

spelfilmerna. Filmerna som behandlas i avhandlingen har valts ut av de elever 

och lärare som deltagit i studien och jag har således inte påverkat vilka filmer 

                                                             
144 Följande avsnitt i föreliggande kapitel är i olika grad identiska med framställningen i licentiat-

avhandlingens metodkapitel s. 44ff: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 och 3.8. 
145 Johan Öhman, ”Erfarenhet och meningsskapande”, Utbildning & Demokrati 17, nr 3 (2008): 27. 
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som ingår. De aktuella filmerna är Vredens druvor (1940), Ådalen 31 (1969), 

Schindler’s List (1993), Titanic (1997), Hotel Rwanda (2004), Brokeback 

Mountain (2005), München (2005) och Letters from Iwo Jima (2006). 

Filmerna presenteras mer utförligt längre fram i avsnitt 3.5. I bilaga 6 finns 

en summering av respektive films handling. 

En viktig skillnad mellan doktorsavhandlingen och licentiatavhandlingen 

handlar om användandet av det empiriska materialet. I Historien som fiktion 

baserades resultatet nästan enbart på elevintervjuerna. Med den fenomeno-

logiska utgångspunkt som licentiatavhandlingen hade var det lämpligt att 

göra så. Föreliggande studie har ett annat syfte och en annan teoretisk ut-

gångspunkt vilket inneburit att även om elevintervjuerna fortfarande har en 

framträdande plats har det övriga empiriska materialet, det vill säga elev-

redovisningar, lärarintervjuer och spelfilmer, fått ökad betydelse. Genom den 

teoriutvecklande ambitionen i avhandlingens syfte får hela det empiriska 

materialet en något annorlunda roll här jämfört med i licentiatavhandlingen 

och i detta kapitel förklaras hur teori och empiriskt material samverkar i 

analysen.  

3.2 Urval av lärare och klasser 
För att kunna genomföra den planerade studien behövde jag historielärare 

som arbetade med historisk spelfilm med sina gymnasieklasser. För att hitta 

dessa lärare ställdes ett antal kriterier upp utifrån studiens syfte. Lärarna som 

skulle delta med sina klasser skulle vara behöriga historielärare och de skulle 

använda hela spelfilmer i sin undervisning, inte enbart filmklipp. Det var 

viktigt att lärarna arbetade med spelfilm sedan tidigare och att jag skulle 

kunna beredas möjlighet att delta i ett undervisningsmoment med spelfilm 

utan att lärarna ändrade någonting i sitt sätt att arbeta med film. Studien är 

ingen interventionsstudie utan den undersöker hur det kan se ut när lärare 

använder historisk spelfilm i sin undervisning. För elevernas del var urvals-

kriteriet att de läste någon av historiekurserna för gymnasienivå vilket 

medförde att de sökta lärarna skulle undervisa i någon av dessa kurser. 

Eftersom viss bredd eftersträvades i urvalet kontaktades samtliga gymnasie-

skolor i den aktuella kommunen. 

Brev skickades ut via mail till alla rektorer på totalt tio gymnasieskolor 

(bilaga 3). I brevet förklarades syftet med studien och jag frågade också efter 

kontaktuppgifter till historielärare som arbetade med film i sin undervisning. 

Brevet följdes upp med telefonsamtal. Så fort jag fått namn på historielärare 

skickades brev ut via mail till dessa (bilaga 4). Breven förklarade syftet med 

studien, dess tänkta genomförande, vad ett deltagande kunde innebära samt 

vilka kriterier jag hade för deltagande intervjupersoner. 

Jag fick kontakt med fyra historielärare på fyra olika skolor som också 

stämde in på kriterierna. De undervisade alla på högskoleförberedande 
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program så därför försökte jag att få kontakt med historielärare på yrkes-

förberedande program men utan att lyckas. Av de fyra intresserade lärarna 

föll två bort, den ena på grund av förändringar i tjänsten vilket innebar att han 

inte längre skulle undervisa i historia och den andra på grund av sjuk-

skrivning. Två lärare återstod och det är deras klasser som slutligen är med i 

studien. Jag menar att det empiriska underlaget trots bortfallet ändå re-

presenterar en viss bredd. Lärarna undervisade i två klasser vardera och på 

olika skolor, en kommunal större skola och en mindre friskola. Eleverna fanns 

på tre olika program: naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga 

programmet och ekonomiprogrammet. De gick i årskurs 1 och årskurs 2 men 

läste alla Historia 1b. Lärarnas sätt att arbeta med spelfilm i undervisningen 

skiljde sig åt vilket gav det empiriska materialet viss bredd och variation. Även 

de filmer som ingick i undervisningen varierade. Det gav mig möjlighet att 

intervjua eleverna utifrån åtta olika historiska spelfilmer. 

3.3 Urval av elever  
På de två olika gymnasieskolorna träffade jag tre klasser. Urvalet av elever 

genomfördes enligt följande steg.  

1) Vid det första besöket i respektive klass förklarade jag för eleverna vad 

studien handlade om utifrån ett nedskrivet manus så att alla skulle få samma 

information. Tillsammans resonerade vi också om vad spelfilm kan vara för 

något och hur det kan definieras.  

2) Jag berättade om upplägget av undersökningen. Sedan informerades 

eleverna om att det var frivilligt att delta samt andra etiska aspekter. Därefter 

fick de lektionen på sig att fundera om de ville delta.  

3) I slutet av lektionen fick de som ville delta lämna sitt skriftliga 

medgivande. De fick även med sig ett papper att ta hem till sina föräldrar för 

att informera dem. (Se vidare avsnittet Etiska överväganden samt bilaga 5)  

4) De elever som valde att delta i studien fick därefter under samma lektion 

svara skriftligt på frågorna: Vad tänker du om historieämnet i skolan? samt 

Vad tänker du om att se spelfilm i historieämnet? Frågorna hade en öppen 

karaktär och tydligt fokus på elevernas tänkande för jag ville att de skulle 

formulera sig fritt och gärna personligt utan att för den skull göra anspråk på 

att fånga ett mer komplext erfarande. När frågorna skulle besvaras upp-

manades eleverna både muntligt och skriftligt att tänka utifrån sig själva och 

helt fritt. Eleverna fick skriva sina namn och kontaktuppgifter på svaren till 

frågorna som samlades in av mig. Att svaren inte lämnades anonymt kan 

möjligen ha påverkat eleverna att inte skriva fritt trots att de fick information 

om att deras svar enbart skulle läsas av mig och inte av deras lärare. 

5) Svaren användes sedan som en hjälp att välja ut vilka elever som skulle 

intervjuas. För att få en bredd i elevurvalet sökte jag dels elever som var 

positiva till historieämnet och till spelfilm i undervisningen, dels elever med 

en mer negativ inställning.  På den första gymnasieskolan spelade även 
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elevernas val av spelfilm in i mitt urval samt om de arbetade ensamma eller 

två och två. Detta för att de valde spelfilmer självständigt och några av de valda 

filmerna stämde inte alls in på den definition av historisk spelfilm som 

presenteras i inledningen. På Gymnasieskola 2 var det läraren som valde film 

och hela klassen såg denna film tillsammans i skolan. I urvalet till 

elevintervjuerna eftersträvade jag ha en någorlunda jämn könsfördelning 

utifrån antalet pojkar och flickor i klasserna. 

6) När urvalet gjorts rådfrågade jag de undervisande lärarna om de utifrån 

sin elevkännedom hade några synpunkter på det urval jag gjort. I ett fall 

påverkade lärarens synpunkter valet och en annan elev valdes istället. 

Bedömningen gjordes utifrån etiska hänsyn.  

I Gymnasieskola 1 deltog totalt fyrtio elever i arbetet med film i historie-

undervisningen, varav trettio var pojkar. Av dessa fyrtio elever var det åtta 

stycken som avböjde att vara med i studien, samtliga pojkar. Totalt inter-

vjuades sju elever; fyra pojkar och tre flickor. I Gymnasieskola 2 intervjuades 

fem elever, fyra flickor och en pojke. Totalt deltog arton elever i under-

visningen, sexton flickor och två pojkar. Sex stycken avböjde att vara med i 

studien, samtliga flickor.  

3.4 Genomförande av den empiriska studien  
Studiens två lärare arbetade på olika sätt med historisk spelfilm i 

undervisningen. I Gymnasieskola 1 genomförde historieläraren Stefan ett 

temaarbete tillsammans med läraren i svenska. Temaarbetet kallades Bok- 

och filmprojektet och beskrivs mer ingående nedan. Eleverna valde relativt 

självständigt vilka filmer de skulle se, vilket resulterade i att de sju eleverna 

som intervjuats sett sju olika filmer. Dessa filmer är: Brokeback Mountain, 

Letters from Iwo Jima, Hotel Rwanda, Titanic, Ådalen 31, Vredens druvor 

och München. I Gymnasieskola 2 ingick filmen Schindler’s List i ett 

undervisningsmoment om världskrigsepoken. Historieläraren Anna hade lagt 

upp momentet så att alla elever gemensamt såg filmen på skoltid. Filmen var 

basen i ett arbete kring temat ondska. Även detta arbete beskrivs mer 

ingående nedan. Lärarna på båda gymnasieskolorna intervjuades om sina 

undervisningsmoment och om sin syn på historieämnet och spelfilm innan 

själva studien körde igång.  

3.4.1 Gymnasieskola 1 

Stefan startade upp bok- och filmprojektet genom att visa eleverna en 

planering för arbetet och förklara hur det skulle genomföras. Utgångspunkten 

för arbetet var att eleverna skulle bestämma sig för någon verklig historisk 

händelse, företeelse eller person och jämföra hur det berättas om detta i 

spelfilm, i skönlitteratur och i historieskrivningen. Han gav flera exempel på 

möjliga områden att välja så att eleverna skulle bli inspirerade och få en 

förståelse för hur de kunde tänka. Följande exempel togs upp: apartheid, 
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rasism, homosexualitet, kalla kriget, atombomben, hippierörelsen, be-

stigandet av Mount Everest, Mahatma Gandhi och Adolf Hitler. Även i den 

skriftliga instruktionen som delades ut till eleverna fanns förslag på ämnes-

områden, exempelvis Sveriges historia, krigen i Ryssland eller andra världs-

kriget. Stefan berättade också hur eleverna skulle kunna koppla filmer till de 

olika områdena, till exempel filmen Brokeback Mountain till homosexualitet 

och då skulle lagstiftning mot homosexualitet kunna granskas. Även James 

Bond-filmerna togs upp av Stefan som möjliga att koppla till exempelvis Kalla 

kriget och att filmerna då skulle kunna ge information om hur filmmakarna 

såg på världen när de gjordes. Stefan betonade att fokus skulle ligga på jäm-

förelse och på hur spelfilmen och den skönlitterära boken kunde avvika från 

historiska faktaframställningar, eller hur de kanske avviker från varandra. 

Stefan redogjorde även för de praktiska ramarna för temat: att eleverna hade 

cirka tolv lektioner till sitt förfogande men att de inte behövde vara på skolan 

för att genomföra arbetet. Redovisningen var bestämd till 10–15 minuter 

muntlig presentation inför helgrupp. Ville någon elev redovisa för en mindre 

grupp skulle de säga till om det.  

Stefan och hans kollega svenskläraren, som också var involverad i projektet, 

hade sedan en gemensam avspark för temaarbetet på stadens bibliotek. Där 

tipsade en bibliotekarie om böcker och filmer samt hur eleverna skulle kunna 

kombinera film och bok med en historisk händelse, företeelse eller person. 

Bibliotekarien framhöll att historiska böcker och filmer ofta handlar om 

konflikter för det är just dessa som blir till stoff för böcker och filmer. Hon gav 

förslag på filmer och böcker som hon tagit fram och de presenterades lite mer 

utförligt för eleverna.146 

Efter presentationen fick eleverna leta studieobjekt själva och fråga lärarna 

och bibliotekarien om de behövde hjälp och inspiration. Bibliotekarien hade 

ställt fram en vagn med böcker och filmer som ordnats ämnesvis utifrån: 

Geografiska områden (Finland, Sovjet, Tyskland, Nordafrika, Vietnam, USA, 

Sydafrika, Spanien, Italien), Ådalen 31 samt Chicagogangstrar. Alla skulle ha 

gjort sina val innan de lämnade biblioteket. Valen skrevs ner på en lista. Jag 

är medveten om att elevernas val av filmer inte är ett helt fritt val. De båda 

lärarnas och bibliotekariens introduktion och tips kan ha styrt deras val i vissa 

riktningar. Eftersom eleverna skulle ha bestämt ämnesområde och helst också 

film och bok innan de lämnade biblioteket fanns inte mycket tid för dem att 

tänka igenom sina val. Jag kan se att i flera av fallen valde eleverna något av 

det som föreslagits under introduktionen. Ett exempel på det är Mattias val av 

händelserna i Ådalen 1931 och filmen Ådalen 31.  

                                                             
146 Förslagen som presenterades mer utförligt var: Rasmotsättningar i USA (”I nattens hetta”, ”To kill a 
mockingbird”, ”Mississippi brinner”, ”Gissa vem som kommer på middag?”), Vietnamkriget (”Apocalypse 
now”, ”Krigets sorger”, ”Född den 4:e juli”, ”Och jorden färgades röd”), Imperialism (”Afrikas drottning”, 
”Mörkrets hjärta”, ”Apocalypse now”). 
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När arbetet väl var introducerat och eleverna hade valt arbetsområde fick 

de arbeta självständigt under sju veckor. Under denna period inföll en 

lovvecka och två veckors lektioner föll bort på grund av praktik och besök av 

årskurs nio. Sammanlagt arbetade eleverna självständigt under fyra 

skolveckor. Antalet lektioner per vecka varierade från två till fem. Jag 

observerade en lektion i varje klass under denna tid och genomförde 

intervjuerna i direkt anslutning till att eleverna sett filmerna. Under denna tid 

fick även eleverna den bedömningsmatris som sedan lärarna använde som 

bedömningsunderlag vid redovisningarna. Flera av eleverna valde att arbeta 

på skolan men många arbetade med projektet på annan plats.  

Eleverna intervjuades individuellt i nära anslutning till att de sett filmerna, 

detta eftersom de då kunde berätta om sitt erfarande innan de hunnit bearbeta 

filmupplevelsen utifrån uppgiften som hörde till filmerna. Det är viktigt att 

framhålla att eleverna också läste skönlitterära verk som anknöt till de valda 

ämnesområdena och att dessa verk naturligtvis bidragit till elevernas lärande 

i projektet i stort. För att ändå kunna undersöka just spelfilmernas betydelse 

för det historiska meningsskapandet försökte jag att i så stor utsträckning som 

möjligt att genomföra intervjuerna innan eleverna läst de valda böckerna. De 

flesta av eleverna läste böcker som skildrade det valda temat på ett litet annat 

sätt än spelfilmen vilket kan ha underlättat för dem att skilja på de olika 

narrationerna. En möjlig och intressant studie hade varit att jämföra 

elevernas erfarande av både bok och film men utifrån denna studies syfte var 

inte det aktuellt.  

Samtliga elever som intervjuats redovisade sina arbeten under en dag i en 

hörsal inför de båda klasser som deltagit i projektet. Totalt var cirka 40 elever 

närvarande. Redovisningarna ingick i undervisningsmomentet och bedömdes 

av lärarna. Alla elever använde sig av presentationsprogram och samtliga 

redovisningar spelades in med filmkamera. Jag valde att använda filmkamera 

eftersom jag ville fånga både elevernas tal och deras Power Point-

presentationer där de använde filmklipp från de aktuella filmerna. Varje redo-

visning är ca 15 minuter. Jag är medveten om att eleverna i sina redovisningar 

ger uttryck för filmerna utifrån att de blir bedömda av lärarna, till skillnad 

från intervjuerna som var mer förutsättningslösa. Eleverna hade fått en 

bedömningsmatris innan redovisningen och de visste således vad läraren 

skulle bedöma.  

Efter redovisningarna intervjuades eleverna en och en i en uppföljande 

intervju där syftet var att ta reda på elevernas tankar om filmerna och arbetet 

efter det att filmerna bearbetats. Frågor ställdes även om elevernas filmvanor 

och om de kände till olika sätt att analyser film. Detta för att eventuellt kunna 

se om deras filmvanor och kunskap om filmanalys påverkat deras erfarande 

av filmerna. 
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3.4.2 Gymnasieskola 2 

Historielärare Anna arbetade med världskrigsepoken i två klasser parallellt. 

Jag valde att följa en av klasserna, en blandklass bestående av elever från 

samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet. Momentet var upplagt så att 

Anna föreläste om första världskriget, mellankrigstiden och sedan andra 

världskriget. Elevernas kunskaper stämdes av med ett skriftligt förhör på 

första och andra världskriget. Efter detta fick eleverna i uppgift att skriva en 

artikel på temat ondska utifrån filmen Schindler’s List. Anna skickade 

inledningsvis ut en instruktion till eleverna om momentet. Instruktionen 

innehöll syftet med arbetet, utdrag ur ämnesplanen för Historia 1b, upplägg 

av momentet, kunskapsmål, centrala begrepp, artikeluppgiften samt en 

bedömningsmatris. I syftesdelen för arbetet med världskrigsepoken beskrivs 

de olika delar som ingick och hur de hänger samman. Här nämns kampen 

mellan demokrati och diktatur i Europa och att ”utifrån Förintelsen och 

Stalins utrensningar i Sovjetunionen kan en diskussion om folkmord föras”.147  

Jag observerade lektionsarbetet under hela momentet. Nedan följer en åter-

givning av dessa observationer. 

Första lektionen handlade om första världskriget och mellankrigstiden. 

Anna gick igenom orsaker till första världskrigets utbrott, händelseförloppet 

och följder av kriget. Hon berättade och skrev på tavlan samtidigt som hon 

engagerade eleverna genom att ställa frågor till dem. Flera av eleverna var 

aktiva och svarade på hennes frågor, dock inte alla. När Anna kom fram till 

mellankrigstiden berättade hon om den ekonomiska situationen efter kriget 

och förklarade begreppet hyperinflation. Därefter gav hon eleverna i uppgift 

att med hjälp av läroboken dels bestämma vad som kunde varit orsaker till 

och följder av hyperinflationen, dels sätta dessa i kronologisk ordning. Anna 

skrev upp vilka orsaker och följder de skulle arbeta med. Eleverna arbetade 

självständigt och Anna gick runt och svarade på frågor och rätade ut 

frågetecken. Några av eleverna hade svårigheter att förstå uppgiften och att 

komma igång men efter ett tag arbetade alla relativt koncentrerat. Lektionen 

avslutades med att Anna gick igenom vad som var orsaker och vad som var 

följder på tavlan samt hur de skulle ordnas kronologiskt. Eleverna fick i läxa 

att lära sig orsakerna och följderna samt att med hjälp av läroboken plocka ut 

tre åtgärder mot inflationen. 

Andra lektionen inleddes med en repetition av den föregående lektionen. 

Hyperinflationen togs upp igen och kopplades till Versaillesfreden och 

krigsskadeståndet som Tyskland dömdes att betala. Därefter beskrev Anna 

den uppkomna ekonomiska krisen som ett globalt problem och hon kom på 

så sätt in på börskraschen 1929 i USA. Anna förklarade hur den dåliga ekono-

min gjorde att människor i Europa började tvivla på demokratin. Eleverna 

verkade lyssna intresserat.  Så gav hon dem en uppgift. Eleverna fick varsin 

                                                             
147 Instruktionsmaterial Gymnasieskola 2: ”Världskrigens tid. Ca 1914-1945” (130210) 
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lapp med olika begrepp på: fascism, nazism, kommunism, demokrati, 

diktatur. På baksidan av varje lapp fanns nyckelord som skulle hjälpa dem att 

förklara vad de olika begreppen står för. Eleverna använde också läroböckerna 

för att förklara begreppen. När var och en formulerat en förklaring på sitt 

begrepp fick de gå fram till tavlan och skriva upp dem. Därefter gick Anna 

igenom de olika förklaringarna och kompletterade när elevernas förslag var 

lite tunna. Övningen ledde till många diskussioner och frågor från eleverna. 

Lektionen avslutades med att Anna berättade om upptakten till andra 

världskriget.  

Tredje lektionen arbetade eleverna självständigt med andra världskriget 

utifrån en instruktion eftersom Anna var sjuk. Jag kunde tyvärr inte observera 

denna lektion.  

Fjärde lektionen inleddes med ett skriftligt förhör på det som Anna gått 

igenom de föregående lektionerna. Efter förhöret introducerade Anna filmen 

Schindler’s List genom att hon berättade vad det var för slags film och att den 

var hemsk, men inte ”Halloween-hemsk”.148 Hon berättade att den handlar 

om förintelsen och förklarade vad förintelsen var för något. Hon gav dem även 

instruktion om att de efter filmen skulle skriva en artikel om ondska. Hon 

uppmanade eleverna att titta speciellt på de olika karaktärerna Oskar 

Schindler och Amon Goeth och ställde frågan ”Varför gör de som de gör?”149 

Eleverna fick därpå se en första del av Schindler’s List. Resten av filmen sågs 

i ett svep följande lektion.  

När eleverna sett klart Schindler’s List återkom Anna till artikeluppgiften 

och till att de skulle skriva om de människor som var med i filmen, framför 

allt Schindler och Goeth. Den skriftliga artikeluppgiften var även den 

utformad med utgångspunkt i de båda karaktärerna. 

Som beskrivits tidigare valdes fem elever ut för intervjuer och intervjuerna 

genomfördes samma dag eller dagen efter filmvisningen. Ingen av eleverna 

hade påbörjat sin artikel när de intervjuades.  

Efter att eleverna intervjuats följde en lektion då Anna diskuterade 

Schindler’s List med eleverna samt gav dem instruktioner om hur en artikel 

bör skrivas. Därefter arbetade eleverna med sitt skrivande, de fick en artikel 

som skrivits tidigare av en elev som exempel och de fick arbeta med 

kamratrespons. Artiklarna skrevs både på skoltid och hemma. De artiklar jag 

samlade in är de färdiga texter som skickades in till läraren för bedömning. 

Sammanlagt fick jag tio artiklar av läraren efter avslutat arbete och det var de 

artiklar hon fått in innan mitt deltagande på skolan avslutades. Av de fem 

elever som jag intervjuade skickade fyra elever in texter. Precis som med de 

muntliga redovisningarna vid Gymnasieskola 1 är jag medveten om att 

artiklarna skrivits utifrån en specifik instruktion från läraren och att eleverna 

                                                             
148 Observationsanteckningar. Gymnasieskola 2 (130226) 
149 Ibid. 
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varit medvetna om att artiklarna var den huvudsakliga bedömningen av 

momentet där filmen Schindler’s List ingick.  

När hela momentet var avslutat gjorde jag uppföljande intervjuer med 

samtliga fem elever, precis som på Gymnasieskola 1. 

3.4.3 Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes inför licentiatavhandlingen utifrån en fenomeno-

logisk forskningsansats. Denna ansats innebär en kunskapssyn som 

tillerkänner människors erfarande betydelse för hur vi kan förstå världen. Det 

betyder att jag ville få kunskap om elevernas och lärarnas upplevelser, tankar 

och känslor om filmerna såsom de erfar dem. Deltagande observationer kan 

också vara en relevant metod för att få ta del av människors erfarande efter-

som människor berättar mycket om sig själva genom sina kroppar och genom 

samspel med andra.150 Men för att få tillgång till elevers upplevelser av den 

historiska spelfilmen och lärares syn på dessa som didaktiskt redskap i 

historieundervisningen på gymnasiet lämpade sig intervjuer bättre. 

Utbildningspsykologen Steinar Kvale och psykologiprofessorn Svend Brink-

mann beskriver den kvalitativa forskningsintervjun utifrån ett fenomeno-

logiskt perspektiv och menar att:  

 
Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är.151 

Denna öppna ansats har inneburit att det empiriska intervjumaterialet även 

fungerat för det syfte som föreliggande avhandling har. Det är också så att 

licentiatavhandlingen och föreliggande arbete hänger samman bland annat 

genom det didaktiska dilemma som var resultatet av den första studien och 

som i detta arbete fördjupas och är en del av underlaget för utvecklandet av 

begreppet historiefilmslitteracitet. 
Intervjuerna spelades in med en digital röstinspelare, eftersom jag ville att 

inspelningstekniken skulle märkas så lite som möjligt för att inte störa inter-

vjupersonerna. De skulle känna sig så avslappnade som möjligt under 

intervjun. Jag valde att inte filma intervjuerna eftersom mitt fokus låg på 

intervjupersonernas berättelser och de fångas upp bra av röstinspelaren.  

Intervjufrågorna hade utformats utifrån en livsvärldsansats (se bilaga 1 

och 2). Det betyder att frågorna var öppna och så lite styrande som möjligt. 

                                                             
150 Jan Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in 

Education: The Gothenburg Tradition”, The Indo-Pacific Journal of Phenomenology 13 (2013): 8; Annika 

Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2013), 

68. 
151 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 

2009), 42. 
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Nyfikenhet, lyhördhet och öppenhet har varit viktiga ledord både i 

utformandet av intervjuunderlaget och i själva intervjusituationen. Inter-

vjuerna genomfördes med en önskan att komma förbi det ytliga tyckandet och 

nå ett djupare erfarande. Det kan göras på olika sätt.152 Ett sätt var att under 

elevintervjuerna formulera följdfrågor som gav eleverna möjlighet att 

distansera sig från filmupplevelsen och reflektera över den. Ett annat sätt var 

att antingen använda filmklipp som eleverna själva valde ut och som de 

kommenterade eller att be eleverna berätta om filmscener som av någon 

anledning gjort intryck på dem. Under intervjuerna sätter eleverna ord på 

upplevelser som kan vara både spontana och oreflekterade. Genom att upp-

levelserna kläs i ett språk reflekterar eleverna över dessa erfarenheter.153  

Elevintervjuerna genomfördes till största delen i skolorna i ett lugnt avskilt 

grupprum. Två elevintervjuer genomfördes i ett litet grupprum på stadens 

bibliotek. Den första omgången elevintervjuer varade mellan 40 och 50 

minuter vardera och ungefär mitt i intervjun fikade vi tillsammans. Eleverna 

sa att de upplevde intervjuerna som något positivt och de tyckte att det var 

roligt att få prata om sina tankar och känslor kring filmerna. Om de tyckte att 

det var jobbigt eller obehagligt att bli intervjuade var det ingenting som de 

uttryckte. Jag berättade också för dem att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande.  

Det visade sig under intervjusamtalen att eleverna ibland hade svårt att 

sätta ord på sitt erfarande av filmerna. Det var en ovan situation att berätta 

om vad spelfilmerna väckte för tankar och känslor. De sökte efter ord och de 

tvekade över vad de skulle säga. Som organisationsvetaren Mats Alvesson 

skriver kan det brista i överensstämmelsen mellan vad intervjupersoner vill 

eller kan uttrycka och vad de faktiskt vet.154 Men allteftersom intervjuerna 

fortskred märkte jag att eleverna fick lättare att uttrycka vad de tänkte och 

kände. När det spontana och oreflekterade erfarandet skulle kläs i ord blev det 

synligt även för eleverna själva.  

När eleverna uttryckte att de tänkte eller kände någonting de berättade om 

från filmerna försökte jag be dem förklara närmare, att beskriva lite mer i 

detalj. Det kan som sagt vara svårt att fånga känslor och speciellt beskriva dem 

i efterhand. Så när jag märkte att de beskrev något ur filmerna som berörde 

dem kunde jag fråga hur de kände då. Ett exempel på detta kan vara samtalet 

nedan: 
Intervjuaren: Var det nånting i filmen som förvånade dig? 

Hanna: Ja att dom behandlade barnen sådär. Så det var ju…jag vet inte hur 

man kan sjunka så lågt? 

                                                             
152 Bengtsson, ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: 

The Gothenburg Tradition”, 9. 
153 Jan Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, i Med livsvärlden som grund, red. 

Bengtsson, Jan (Lund: Studentlitteratur, 1999), 43. 
154 Mats Alvesson, Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet (Malmö: Liber, 2011), 42. 



 

45 
 

Intervjuaren: Nä… vad kände du då? 

Hanna: Jag vet inte, typ ilska. Till exempel när dom skulle föra bort barnen 

från föräldrarna, ingen brydde sig, dom ser det som typ ”det är bara 

ett liv”, det är ingenting att bry sig om så. Så att jag tror att dom flesta 

under den tiden inte tänker på, vad heter det, tänk om det hade varit 

deras barn, hur skulle dom reagera. Typ så. Alla tänkte mest på sig 

själva och på att göra sitt jobb typ.  

Intervjuaren: Ja…mmm…och det gör dig arg? 

Hanna: Ja!  

Intervjuaren: Mmm…vad skulle du vilja göra åt det? 

Hanna: Jag vet inte…om man hade varit under den…alltså jag fick höra den 

där berättelsen när dom hade ställt fram några ungdomar, judar, och 

då skulle det vara några militärer som skulle skjuta dom. Och då var 

det en tonårig pojke som skulle skjuta dom, men han valde att ställa sig 

på judarnas sida istället. Typ ungefär så.155 

Spelfilm engagerar åskådare både kognitivt och emotionellt och genom 

följdfrågor om elevernas erfarande ville jag förstå vad det är de upplever och 

vad det är som de bär med sig in i historiearbetet med filmen. Jag är medveten 

om att filmerna ingick i ett undervisningsmoment och att elevernas tittande 

till viss del förberetts. Erfarandet av spelfilmerna var således kontextbundet 

till skolans värld. I elevernas livsvärld finns också tidigare erfarenheter av 

både historia och film som kan spela roll för deras erfarande. 

Intervjuerna med lärarna följde samma ansats som intervjuerna med 

eleverna. Lärarna intervjuades som nämnts på respektive skola innan själva 

arbetet i klassrummet körde igång och de intervjuades ungefär 60 minuter 

vardera.  

3.5 Presentation av spelfilmerna 

Nedan följer en kort presentation av de åtta filmer som ingår i studien. 

Filmerna relateras till den beskrivning av historisk spelfilm som finns i 

inledningen. Även filmernas historiekulturella kontext kommenteras mycket 

kort. För en resumé av filmernas handling se bilaga 6. 

3.5.1 Vredens druvor (1940) 
Vredens druvor handlar om Tom Joad och hans familj som tvingas flytta från 

sin gård. Den utspelar sig i USA under depressionsåren på 1930-talet. Filmen, 

som är svartvit, bygger på John Steinbecks roman med samma namn som kom 

1939.  

Fokus i filmen ligger på Tom Joad. Han förändras genom filmen från att 

vara solidarisk med sin egen familj till att se de fattiga lantarbetarnas situation 

i ett större perspektiv och vilja kämpa för bättre förhållanden för denna 

                                                             
155 Hanna, 130228, 3-4. Detta foto finns för övrigt med och beskrivs i boken Lyckad nedfrysning av Herr 

Moro (1997). Ordfront, s.95. 
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samhällsgrupp. Viktig för hans förändring är predikanten Casey och de 

värderingar han står för, men också de erfarenheter han gör under resan 

västerut. Tom Joads mamma står för värderingar kopplade till familjen och 

betydelsen av att familjen håller samman. Den svåra situation som tusentals 

familjer levde i under depressionen, familjernas utsatthet och maktlösheten 

löper som en röd tråd genom hela filmen. Filmen tar moralisk ställning för de 

utsatta men lämnar öppet för åskådaren att bilda sin egen uppfattning om 

vilka som bär ansvaret för deras situation. Mammans slutreplik symboliserar 

filmens budskap väl: ”Men vi är seglivade. Vi är det levande folket. De kan inte 

utplåna oss. De kan inte klå oss. Vi kommer alltid att finnas för vi är folket.”156 

Regissör John Ford har bemödat sig om att skildra tiden och människorna 

på ett trovärdigt sätt och filmen ger sitt perspektiv på effekterna av den ekono-

miska depressionen i USA på 1930-talet. Tidsmässigt skildrar filmen sin 

samtid eftersom USA fortfarande led av depressionen när filmen gjordes 

1940. Detta gör det problematiskt att kategorisera den som historisk spelfilm 

eftersom den inte producerats som en historisk film utan som en samtida 

skildring. Men precis som medie- och kommunikationsvetaren Pelle Snickars 

och historikern Cecilia Trenter framhåller är gränsen för vad som är historisk 

spelfilm flytande och samtida filmer kan efter en viss tid komma att betraktas 

som historiska filmdokument.157 Eftersom Vredens druvor har godkänts av 

läraren att användas i historieundervisningen betraktar jag den här som en 

historisk spelfilm. Vredens druvor följer den dramaturgiska modellen med 

presentation, komplikation och upplösning även om det episka inslaget är 

starkt.  Filmen fokuserar som tidigare nämnts på karaktären Tom Joad och 

åskådaren får följa hans utveckling mot politiskt och socialt uppvaknande 

men de fattiga lantarbetarna utgör en form av kollektiv filmkaraktär i filmen. 

3.5.2 Ådalen 31 (1969) 
Filmen Ådalen 31 handlar om de historiska händelserna i Ådalen 1931. I 

förtexten till filmen kan man läsa: "1931 stod skorstenarna utan rök vid många 

av Ådalens fabriker. Sympatistrejker pågick för arbetarna vid Marma, vars 

timpenning arbetsgivaren ville sänka med 4 öre från 1:18 till 1:14. Under den 

demonstration som följde sköts fem arbetare ihjäl av militär. Filmen tillägnas 

dessa fem."158 Denna text fångar väl filmens tema och placerar filmen 

historiekulturellt som förmedlare av arbetarnas perspektiv. Filmen ger kun-

skap inte bara om hur händelserna i Ådalen 1931 tolkas utan också kunskap 

                                                             
156 John Ford, The Grapes of Wrath. Twentieth Century Fox. 1940. 124 minuter. DVD (2005). 
157 Snickars och Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk - en 

introduktion”, 19. 
158 Bo Widerberg, Ådalen 31. Svensk Filmindustri. 1969. 109 minuter. DVD (2006). 
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om historiekulturen i Sverige vid filmens tillblivelse, alltså slutet av 1960-

talet.159 

Manusförfattaren och regissören Bo Widerberg berättar om Ådals-

händelserna utifrån arbetarnas perspektiv. I centrum finns Harald Andersson 

och hans familj. Lika mycket som filmen berättar om händelserna i Ådalen vill 

den berätta om människornas liv och erfarenheter på ett stillsamt och 

närvarande sätt. Arbetarna beskrivs med större värme och förståelse än 

borgerskapet. Genom att låta Haralds äldsta son ha en relation till dispo-

nentens dotter får spänningen mellan arbetarna och borgerskapet ytterligare 

en dimension. Filmens dramaturgi följer inte riktigt den traditionella 

berättarstrukturen med presentation, komplikation och upplösning för det 

episka inslaget är tydligt. Liksom lantarbetarna i Vredens druvor utgör 

arbetarklassen i Ådalen 31 en slags kollektiv filmkaraktär. Bo Widerberg har 

bemödat sig att göra historien trovärdig bland annat genom att använda sig 

av statister som själva var med vid händelserna.     

3.5.3 Schindler’s List (1993) 
Filmen Schindler´s List skildrar historien om Oskar Schindler och hans kamp 

för att rädda livet på 1100 polska judar. Filmen är baserad på verkliga hän-

delser. Verklighetens Oskar Schindler föddes i den tysktalande delen av 

Tjeckoslovakien 1908. Regissören Steven Spielberg har utgått från dokumen-

tärromanen Schindler’s ark av Thomas Keneally som kom ut 1982.160 

Det är en mångfasetterad bild av Oskar Schindler som Spielberg låter växa 

fram. Han beskrivs som medlem i nazistpartiet, målmedveten i sin strävan att 

skapa sig en förmögenhet och han bedrar öppet sin fru. Men han förändras 

genom filmen och börjar mer och mer ogilla behandlingen av den judiska 

befolkningen. Så småningom övergår hans strävan efter rikedom till en kamp 

för att rädda så många av judarna som möjligt. Filmen har ett tydligt fokus på 

individen Oskar Schindler.  Hans antagonist är Amon Goeth, som också 

funnits i verkligheten. Även om inte Schindler framställs som en alltigenom 

god person så framträder den klassiska dramatiska polariseringen mellan ont 

och gott i filmen genom den tydliga motsättningen mellan Schindler och 

Goeth. Filmen följer den klassiska dramaturgin med presentation, 

komplikation och upplösning. Den är filmad i svartvitt förutom vissa 

symboliska scener som är filmade i färg, bland annat firandet av sabbaten och 

slutscenen vilken markerar filmproduktionens samtid. Spielberg är inte helt 

trogen den historiska verkligheten men han har bemödat sig om att göra en 

film som är historiskt trovärdig.161   

                                                             
159 Roger Johansson, Kampen om historien. Ådalen 1931: Sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931-2000 (Stockholm: Hjalmarsson & Högberg, 2001), 28. 
160 Clas Österholm, ”Filmhandledning Schindler’s List” (Svenska Filminstitutet, Stockholm, u.å.). 
161 Ibid., 20. 
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Schindler’s List blev mycket uppmärksammad när den kom, den vann flera 

Oscar och blev en publiksuccé.162 I och med den uppmärksamhet som filmen 

rönte har den också blivit föremål för diskussion. Bland annat har framhållits 

hur filmen representerar judarna som ett kollektiv utifrån stereotyper medan 

Schindler och Goeth framträder som individer. Det är problematiskt att 

filmen skildrar räddandet av mer än tusen judar ur Schindlers perspektiv 

eftersom han som nazist var en del av förtrycket.163 

3.5.4 Titanic (1997) 
Precis som Schindler’s List blev Titanic både flerfaldigt Oscars-belönad och 

en publiksuccé.164 Filmen skildrar undergången av fartyget Titanic år 1912. 

Sammanvävt med berättelsen om hur Titanic sjönk gestaltas den fiktiva 

historien om kärleken mellan Jack Dawson och Rose DeWitt Bukater. För 

manus står regissören James Cameron.     

 Filmen Titanic är uppbyggd av två handlingar med kausala samband, dels 

kärlekshistorien om Jack och Rose, dels berättelsen om Titanics undergång. 

Den ena historien är fiktiv, den andra baserad på verkliga händelser.  De båda 

historierna flätas in i varandra, trappas upp och får sin upplösning. Filmen 

följer den klassiska spelfilmsdramaturgin. Även i denna film är det individen 

som står i centrum; det är Rose historia som är kärnan i filmen. Genom Rose 

inbjuds åskådaren att fundera över hur det kunde ha varit att vara kvinna i 

början av 1900-talet och genom hennes kärlekshistoria med Jack blir 

klasskillnaderna belysta. James Cameron har eftersträvat historisk 

trovärdighet i skildringen av Titanic och genom att väva in aspekter av genus 

och klass knyter han an till aktuella samtidsperspektiv på historien. Jack och 

Rose symboliserar hur Amerika vuxit fram genom att individer med stark 

frihetslängtan övervunnit både köns- och klassgränser.165 På så sätt speglar 

filmen historiekulturen vid filmens tillblivelse.  

3.5.5 Hotel Rwanda (2004) 
Filmen Hotel Rwanda är baserad på verkliga händelser. År 1994 dödades 

närmare en miljon människor på grund av inre konflikter i Rwanda och 

händelserna kan beskrivas som det värsta folkmordet sedan förintelsen.       

Händelserna är skildrade ur huvudpersonen Paul Rusesabaginas 

perspektiv och manusförfattarna Terry George och Keir Pearson har byggt 

historien utifrån hans vittnesmål. Precis som i Schindler’s List fokuserar 

filmen på en mans hjältemodiga handlande för att rädda oskyldiga människor 

                                                             
162 Christoph Classen, ”Balanced Truth: Steven Spielberg’s Schindler’s List among History, Memory, and 

Popular Culture”, History and Theory, Theme Issue, nr 47 (2009): 78. 
163 Bratu Hansen, ”Schindler’s List Is Not Shoah: Second Commandment, Popular Modernism, and Public 
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som utsätts för systematisk förföljelse och folkmord. Liksom Schindler 

förändras Rusesabagina under filmens gång och de växer successivt in i sina 

hjälteroller. Paul Rusesabaginas slutkommentar i filmen visar tydligt på hur 

han förändrats på grund av sina upplevelser. I början av filmen var han ovillig 

att hjälpa andra än sin familj. I slutet inser han att om man bara vill så finns 

det alltid möjlighet att hjälpa andra. ”There is always enough room”, är 

Rusesabaginas sista ord i filmen när han hjälper sin familj och andra 

flyktingar att lämna Rwanda.  

Hotel Rwanda följer den klassiska dramaturgin med presentation, 

komplikation och upplösning. Filmen ställer moraliska frågor om omvärldens 

ansvar och visar tydligt hur västvärlden lämnade Rwanda att förblöda.  

3.5.6 Brokeback Mountain (2005) 
Brokeback Mountain är den fiktiva berättelsen om de unga männen Jack och 

Ennis som blir förälskade i varandra och man får följa deras historia under en 

tjugoårsperiod med början 1963. Filmen är baserad på en novell av Annie 

Proulx, första gången publicerad 1997. Liksom Vredens druvor skiljer denna 

film ut sig från övriga filmer i studien genom att den är baserad på ett litterärt 

verk och inte på verkliga händelser.   

Brokeback Mountain spänner över en tidsperiod av tjugo år. Årtal anges 

med jämna mellanrum i filmen för att markera att tiden går. Regissören Ang 

Lee skildrar de båda männens kärlek inkännande och med stort utrymme för 

deras personligheter. De är del av en manlig värld, med cowboys, 

boskapsskötsel och rodeo. Att filmen utspelar sig i denna miljö väckte stort 

uppseende i USA när den kom.166 Det blir mycket tydligt att homosexualitet 

är normbrytande och hur framför allt Ennis inte kan gå emot den 

heterosexuella normen.  Filmens fokus är på de båda männen och deras lilla 

värld. Under de tjugo år som filmen rör sig genom sker flera historiska 

händelser men av dem märks nästan ingenting i filmen. Vietnamkriget nämns 

i förbigående och kanske kan Almas och Ennis skilsmässa ses i ljuset av den 

kvinnliga frigörelsen, men det centrala är kärleksrelationen och hur den 

påverkar de båda männens liv. Filmen visar också till viss del hur Almas och 

Lureens liv påverkas av att deras män tvingas ljuga för sig själva och för dem.  

I Jack och Ennis värld är fördomsfullheten mot homosexualitet stark och den 

förändras inte alls under de tjugo åren. Som spelfilm har Brokeback Mountain 

ett mycket snävt perspektiv där det absoluta fokuset ligger på den lilla världen. 

Den visar ändock hur den enskilda människans liv är sammanflätat med 

synliga och osynliga normer för vad som är ett ”normalt” liv. Det handlar om 

hur normer och värderingar i den stora världen styr och påverkar livet i den 

lilla världen. I detta avseende ger den en trovärdig skildring av hur det skulle 

kunna ha varit att vara homosexuell under tidsperioden. Det är dock 
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problematiskt att kategorisera Brokeback Mountain som en historisk spelfilm 

eftersom den har så vaga kopplingar till den historiska tid den utspelas i. Det 

är kärlekshistorien som står i centrum. Men precis som med Vredens druvor 

väljer jag ändå att här kalla den för en historisk spelfilm eftersom läraren 

bedömt den som användbar i historieundervisningen. Brokeback Mountain 

följer den klassiska dramaturgin men med episka inslag. Just att den spänner 

över en längre tidsperiod gör att det berättande anslaget blir starkt.  

3.5.7 München (2005) 
Steven Spielbergs München bygger på verkliga händelser. Under OS i 

München 1972 togs den israeliska olympiska truppen som gisslan av den 

palestinska gruppen Svarta september. Filmen berättar om själva 

gisslandramat och om den vedergällningsattack på Svarta september som 

staten Israel iscensatte efter gisslandramat. Spielberg baserar sin film bland 

annat på boken Vengeance av George Jonas, som beskriver händelserna i 

München och vedergällningen efteråt. Boken kom 1984.167 

Filmen visar hur Israels hämnd på Svarta september kan ha gått till. 

Spielberg berättar hur han gått igenom Jonas bok och andra källor för att 

framställa historien så trovärdigt som möjligt. Spielberg menar att spelfilmens 

styrka är att den kan fylla ut de luckor som finns eftersom källorna inte 

berättar allt. Operationen var hemligstämplad och det finns inga absoluta 

källor att tillgå. Spielberg försöker inte gestalta en sann avbild av vad som 

hände utan hans syfte med filmen är att vända och vrida på frågan om varför 

ett land anser att det bästa svaret på våld är motvåld. Som filmskapare 

använder han sig av empati för det går inte att förstå vad som motiverar 

människors handlande utan empati. Han vill att filmen ska väcka tankar om 

hur ett samhälle svarar på terrorhandlingar, inte bara då utan även i vår egen 

tid.168  Filmen har fokus på Avner och hans förändring från att ta uppdraget 

som något som måste göras av lojalitet mot hemlandet till att börja tvivla på 

nyttan med att möta våld med våld. Hans lojalitet med familjen och deras 

säkerhet ställs mot lojaliteten med Israel. Snarare än att ta tydlig ställning 

väcker filmen många frågor hos åskådaren. Den följer den klassiska 

dramaturgin och i filmen finns en dubbel kausal struktur, Avners relation till 

familjen då han i filmen blir pappa och vedergällningsuppdraget som ska 

genomföras.  

3.5.8 Letters from Iwo Jima (2006) 
Filmen Letters from Iwo Jima bygger på verkliga händelser under andra 

världskriget. Den japanska ön Iwo Jima erövrades av amerikanerna under 

krigets sista år och händelsen har skildrats i två filmer av Clint Eastwood: 
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Flags of our Fathers utifrån ett amerikanskt perspektiv och Letters from Iwo 

Jima utifrån ett japanskt perspektiv. Letters from Iwo Jima baseras på 

texterna Picture Letters from the Commander in Chief av Tadamichi 

Kuribayashi och So Sad to Fall in Battle: An Account of War Based on 

General Tadamichi Kuribayashi's Letters from Iwo Jima av Kumiko 

Kakehashi.169 Kuribayashi porträtteras som en av huvudpersonerna i filmen.   

Filmen är svartvit med en svag ton av färg. I fokus står menige Saigo och 

överste Kuribayashi. Genom filmen lär åskådaren känna de båda genom att 

händelserna på Iwo Jima flätas samman med tillbakablickar i deras liv. Att de 

läser högt ur brev de skriver och får ger också en känsla av närhet. De skildras 

som hela människor och filmen visar hur ett krig påverkar dem, inte bara som 

delar av en armé utan som människor. Filmskaparen visar också på olikheter 

i den japanska och den amerikanska kulturen. Japanerna har föreställningar 

om amerikanerna som odisciplinerade och känslostyrda. Den japanska 

kulturen framställs som mycket hierarkisk där heder och ära har 

framträdande betydelse, även om denna syn också utmanas av Saigo.  

Filmen kan ses som ett försök att avmytologisera kriget som företeelse.170 

Iwo Jima hör till de krigsfilmer som i grunden är anti-krigsfilmer och som 

föregåtts av bland andra Apcalypse Now (1979) av Francis Ford Coppola. 

Intressant är att också se Iwo Jima som en sorts ’cross culture’ film.171 Den 

har haft publiksuccé både i USA och Japan och den används i 

historieundervisningen i Sverige. Den är filmad ur japanskt perspektiv i Japan 

med japanska skådespelare men med en amerikansk regissör som inte kan 

japanska.  Clint Eastwood har velat utmana en dominerande bild av andra 

världskriget i väst genom att skildra japanerna som subjekt. Eastwood säger: 

”I think it’s time in history for this story or this battle to be told from the 

Japanese point of view.” 172  

Letters from Iwo Jima är en okonventionell krigsfilm som vill visa krig som 

företeelse ur ett annorlunda perspektiv, dels genom att humanisera sol-

daterna, dels genom att avmytologisera kriget. Filmen blandar den klassiska 

dramaturgin med episkt berättande.  

 

Sammanfattande kommentar till filmerna 

Filmerna i studien är till övervägande delen producerade i USA. Undantagen 

är Ådalen 31 som är en svensk film och Hotel Rwanda som är ett samarbete 

mellan flera länder och vars regissör är från Nordirland. Alla filmer har 

manliga karaktärer som huvudpersoner, med visst undantag för Titanic där 

                                                             
169 Bert Cardullo, ”Why We Fight, or Men, War, the Movies, and Metaphor”, Midwest Quarterly 52, nr 3 

(2011): 252. 
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171 Astrid Erll, ”Travelling Memory”, Parallax 17, nr 4 (2011): 4–18. 
172 Eastwood, Clint. I Pacific War Revisited: "Letters from Iwo Jima" - Interview & Award Ceremony. 
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Rose har en mer framträdande roll än Jack. Det går inte att dra några 

slutsatser om huruvida detta är ett representativt filmmaterial i svensk 

historieundervisning men det är ändå värt att fundera över att det i just denna 

studie ser ut som det gör.173 

Intressant är också att de aktuella filmerna har relativt stor spännvidd inom 

begreppet historisk spelfilm. Vredens druvor bygger på ett litterärt verk men 

som anspelar på faktiska händelser. Titanic kombinerar en verklig händelse 

med en fiktiv berättelse. Vredens druvor är producerad i sin samtid under 

depressionen och kan betraktas som historisk spelfilm utifrån att denna 

samtid nu är historia. Ådalen 31 och Vredens druvor har kollektiv som 

framträdande gestalter medan exempelvis Hotel Rwanda, Schindler’s List 

och München har starkare fokus på individens roll. Läraren på Gymnasieskola 

1 använder helt fiktiva filmberättelser och verklighetsbaserade filmberättelser 

på liknande sätt. De ryms dock inom ett projekt där syftet är att jämföra 

filmerna med den historiska verkligheten.  

Gemensamt för de aktuella filmerna är att de skildrar och belyser olika 

perspektiv utifrån exempelvis klass, kön, sexualitet och etnicitet. De lyfter 

därigenom in viktiga och också komplexa frågor i undervisningen. Vidare 

skildrar alla filmerna våldsamma och traumatiska delar av vårt förflutna. De 

behandlar förtryck och orättvisor och de belyser olika maktperspektiv. Den 

moraliska aspekt som Rosenstone beskriver som kännetecknande för 

historisk spelfilm finns i alla de aktuella filmerna och det finns anledning att 

återkomma till detta i resultatkapitlen. 

3.6 Analys 
Analysen av det empiriska materialet baseras dels på organisationsvetarna 

Mats Alvessons och Dan Kärremans syn på hur dialektiken mellan teori och 

empiri kan generera nya teoretiska insikter,174 dels på sociologen Aksel Tjoras 

stegvis deduktiv-induktiv metod (SDI).175 I detta avsnitt förklarar jag hur de 

båda inspirationskällorna använts i bearbetning och analys av det empiriska 

materialet. Men för att förstå analysmetoden i föreliggande avhandling är det 

viktigt att först sätta den i relation till analysmetoden i licentiatavhandlingen.  

Som framgått tidigare bygger mina båda studier på samma empiriska 

material, med vissa undantag, men som bearbetats på olika sätt.  Syftet med 

licentiatavhandlingen var att beskriva och tolka tankar och känslor som 

gymnasieelever uttrycker om historisk spelfilm i historieundervisningen. Den 

fenomenologiska ansatsen hade genomslag i tolkning och förståelse av det 

                                                             
173 I Hultkrantz studie om lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel förekommer tre av de här aktuella 

filmerna - Hotel Rwanda, Schindler’s List och Letters from Iwo Jima. Se: Hultkrantz, Playtime!, 71. 
174 Mats Alvesson och Dan Kärreman, Qualitative Research and Theory Development: Mystery as Method 

(London: SAGE Publications Ltd., 2011). 
175 Aksel Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken (Lund: 

Studentlitteratur, 2012), 137. 
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empiriska materialet och metoden var till övervägande del deskriptiv. Det var 

elevernas erfarande genom elevintervjuerna som var studiens fokus. I före-

liggande doktorsavhandling är syftet teoriutvecklande, vilket har inneburit att 

analysmetoden anpassats efter det. Det empiriska materialet som analyserats 

har utökats till att omfatta även lärarintervjuer, elevredovisningar och spel-

filmernas narration. Det har varit av värde att gå vidare utifrån de kunskaps-

anspråk som kunde göras genom licentiatavhandlingens metodologiska 

utgångspunkter för att genom ett annat förhållningssätt till det empiriska 

materialet ge svar på de nya forskningsfrågorna. 

I analysen har jag varit öppen för såväl mönster som spänningar och ej för-

väntade upptäckter i bearbetningen av det empiriska materialet. Dessa 

mönster och upptäckter har tillsammans med de valda teorierna använts för 

att utveckla en teoretisk förståelse av historiefilmslitteracitet. Framför allt 

intervjuerna men även elevredovisningarna har fungerat som kritiska dialog-

partners till de valda teorierna, utifrån Alvesson och Kärreman. Det betyder 

att kunskapsanspråken inte baseras i det empiriska materialet utan i dialogen 

mellan materialet och existerande teorier.176  

Med inspiration från Alvesson och Kärreman har jag alltså växlat mellan att 

söka mönster i det empiriska materialet och att upptäcka brott, motsägelser 

och spänningar. Alvesson och Kärreman menar att det är i dialektiken mellan 

mönster och motsägelser som nya insikter kan göras. De menar också att 

genom att hitta brott och avvikelser i det empiriska materialet kan forskaren 

använda dessa för kreativt och nytt tänkande. Ett exempel på hur Alvesson 

och Kärreman varit användbara handlar om att få syn på var och hur det 

skaver mellan elevernas erfarande av spelfilmens narration och deras tankar 

om det förflutna. Jag har även vänt mig till olika forskningsfält för att kunna 

ställa det empiriska materialet i olika ljus. Genom att låta materialet samspela 

med både historiedidaktisk och filmteoretisk forskning liksom teorier om 

estetiskt lärande har jag försökt att uppnå en form av teoretisk triangulering 

av det empiriska materialet.177 Två exempel på detta är hur jag låter 

litteraturvetaren Louise M. Rosenblatts transaktionsteori samverka med 

Rüsens teori om historiskt meningsskapande i relation till elevernas 

berättelser eller hur Barton och Levstiks beskrivning av historisk empati som 

perspektivtagande och ’empathy as caring’ samverkar med Plantingas 

definition av sval respektive het kognition för att synliggöra elevernas 

emotionella erfarande av de aktuella spelfilmerna.178  

Tjoras stegvis deduktiv-induktiv metod (SDI) har också använts för att 

förhålla teori och empiri till varandra. Metoden innebär att jag arbetat både 

                                                             
176 Alvesson och Kärreman, Qualitative Research and Theory Development: Mystery as Method, 12ff; 

Alvesson, Intervjuer. 
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med analys av det empiriska materialet och med återkopplingar till och 

analyser genom de teorier som presenteras i avhandlingens teoretiska 

sammanhang. Analysarbetet kan beskrivas i olika faser. Den första fasen var 

en empirinära etikettering i studiens intervjumaterial, det vill säga 

transkriberingarna och även till viss del återlyssning av ljudfilerna. Jag väljer 

att kalla detta för etikettering istället för kodning eftersom kodning utifrån 

SDI handlar om att namnge de delar av empirin som kodas med namn som 

bara kan genereras från empirin och inte i förväg.179 En del av namnen på de 

utvalda delarna av empirin som jag valt kan inte sägas vara så empirinära att 

de endast kan härledas till just denna specifika empiri, utan de är mer 

generella. Därför är det lämpligare att se dem som etiketter och inte koder.  

I denna fas av etikettering använde jag mig av ett dataprogram för kvalitativ 

analys, ATLAS.ti. Det innebär att jag la in alla transkriberingar i programmet 

och att jag använde verktyget kodning för att göra den empirinära 

etiketteringen. Den gjordes utifrån forskningsfrågorna och fokus fanns på 

utsagor som var relaterade till dessa. Denna fas renderade i 43 olika etiketter 

för Gymnasieskola 1 och 32 stycken för Gymnasieskola 2. Att antalet skiljer sig 

åt beror dels på materialet i sig, dels på att jag analyserade först materialet 

från Gymnasieskola 1 och utifrån detta valde att ändra något på namn-

givningen av etiketterna. 

Flera av etiketterna är närliggande och överlappande. Exempel på detta är 

etiketterna ’Filmen och verkligheten "som det var"’ och ’Filmens berättar-

språk’. Den första etiketten användes när eleverna ger uttryck för att filmen 

skildrar det förflutna så ”som det var”. Detta kan inbegripa både historiska 

fakta och mer allmänmänsklig kunskap om det förflutna. Den andra etiketten 

använde jag när det framgick i utsagorna att filmens sätt att berätta om 

historien, alltså hur filmen är gjord, berörde eleverna på något sätt både 

kognitivt och emotionellt. Flera utsagor kunde få flera etiketter. Ett exempel 

på det är Martins utsaga: ”Man får ju bättre förståelse när man kan se vad som 

hände faktiskt” som fick båda de nämnda etiketterna. Efter denna första och 

grova sortering var nästa steg att gå djupare in på de delar av det empiriska 

materialet som svarar mot forskningsfrågorna. Här blev det aktuellt att även 

studera det övriga empiriska materialet.  

Analysen av lärarintervjuerna, som också gjordes med hjälp av ATLAS.ti, 

utgick från följande punkter: 

 
• Hur motiverar lärarna sin användning av historisk spelfilm i 

undervisningen?  

• Verkar lärarnas intentioner med filmanvändandet ha betydelse för elevernas 

erfarande av filmerna och därigenom förståelse av historien? I så fall, hur? 

• Spänningar i lärarnas utsagor 
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• Mina spontana iakttagelser och reflektioner 

Lärarnas utsagor kategoriserades därefter utifrån hur de gav uttryck för vad, 

hur och varför de använde spelfilm i undervisningen. Exempel på kategorier 

är ’Perspektivtagande och empati’, ’Källor och källkritik’ samt ’Visualisera det 

förflutna’.  

Elevernas redovisningar slutligen har analyserats med fokus på deras 

innehåll. Utifrån de filmade muntliga redovisningarna från Gymnasieskola 1 

gjorde jag innehållssammanfattningar som jag använde tillsammans med 

övrigt material.  Dessa sammanfattningar har fungerat som mitt minnesstöd 

för redovisningarnas innehåll. Jag har återvänt till inspelningarna när jag be-

hövt analysera någon del mer specifikt. Elevartiklarna om ondska 

analyserades utifrån en innehållsanalys där det centrala var att studera vad 

eleverna valt att ta upp i sina texter och hur de förhåller sig till de olika scener 

ur filmen Schindler’s List som de berättar om i artiklarna. I analysen finns 

alltså två något olika elevnarrativ, dels intervjutranskriberingarna, dels 

elevernas redovisningar. De olika narrativen har tillkommit genom olika 

förutsättningar och de har olika former vilket påverkar deras innehåll. Detta 

har betydelse för hur de tolkas och förstås. 

Spelfilmerna är också del av det empiriska materialet. De har analyserats i 

relation till hur eleverna berättat om dem i intervjuerna och i sina 

redovisningar. Filmscener som eleverna berört i sina utsagor har analyserats 

med hjälp av narrationsteori, det vill säga med hjälp av begreppen sujet, 

fabula och stil. De har även analyserats som historiekulturella artefakter vilket 

betyder att jag diskuterar filmernas sätt att ge mening till historien i en 

samtidskontext.  

Ytterligare en fas i analysarbetet har varit att parallellt med analysen av det 

empiriska materialet använda olika teorier för tolkning och förståelse av det 

empiriska materialet i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Denna 

’vandring’ mellan empiri och teori har tjänat syftet att generera kunskap om 

hur begreppet historiefilmslitteracitet kan utvecklas teoretiskt för att bidra till 

en ökad förståelse för den historiska spelfilmen som didaktisk resurs för 

historieförståelse. Jag har som sagt inspirerats av Alvessons och Kärremans 

beskrivning av empiriskt intervjumaterial som kritisk dialogpartner.180 Jag är 

medveten om att mitt empiriska material är litet och att det i sig inte kan leda 

till några mer omfattande empiriskt genererade generaliseringar om den 

historiska spelfilmen som didaktisk resurs. Däremot kan elev- och lärarröster 

vara en central beståndsdel i arbetet med ”idéer, begrepp och teorier som går 

utöver vad som är möjligt att underbygga empiriskt.”181 På så sätt blir 

föreliggande avhandlings kombination av empiri och teori i analys och 
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tolkning ett bidrag till teoretisk generalisering beträffande begreppet 

historiefilmslitteracitet.182 

3.7 Etiska överväganden   

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer.183  Detta innebär att jag informerat intervjupersonerna om syftet 

med forskningen och de metoder som använts. Det har framgått klart vem 

som är huvudman för forskningen och att deltagandet är frivilligt. Deltagarna 

har givit sitt informerade samtycke att delta och de har när som helst kunnat 

avbryta sin medverkan. Samtliga deltagare var över 15 år och därför har inte 

målsmans samtycke inhämtats.  Det bedömdes att deltagarna själva kunde 

göra avvägningen att delta eller inte. Det insamlade materialet har 

avidentifierats och förvaras så att inte obehöriga kommer åt det. Jag anser inte 

att det var aktuellt att söka om etisk prövning hos etikprövningsnämnden 

eftersom min forskning inte handlar om känsliga personuppgifter eller att 

forskningen på annat sätt kan skada deltagarna.  

3.8 Studiens validitet och metodreflektion 
Detta är en kvalitativ empirisk studie och det är viktigt att bedöma studiens 

trovärdighet. För att göra det behöver en granskning av validitet och 

reliabilitet göras. En studies reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om 

pålitligheten i studien. I kvantitativa studier är bedömningen av reliabilitet 

relaterat till huruvida en studies resultat kan ”reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare”.184 Detta låter sig inte göras på samma sätt 

i en kvalitativ studie. Utbildningspsykologen John W. Creswell menar att i en 

kvalitativ studie spelar mätningen av reliabilitet en mindre roll medan en 

bedömning av validiteten är mer betydelsefull.185 I en kvalitativ studie skulle 

reliabiliteten kunna vara kopplad till en bedömning av kvaliteten i de olika 

steg som lett fram till resultatet.186  

Jag har i detta kapitel redogjort för hur de olika stegen sett ut genom 

studien. En stegvis deduktiv induktiv metod har guidat mig i utformandet av 

studien utifrån syfte och forskningsfrågor och sedan i analysen av det 

empiriska materialet. Fallgropar som kan finnas med en kvalitativ empirisk 

studie uppmärksammas och också de överväganden som gjorts. Jag är 

medveten om att intervjun som redskap ger en form av kunskap som uppstår 
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184 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 263. 
185 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 

(Thousand Oaks: Sage Publications Inc, 2003), 195. 
186 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 263. 



 

57 
 

i samtalet mellan forskaren och informanten. Det kan finnas en risk att makt-

relationen mellan forskare och informant gör att det snarare är forskarens än 

informantens röst som kommer till tals i analys och tolkning av inter-

vjumaterialet.187 Jag har försökt att undvika detta genom att ta på mig rollen 

som ifrågasättare i analys och tolkning av elevernas och lärarnas utsagor.188  

Även om intervjuer som insamlingsmetod lämpat sig bra för denna studie 

finns det begränsningar med att använda sig av dem. De ger ett begränsat 

utsnitt av mänskligt erfarande under specifika betingelser.189 En svårighet i 

denna studie var att eleverna skulle berätta om tankar och känslor som filmer 

väckt hos dem efter att de sett filmerna. Det intervjupersonerna berättar är 

det som de dels väljer att dela med sig av, dels kommer ihåg att berätta utifrån 

vad som väcks till liv under intervjun. Det kan också vara svårt att sätta ord på 

tankar och känslor. Ytterligare ett problem gällande elevintervjuerna var 

risken att eleverna anpassar det de berättar till det de tänker att intervjuaren 

vill höra. Intervjuaren är ju i en form av maktposition och i det här fallet visste 

eleverna att jag också är lärare. Ytterligare en svårighet med intervjuer är att 

intervjuaren kan styra intervjupersonerna under intervjun så att deras utsagor 

påverkas i någon riktning. Jag är medveten om dessa problem med intervjun 

som metod och jag har försökt att minimera dessa fallgropar. Jag försökte 

också att förmedla till eleverna att det inte fanns några svar som kunde vara 

rätt eller fel och att jag var nyfiken på allt de hade att berätta. Eleverna fick 

veta att det som sades under intervjuerna stannade hos mig. Det fördes inte 

på något sätt vidare till deras lärare. 

Validiteten i en studie handlar om att bedöma huruvida forskaren har 

undersökt det som var avsikten att undersöka.190 Finns en överensstämmelse 

mellan studiens syfte, forskningsfrågor och resultaten? Pedagogikhistoriker 

Per-Johan Ödman menar att validitet är synonymt med giltighet. En studies 

giltighet hänger samman med huruvida de tolkningar som görs har en 

innebörd som överensstämmer med det fenomen som studeras eller ger 

mening till fenomenet.191 Tolkningarna i denna studie har gjorts med en 

medvetenhet om detta. Bland annat genom att växla från del till helhet i 

tolkningen av det empiriska materialet har en snedvridning av resultaten 

försökt att undvikas. Rika beskrivningar av deltagarnas utsagor har använts i 

studien så att de tolkningar som gjorts har en tydligare koppling till det 

erfarande som elever och lärare uttryckt.192 Genom dessa rika beskrivningar 

av utsagor och av filmsekvenser samt genom användning av elev- och 

                                                             
187 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 234–35. 
188 Ibid., 256. 
189 Alvesson, Intervjuer, 16–53. 
190 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 264. 
191 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik (Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 2007), 108. 
192 Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 196. 
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lärarcitat, framför allt i kapitel 5 och 6, görs det empiriska materialet mer 

transparent för läsaren vilket kan underlätta en bedömning av studiens 

validitet. 

Speciellt för denna avhandling är som framgått att den föregåtts av en 

licentiatavhandling och att de båda studierna har utgått från samma 

klassrumsstudie och från delvis samma empiriska material. Det är framför allt 

elevintervjuerna som använts i båda studierna. Metodologiskt har det 

inneburit att detta empiriska material har bearbetats utifrån olika syften och 

med olika teoretiska ansatser. Det har medfört vissa svårigheter, som risken 

att som forskare fastna i analyser gjorda för studien i licentiatavhandlingen, 

och på så sätt bli styrd i tolkningarna i föreliggande avhandling. För att 

undvika detta har teorier från andra forskningsfält använts.193 Genom att 

arbeta med det empiriska materialet som kritisk dialogpartner till de valda 

teorierna har det varit möjligt att undvika att fastna i redan givna tolkningar. 

Dessutom har det empiriska materialet breddats i föreliggande avhandling då 

också lärarintervjuer, elevernas redovisningar och delar av spelfilmernas 

narration analyserats och tolkats. Utökningen av det empiriska materialet 

svarar mot denna studies syfte att undersöka det didaktiska sammanhanget 

och inte enbart elevernas erfarande. Så trots att de båda studierna utgår från 

samma klassrumsstudie kompletterar de varandra i sina kunskapsbidrag. Det 

finns en vetenskaplig vinst i att först studera materialet med fokus på 

elevernas erfarande för att sedan vidga analys och tolkning till att omfatta hela 

undervisningskontexten.194 

Vidare har valet att använda en programvara för kvalitativ dataanalys, 

ATLAS.ti bidragit till att det empiriska materialet behandlats på lite annat sätt 

än i licentiatavhandlingen. Den annorlunda arbetsmetoden har inneburit att 

jag kunnat betrakta elevintervjuerna med ny blick. Störst nytta har jag haft av 

ATLAS.ti för att organisera och utforska det empiriska materialet. I 

tolkningsfasen har jag använt programvaran för att identifiera eventuella 

samband och spänningar i det empiriska materialet, men främst har jag i 

denna fas arbetat med utskrifter från ATLAS.ti.195  

Genom att välja intervju som metod att skapa ett empiriskt material har jag 

kunnat komma åt elevers berättelser om sina filmupplevelser, vilka till stora 

delar annars skulle vara osynliga i undervisningssituationen. Det har lett till 

ett synliggörande av den emotionella aspekten av elevernas erfarande, vilket 

är ett viktigt resultat i avhandlingen. Men det kvalitativa intervjumaterialet är 

för litet i sig och för osäkert som ensamt underlag för teorigenerering. Det 

finns problem med intervjuer som metod som är svåra att bortse ifrån när 

                                                             
193 För ett resonemang om användandet av flera teorier se Alvesson och Kärreman, Qualitative Research and 

Theory Development: Mystery as Method, 48f. 
194 Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv”, 37. 
195 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap. 
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anspråken är att försöka formulera mer generella slutsatser.196 Det handlar 

bland annat om att intervjusituationen i sig kan generera kunskap hos 

intervjupersonerna och därför inte kan ge tillförlitliga slutsatser om det 

fenomen som avses studeras. Därför har analys- och tolkningsarbetet 

kombinerats med olika teorier, och intervjumaterialet samt även elevernas 

redovisningar har fungerat som kritiska dialogpartner. Det betyder att det 

empiriska materialet tillerkänns ett kunskapsgenererande värde, inte i sig 

själv, utan genom att förhållas till existerande teorier. Dessa teorier i sin tur 

kan då utvecklas och generera ny kunskap.197  

  

                                                             
196 Alvesson, Intervjuer. 
197 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap, 168–69. 
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4. TEORETISKT SAMMANHANG 
 

Syftet med avhandlingen är att utveckla ny kunskap om historiefilms-

litteracitet genom en studie av den historiska spelfilmens didaktiska potential 

i en undervisningskontext. Det sker med utgångspunkt i en analys av 

gymnasieelevers historiska meningsskapande i mötet med historisk spelfilm.  

När elever skapar mening utifrån upplevelsen av spelfilm flätas aspekter av 

historia samman med emotionellt och kognitivt erfarande utifrån spelfilmers 

berättarspråk. För att uppnå syftet vänder jag mig därför till olika disciplinära 

fält. Det handlar om att förstå hur elevers meningsskapande genom historisk 

spelfilm kan relateras till deras historiska meningsskapande.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur jag ser på meningsskapande och 

reflekterad erfarenhet. Efter dessa avsnitt presenteras avhandlingens 

historiedidaktiska ansats och därefter de estetiska och filmteoretiska 

utgångspunkterna. För överskådlighetens skull beskrivs de var för sig men jag 

gör hänvisningar mellan dem under vägen. De teoretiska utgångspunkter som 

presenteras här används i de följande resultatkapitlen för att analysera och 

tolka studiens empiriska material. Därigenom kan de bidra dels till en för-

ståelse av historiskt meningsskapande när historisk spelfilm används i 

undervisningen, dels till en utveckling av begreppet historiefilmslitteracitet. 

4.1 Meningsskapande 
Ytterst handlar meningsskapande om ”hur vi i en viss situation gör vår 

verklighet begriplig”.198 Åskådarens meningsskapande i mötet med spel-

filmens representationer av det förflutna är komplext och kan förstås ur olika 

perspektiv. Ett första perspektiv är att meningsskapandet inte sker skilt från 

den verklighet som åskådaren lever i och från det sammanhang som 

spelfilmen upplevs i. Meningsskapandet är således beroende av situation och 

bör inte frikopplas från sammanhanget i vilket det växer fram.199 Ett andra 

perspektiv är att begripliggörandet sker både hos den som skapar mening av 

något och hos den som avser att kommunicera mening till någon, alltså både 

hos åskådarna och hos filmskaparna.   

I åskådarens meningsskapande möte med den historiska spelfilmen kan 

mening förstås på olika nivåer. Det kan röra mening som ’betydelse’, där be-

tydelsen finns i hur vi förstår ord och berättelser. Ett exempel är betydelsen i 

                                                             
198 Almqvist m.fl., ”Pragmatiska studier av meningsskapande”, 13. 
199 Detta är en pragmatisk hållning, se exempelvis Anders Burman, ”Dewey och den reflekterade 

erfarenheten”, i Den reflekterade erfarenheten: Dewey om demokrati, utbildning och tänkande, red. Anders 

Burman (Huddinge: Södertörns högskola, 2014), 34; Eva Hultin, ”Den estetiska erfarenheten som erfarandets 

fulländning: En kritisk läsning av John Deweys estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as Experience”, Utbildning 

& Demokrati 14, nr 1 (2005): 103. 
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ordet nazist. En andra nivå av mening är kopplad till handlingar och till att 

mening skapas till vad någon gör. Människan söker avsikter bakom varför 

något sker.200 Det kan handla om att åskådaren söker en mening till hur Oskar 

Schindler, som är nazist, handlar i filmen Schindler’s List. Uttryck för båda 

dessa meningsnivåer undersöks i föreliggande studie. Vidare kan menings-

skapandet genom spelfilm stimulera åskådaren till ett mer subjektivt 

existentiellt erfarande som handlar om hur filmens narration interagerar med 

reflektioner över det egna livet. På en mer abstrakt och kanske också filosofisk 

nivå kan meningsskapandet genom spelfilmens narration engagera åskådaren 

i frågor om moral och mänsklighetens existens.201 Även dessa nivåer av 

meningsskapande är intressanta för denna studie.     

Spelfilmers narration har av Bordwell beskrivits utifrån fyra olika 

meningsnivåer. På den första nivån refererar filmskaparna i filmberättandet 

till sådant som har konkret mening i åskådares verkliga liv och det benämner 

Bordwell referentiell mening. Mening kan också kommuniceras till åskådare 

på en explicit nivå eller en implicit nivå och är då kopplat till hur filmens 

budskap och tema framställs. Bordwell talar också om en fjärde meningsnivå 

som ligger utanför filmskaparnas intentioner. Han beskriver hur filmers 

narration oavsiktligt förmedlar symptomatisk mening, mening som är 

abstrakt och allmän. Den förmedlar samhällens värderingar och ideologi.202 

Filmskaparnas uttryck för meningsskapande, vilket kan betraktas som 

meningserbjudande, och åskådarnas individuella meningsskapande i en 

specifik kontext ser jag som samverkande delar i den erfarenhet som en film-

upplevelse kan ge. 

4.2 Reflekterad erfarenhet 
Ett sätt att se på meningsskapande i ett lärandeperspektiv är att tänka sig att 

lärandet sker genom att vi gör erfarenheter i livet.   Utbildningsfilosofen John 

Dewey beskriver det som att människan erfar någonting i livet (experience) 

och om denna upplevelse blir reflekterad och avslutad formas en erfarenhet 

(an experience).203 Erfarenheten uppstår därmed i interaktionen mellan indi-

viden och omgivningen och tolkningen av erfarenheten skapas hos individen 

i relation till den situation där erfarenheten görs. Detta kallar Dewey för 

interaktionsprincipen. Han menar att denna princip tillsammans med prin-

cipen för kontinuitet är viktiga för utbildning och elevers lärande. 

Kontinuitetsprincipen innebär att de erfarenheter som eleverna gör inte är 

                                                             
200 Peter Gärdenfors, Den meningssökande människan (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 11–12. 
201 Axelson, Film och mening, 35. 
202 Bordwell, Thompson, och Smith, Film Art, 58ff. 
203 John Dewey, Art as experience (New York: Perigee books, 1980), 36ff. 
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isolerade i tid utan de står i förbindelse med tidigare erfarenheter och de ligger 

till grund för de erfarenheter som eleverna kommer att göra i framtiden.204 

Dewey menar vidare att lärande sker genom att den erfarenhet som 

eleverna gör inte bara passerar utan eftertanke. Den behöver bli synlig och bli 

reflekterad. För att förklara reflektionen tänker sig Dewey erfarenheten som 

en helhet. Den bör vara avgränsad med en början och ett slut som ramar in 

erfarandet, som en rörelse som når ett mål. På så sätt kan den upplevas som 

en helhet och ge individen en känsla av meningsfullhet. Dewey ser också den 

reflekterade erfarenheten som en enhet. Det betyder att den karaktäriseras av 

kvaliteter som genomsyrar just den specifika erfarenheten.205 Dessa kvaliteter 

kopplar Dewey samman med emotioner och visar på så sätt känslornas 

betydelse för erfarenheten. Emotioner binder samman och skänker enhet i 

och genom erfarenheten. Dewey skriver: 

 
Emotion is the moving and cementing force. It selects what is congruous and it dyes 

what is selected with its colour, thereby giving qualitative unity to materials externally 

disparate and dissimilar. It thus provides unity in and through the varied parts of an 

experience.206  

Men det är först när individen blir medveten om och reflekterar kring 

erfarandet, vilket rymmer känslomässiga och sinnliga delar, som den estetiska 

erfarenheten nås, och som lärande sker. Här finns estetikens relevans för 

undervisning och lärande.207 Dewey menar att estetiska upplevelser har sin 

upprinnelse i det vardagliga livet och att alla erfarenheter i någon mån är 

estetiska.208  Upplevelsen av konst i en vid bemärkelse kan därmed vara en 

del av vardagen och människan kan få en förhöjd livskänsla genom att bli mer 

medveten om estetikens innehåll och betydelse.209   

Deweys syn på den reflekterade erfarenhetens helhet och enhet kan 

synliggöra hur den enskilda elevens erfarande av en spelfilm kan ses i relation 

till den kontext i vilken filmen ses och mening skapas, utifrån principen om 

interaktion. Undervisningsmomentet där spelfilmen ingår bildar en helhet 

genom att det finns en början och ett slut inom vilken erfarandet tar plats. 

Enheten utgörs av hur eleverna brottas med och formulerar sitt 

meningsskapande genom erfarandet av de historiska spelfilmerna. Enheten 

genomsyras av att individen blir medveten om sitt erfarande i samspel med 

                                                             
204 John Dewey, Experience and Education (New York: Free Press, 2015), 35ff. 
205 Jonna Hjertström Lappalainen, ”Innan erfarenheten: Estetiska lärprocesser i ljuset av John Deweys 

estetik”, i Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser, red. Anders Burman (Huddinge: Södertörns 

högskola, 2014), 31; Dewey, Art as experience, 41ff. 
206 Dewey, Art as experience, 44. 
207 Anders Burman, ”Erfarenhet som uppfostran, konst som erfarenhet: Om John Deweys pedagogik och 

estetik”, Utbildning & Demokrati 16, nr 1 (2007): 105. 
208 Dewey, Art as experience, 11. 
209 Ibid., 18. 
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det sammanhang där erfarenheten görs och med en medvetenhet om 

filmernas estetiska utformning. Det kan ses som en form av estetisk 

medvetenhet.210 Den reflekterade erfarenheten kan på detta sätt rymma en 

upplevelse hos individen av att någonting faller på plats.211 Dewey menar att 

den reflekterade erfarenheten är en kreativ process: “For to perceive, a be-

holder must create his own experience.”212 

Begreppen erfara och erfarande är centrala i föreliggande avhandling och 

de används för att beteckna elevernas filmupplevelser. Att erfara kan betyda 

att en människa blir medveten om något genom egen upplevelse.213 

Erfarandet som jag tolkar det handlar således om individens interaktion med 

sin omgivning. Precis som museipedagogen Berit Ljung beskriver rymmer 

ordet erfarande både process och innehåll, både ett vad och ett hur.214 Dewey 

talar om ”den organiska förbindelsen mellan pedagogik och personlig 

erfarenhet”.215 Det betyder som nämnts att det erfarande som individen är 

med om i skolan formas inte bara av individens egna tidigare erfarenheter 

utan också av den väv av relationer där den gjorda erfarenheten ingår. Detta 

förhållande kallar Dewey för transaktionellt vilket syftar på att erfarenheterna 

inte är på förhand givna utan de blir till och får mening i relation till den 

händelse som är deras grund.216 Detta blir också relevant kopplat till en 

filmteoretisk begreppsapparat där sujet och fabula används för att beskriva 

konstruktionen av mening i en film som ej på förhand helt given. (Se vidare 

avsnitt 4.4.2). Dewey betonar vikten av reflektion för att mänskligt erfarande 

leder till kunskap och bildning. Genom reflektion kan erfarandet bli till 

reflekterad erfarenhet.217  

Denna ovan beskrivna syn på reflekterad erfarenhet och meningsskapande 

bildar en sammanhållande teoretisk ram för de historiedidaktiska och de 

estetiska perspektiven. 

4.3 Historiedidaktiskt perspektiv 
Historiedidaktik kan definieras som vetenskapen om historiskt lärande.218 

Det historiska lärandet inbegriper hur historia produceras, förmedlas, förstås 

                                                             
210 Hjertström Lappalainen, ”Innan erfarenheten: Estetiska lärprocesser i ljuset av John Deweys estetik”, 

44f. 
211 Jfr Hultin, ”Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning: En kritisk läsning av John Deweys 

estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as Experience”, 104. 
212 Dewey, Art as experience, 56. 
213 Norstedts svenska ordbok (Stockholm: Norstedts Förlag, 1990), 222. 
214 Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande, Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Stockholms 

universitet, 2009), 117. 
215 John Dewey, John Dewey. Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, red. Sven Hartman, 

Ulf P. Lundgren, och Ros Mari Hartman (Stockholm: Natur och Kultur, 2004), 171. 
216 Öhman, ”Erfarenhet och meningsskapande”, 32. 
217 Dewey, Art as experience, 36f; Burman, ”Dewey och den reflekterade erfarenheten”, 36. 
218 Rüsen, Berättande och förnuft, 103. 
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och tolkas av människor i dåtiden och i sin samtid. Historiedidaktiken 

synliggör den kommunikativa, den funktionella, den värderande och den 

kulturella dimensionen av historia.219  I den historiedidaktiska forskningen 

undersöks detta och i Sverige har bland andra Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander bidragit med forskning och begreppsutveckling inom det historie-

didaktiska fältet.220  

Intresset i föreliggande studie ligger som beskrivits tidigare på att förstå 

elevers historiska meningsskapande genom spelfilm i relation till den under-

visningskontext de deltar i. Men jag är även intresserad av relationen till ett 

större sammanhang, till den rådande historiekulturen vilken historieunder-

visningen är ett uttryck för. Den historiekultur som studiens lärare och elever 

ingår i accepterar spelfilm om det förflutna som ett historieberättande och 

som ett didaktiskt redskap för elevers historieförståelse. Föreliggande studie 

sympatiserar med den historiedidaktiska forskning som ser det som 

betydelsefullt att anlägga både ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv så att 

dessa förstås i relation till varandra. Det är vidare viktigt att vidga 

perspektiven och se historieundervisningen som en historiekulturell aktivitet 

i relation till ”den större demokratiska historiekultur som den är del av.”221 

Människor bygger sin historieförståelse både på fakta om det förflutna och 

på tolkningar av historiska fakta i kunskapande och meningsskapande 

processer.222 I avhandlingen fördjupas inte kunskap om den historiska tid 

som filmerna utspelas i, även om ett sådant perspektiv skulle kunna bidra med 

ytterligare dimensioner till studien. Beskrivningen av det historiedidaktiska 

perspektivet i föreliggande avhandling utgår från begreppen historiskt 

meningsskapande, historieförståelse, historiekultur och kulturellt minne.  

I studiens empiriska material finns olika uttryck för historiskt menings-

skapande och historieförståelse, dels hos lärarna genom deras intentioner 

                                                             
219 Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv”, 31–32. 
220 För en översikt av historiedidaktisk forskning i Sverige: Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk 

forskning; För en genomgång av historiedidaktik och de historiedidaktiska begreppen historiekultur, 

historiemedvetande och historiebruk se: Karlsson och Zander, Historien är närvarande; Klas-Göran Karlsson 

och Ulf Zander, red., Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur, 2009); 

För studier om historiekultur och historiebruk se bland annat: Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, red., 

Echoes of the Holocaust: Historical Cultures in Contemporary Europe (Lund: Nordic Academic Press, 

2003); Karlsson och Zander, ”Historien - livets dubbla läromästare”; Klas-Göran Karlsson, ”The uses of 

history and regional consiousness”, i Minority Policies, Culture and Science: The Use and Abuse of History in 

the Barents Region, red. Lars Elenius (Luleå: Luleå tekniska universitet, 2006); Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander, red., Katastrofernas århundrade: Historiska och verkningshistoriska perspektiv (Lund: 

Studentlitteratur, 2009); Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk 

historia från sekelskifte till sekelskifte, Avhandling för doktorsexamen (Lund: Nordic Academic Press, 2001); 

Zander, ”Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och musik”; Se även: Kenneth Nordgren, 

Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige, Avhandling 

för doktorsexamen (Umeå: Umeå universitet, 2006); Peter Aronsson, Historiebruk: Att använda det 

förflutna (Lund: Studentlitteratur, 2004); Robert Thorp, Uses of History in History Education, Avhandling 

för doktorsexamen (Umeå: Umeå Universitet, 2016). 
221 Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv”, 37. 
222 Rüsen, Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies, 10; Gertrud Koch, ”’Against All Odds’ or 

the Will to Survive: Moral Conclusions from Narrative Closure”, History and Memory 9, nr 1/2 (1997): 395. 
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med sin undervisning, dels hos eleverna genom deras utsagor i intervjuerna 

och genom deras redovisningar. Dessa uttryck analyseras och relateras till de 

teorier som redovisas i detta kapitel så att begreppet historiefilmslitteracitet 

kan utvecklas.  

4.3.1 Historiskt meningsskapande och historieförståelse 
Människors historiska meningsskapande kommer till uttryck på många olika 

sätt i olika sammanhang och det är väsentligt för historiedidaktiker att försöka 

förstå hur människor skapar mening i relation till det förflutna. För att kunna 

göra det behöver vi sätta ord på vad historiskt meningsskapande är för något.  

Historiskt meningsskapande har med människan som varelse i tiden att 

göra, för vore det inte så, skulle det räcka att tala om meningsskapande i sig, 

och det skulle inte vara historiskt. Det handlar vidare om former för historisk 

mening som rymmer både historisk kunskap och historiskt tänkande. Allt 

detta är redan omskrivet inom historiefilosofisk och historiedidaktisk 

forskning och min avsikt här är att presentera delar ur denna forskning vilka 

kan bidra till förståelsen av historiskt meningsskapande i relation till den 

historiska spelfilmen som didaktiskt redskap. Min utgångspunkt finns i 

historiefilosofen Jörn Rüsens tankar om historisk mening, historiskt 

meningsskapande och historiemedvetande.  

Historisk mening använder Rüsen som ett övergripande och centralt 

begrepp för att beskriva människans förhållande till sig själv och omvärlden i 

en tidslig aspekt. Om mening skriver han: 

 
Meaning /…/ concerns human sensibility as a gateway to experience, a fusion of the 

human mind with its surroundings, as well as a tool to integrate the experience of this 

world with the context of mental significance in the face of human suffering and human 

action. Meaning is the fundamental criterion by which we as humans structure our 

relationships with ourselves and with other human beings, and that determines our 

intentions and the direction of our will. Meaning makes orientation possible. It places 

human life in an interpretive context. It makes it possible to understand the world and 

the people in it. It has an explanatory function; it forms human subjectivity in the 

coherent structure of a (personal or social) self. It makes suffering bearable and 

stimulates action through intentions. And finally, meaning allows communication as a 

process of interpersonal human understanding.223 

Jag kan se att det i Rüsens sätt att förstå mening finns beröringspunkter med 

hur Dewey förstår den reflekterade erfarenheten. Det handlar om att männi-

skans erfarande av sig själv och världen är beroende av en kommunikativ 

interaktion med de sammanhang i vilka världen erfars och att mening är del 

av det mänskliga erfarandet. Mening är vidare mentala processer och där 

Dewey betonar reflektionens betydelse för meningsskapande beskriver Rüsen 

mening som en mental aktivitet och kapacitet. Historisk mening innebär för 

                                                             
223 Rüsen, Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies, 17. 
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Rüsen att den meningskapacitet som människan besitter och som beskrivs i 

citatet ovan sker i relation till tiden och då till tiden som både en inre och som 

en yttre dimension.  

De meningsskapande aktiviteter som kännetecknar historisk mening enligt 

Rüsen kan förstås genom följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. De fyra mentala operationerna involverade i historiskt meningsskapande.224 

 

Fyra aktiviteter är centrala i människans historiska meningsskapande och 

mening är det kitt som binder dem samman. Först beskriver Rüsen hur vi 

genom perceptionen blir varse förändringar över tid. Dessa förändringar 

skapar rum för tolkningar och det är i tolkningsaktiviteten som det förflutna 

blir historia i vid bemärkelse och i ljuset av nuet. Orienteringsaktiviteten 

betecknar hur människan förhåller sig till tolkningarna både genom externt 

handlande och genom inre identitetsdaning. Slutligen beskriver Rüsen 

motivation som det som stimulerar till mänsklig viljeriktning och till 

mobilisering av emotioner genom minnen.225 Jag återkommer till 

emotionernas betydelse i Rüsens teoretiska bygge längre fram och hur det 

förstås i relation till syftet med föreliggande avhandling.  

Historisk mening handlar således om en relatering till erfarenheten vilket 

innebär att människan tolkar tiden i empiriskt hänseende. Historisk mening 

har också en normativ inriktning och är motiv för mänskligt handlande vilket 

innebär att människan tolkar tiden i normativt hänseende. Slutligen handlar 

historisk mening om identitetsdaning vilket innebär att människan relaterar 

tolkningarna till sin självförståelse som subjekt.226 

                                                             
224 Ur Jörn Rüsen, ”How to make sense of the past – salient issues of Metahistory”, The Journal for 

Transdisciplinary Research in Southern Africa 3, nr 1 (2007): 169–221. 
225 Rüsen, Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies, 17–18; Jörn Rüsen, ”Sense of History: 

What does it mean? With an Outlook onto Reason and Senselessness”, i Meaning and Representation in 

History, red. Jörn Rüsen, Making Sense of History (New York: Berghahn Books, 2008), 49–50. 
226 Rüsen, Berättande och förnuft, 9. 
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Dessa delar av historisk mening samverkar och medverkar till att vi kan 

förstå historien som kulturellt skapad. Historia skapas alltså genom 

tolkningar av representationer av det förflutna och för att göra detta tydligare 

i relation till föreliggande avhandling kan vi se historisk mening som 

bestående av komponenter som handlar om själva spelfilmens historiska 

innehåll och hur vi tolkar det utifrån vår egen förförståelse här och nu. Denna 

förförståelse inbegriper både vår vardagspraxis och mer historieteoretisk och 

metodologisk kunskap. Jag menar att vi använder både vår livserfarenhet och 

vår eventuella kunskap om historisk teori och metod när vi tolkar och förstår 

en spelfilms historiska innehåll. Dessa komponenter svarar mot en 

innehållslig och en tolkande dimension av historisk mening.227 Ytterligare en 

komponent handlar om att individens tolkningar av spelfilmens narration inte 

är värdeneutrala utan de orienterar om hur man kan och bör handla här och 

nu, med implikationer för framtiden. I dessa tolkningar av det förflutna och 

av historien formas våra identiteter. Historiskt meningsskapande kan 

beskrivas genom de olika aktiviteter för att nå historisk mening som finns i 

figuren ovan (perception, tolkning, orientering och motivation). Historiskt 

meningsskapande skiljer sig som jag nämnt ovan från annat menings-

skapande genom att det handlar om en relatering till tiden och om en 

medvetenhet om att vi är historiska varelser.  

Vidare beskriver Rüsen historisk mening som grundat i en integrerande 

förståelse hos individen genom dimensionerna innehåll, form och funktion. 

Det handlar om hur individen utifrån sin livsvärld ger olika betydelser till 

innehåll, form och funktion i historiska framställningar.228 Dessa 

dimensioner samverkar och ska inte ses som från varandra skilda enheter. Jag 

återkommer till dem i avsnittet om historiekultur eftersom individens 

historiska meningsskapande sker i relation till den historiekultur hen formas 

och verkar i. 

Rüsens historiefilosofi rör sig på flera plan samtidigt. Han talar om 

historisk mening ur samhällets perspektiv, ur historievetenskapens 

perspektiv och ur individens perspektiv. Detta kan vara förvirrande men visar 

på komplexiteten i historiens betydelse för mänskligt meningsskapande. I 

studien förhåller jag mig till historisk mening på alla dessa nivåer. 

Historiedidaktikern Niklas Ammert beskriver historia och mening utifrån 

Rüsens teorier och menar att det förflutna blir historia när det genom 

berättelser får mening och bär på betydelse för nuet. Denna mening skapas av 

individen men samspel med omgivningen.229 I detta avsnitt finns fokus på det 

historiska meningsskapandet som en individuell process men färgat av 

                                                             
227 Rüsen, ”Sense of History: What does it mean? With an Outlook onto Reason and Senselessness”, 53f.  
228 Ibid., 52ff. 
229 Ammert, Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia, 18ff. 
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individens sociokulturella sammanhang. På så sätt är historisk mening både 

individuell och kollektiv.  

Människans mentala kapacitet till historisk mening och historiskt menings-

skapande är basen för vårt historiemedvetande.230 Begreppet historie-

medvetande är centralt inom historiedidaktisk forskning och det synliggör 

människans medvetande i historiskt avseende och i relation till historisk 

mening.231 Historiemedvetande är även centralt i ämnesplanen för historia 

och det är motiverat att resonera om det i relation till estetiskt erfarande och 

till begreppet historiefilmslitteracitet, som ju avhandlingen syftar till att 

utveckla. Begreppet är också relevant utifrån att den historiska spelfilmens 

sätt att berätta om det förflutna aktualiserar hur vi förhåller oss till historie-

skrivning och hur vi förstår historia i relation till tiden. Den historiska 

spelfilmens utformning är nära förbunden med historiemedvetandet eftersom 

filmupplevelsen tenderar att sudda ut gränser mellan nuet och det för-

flutna.232 Jag återkommer till detta längre fram. 

Rüsen beskriver historiemedvetande som det medvetande som dels sätter 

människan i relation till tiden, dels är en del av vårt identitetsskapande. Han 

ser således både en yttre och en inre aspekt där det är den yttre aspekten som 

handlar om en orientering i tiden. Genom att koppla historiemedvetande till 

historisk erinran visar Rüsen på hur det förgångna genom erinran förvandlas 

”på ett sådant sätt att det inte upphör att vara förflutet, utan just blir 

närvarande som förflutet och därvid öppnar för framtidsperspektiv”.233 Jag 

tolkar detta som att vid varje tidpunkt i historien är det förflutna närvarande 

vilket ger det förflutna en nutidskaraktär som i sin tur har betydelse för hur 

representationer av det förflutna förs vidare genom tiden. Genom att 

människan tolkar det förflutna för att förstå det, ser varje tid sitt förflutna 

                                                             
230 Rüsen, Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies, 17. 
231 För en inblick i hur historiemedvetande har beskrivits i svensk och nordisk historiedidaktisk forskning se 

bland annat följade texter: Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys”, i Historien är 

nu: en introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 

2009); Karlsson och Zander, Historien är närvarande; Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande - 

begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Historiedidaktik, red. Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson 

(Lund: Studentlitteratur, 1997); Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år (Uppsala: Sisyfos, 2008); Robert Thorp, ”The Concept of Historical 

Consiousness in Swedish History Didactical Research”, i Yearbook of the International Society for History 

Didactics (Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2013), 207–24; Robert Thorp, ”Deconstructing Karlsson, Part 

1: Historical Consciousness”, Historical Encounters: A Journal of Historical Consciousness, Historical 

Cultures and History Education 4, nr 2 (2017): 1–10; För en inblick i hur historiemedvetande behandlats i 

den anglosaxiska historiedidaktiska forskningen se exempelvis: Jürgen Straub, Narration, identity, and 

historical consciousness, Making sense of history; 3 (New York: Berghahn, 2005); Lee, ”‘Walking backwards 

into tomorrow’ Historical consciousness and understanding history”; Seixas, ”Historical Consiousness: The 

Progress of Knowledge in a Postprogressive Age”; Peter Seixas, red., Theorizing Historical Consciousness 

(Toronto: University of Toronto Press, 2006); Seixas, ”Collective Memory, History Education, and Historical 

Consciousness”. 
232 Zander, ”Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och musik”, 141. 
233 Rüsen, Berättande och förnuft, 155. 
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genom sin samtids lins. Vidare menar Rüsen att det förflutna i sig inte är 

historia utan det blir historia genom aktivt mänskligt meningsskapande:  

 
The past itself is not yet history; it becomes history by the activity of the human mind. 

It receives its qualification as history by its representation in the form of narratives. 

These narratives tell people what changes over time are about so that they may organize 

their lives according to this understanding of their temporal dimension.234 

Rüsen hänvisar till historikern Karl-Ernst Jeismann när han säger att 

historiemedvetande är ”sammanhanget av tolkning av det förflutna, förståelse 

av nutiden och perspektiv på framtiden.”235 Jeismann beskriver 

historiemedvetandets temporala karaktär och poängterar att detta 

medvetande handlar om en alltid närvarande vetskap om att människan, 

människans sammanhang och det människan skapar existerar i tiden. Det 

betyder att människan och det mänskligt skapade har ett ursprung och en 

framtid och att varandet i tiden är föränderligt.236 Historiemedvetandet kan 

således definieras som en medvetenhet om att människan har ett varande i 

tiden och att det förflutna är närvarande genom representationer och 

uppfattningar.237   

I Jeismanns beskrivning av historiemedvetande finns en tydlig koppling till 

kritiskt tänkande. Han skriver om hur historiemedvetandet är historie-

didaktikens centrala kategori och att det betyder att man i historie-

undervisningen måste förhålla sig inte bara till vad som undervisas om utan 

även till frågan om hur historiska föreställningar uppstår. Han efterlyser ett 

reflekterat historiemedvetande och ser hur man inom undervisningen kan 

träna eleverna att förhålla sig kritiska och reflekterande till de olika sätt som 

historiemedvetande kan manifestera sig på. Betydelsen uppmärksammas av 

en balans mellan känslomässig respons på historiska framställningar som 

syftar till att påverka individen och utvecklandet av ett historiemedvetande 

som hjälper individen att förhålla sig kritisk till framställningarna.238 Jag 

återkommer till denna koppling mellan emotionell respons och kognitiv 

aktivitet i avsnittet om estetiska lärprocesser.   

Om vi återgår till Rüsen så beskriver han hur den historiska erinringens 

minnesakt ger det förflutna en status av något som verkligen varit på ett visst 

sätt och att det förflutna därigenom blir en erfarenhet i nuet. Detta är 

                                                             
234 Jörn Rüsen, ”Tradition: A principal of historical sense-generation and its logic and effect in historical 

culture”, History and Theory, nr 51 (2012): 47. 
235 Rüsen, Berättande och förnuft, 155. 
236 Karl-Ernst Jeismann, ”Geschichtsbewußtsein”, i Handbuch Der Geschichtsdidaktik, red. Klaus Bergmann 

(Düsseldorff: Pädagogischer Verlag Schwann, 1979), 42. 
237 Ibid.; Se Thorp, Uses of History in History Education, 27ff för en diskussion om Jeismanns definition av 

begreppet historiemedvetande; Jensen kallar medvetenheten om att människan är produkt av historien för 

historisk medvetenhet och ser det som en del av historiemedvetandet. Se Jensen, ”Historiemedvetande - 

begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, 59–60. 
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70 
 

betydelsefullt för historiemedvetandets inre aspekt som handlar om 

människors historiska identitet. Denna inre aspekt förser människan genom 

minnesakter och historisk erinran med föreställningar om sig själva som 

karaktäriseras av en utsträckning i tiden utöver det egna livets gränser. 

Individen, gruppen och också mänskligheten formar identiteter som sträcker 

sig längre än det egna livet.239 

Historiska erfarenheter som erfarenheter i nuet får och ges betydelse i det 

mänskliga samspelet. Därigenom blir de fyllda av värderingar. Den historiska 

kunskapen rymmer som Rüsen beskriver det en kluvenhet mellan ”värdefri 

faktaorientering och värdebestämd betydelsetillskrivning eller menings-

bestämning.”240 Som jag skrev tidigare rymmer det historiska menings-

skapandet en normativ komponent.  Kluvenheten mellan en strävan att 

förhålla sig neutral och att bli påverkad av egna värderingar när historien 

upplevs genom en historisk spelfilm i diskussionerna om det didaktiska 

dilemmat är av intresse för denna avhandling. 

Barns och ungdomars historiemedvetande formas inte bara i skolan utan 

också genom den historia de kommer i kontakt med i sin vardag utanför 

skolan, vilket bland andra historiedidaktikern Bernard-Erik Jensen 

betonar.241 Ett tydligt exempel på detta är historisk spelfilm och det är därför 

motiverat att den används i undervisningen. Därmed behöver lärare också 

kunskap om hur historia kan förstås när den medieras genom spelfilmen. Här 

finns en tydlig länk till ett pragmatiskt perspektiv och att lärande sker i 

samspel med elevernas livsvärld.242  

Även om inte Dewey skriver om historiemedvetande så tangerar han 

begreppet genom att skriva om historia på följande vis: 

 
Vi har problemet med att ta reda på hur kännedom om det förflutna skall kunna 

omvandlas till ett kraftfullt redskap, som hjälper en att på ett effektivt sätt handskas 

med framtiden. Vi kan förkasta kunskap om det förgångna som undervisningens mål 

och därmed betona dess betydelse som medel. Men när vi gör det, står vi inför ett nytt 

problem i pedagogikens historia: hur ska de unga bli förtrogna med det förflutna på ett 

sådant sätt, att den förtrogenheten blir en verksam kraft när det gäller att förstå det 

levande nuet?243    

Här lyfter Dewey den centrala frågan som handlar om att historia är lika 

angeläget för att vi ska förstå nuet som det förflutna.  

De historiedidaktiska begrepp och kritiska perspektiv som introducerats 

ovan har stor relevans för analysen av den undervisningspraktik som är i fokus 

för denna avhandling. Den historiska spelfilmen bär på möjligheter att 

                                                             
239 Rüsen, Berättande och förnuft, 159. 
240 Ibid., 156. 
241 Jensen, ”Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, 49. 
242 Dewey, John Dewey. Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, 46–47. 
243 Ibid., 171. 
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stimulera elever att bearbeta och vidareutveckla sitt historiemedvetande 

genom att den är ett så tydligt sociokulturellt uttryck för relationen dåtid - 

samtid - nutid, där samtiden är den tid filmen producerats i och nutiden är 

den tid som filmen visas, används och tolkas i.  

I denna studie är det relevant att betrakta historiemedvetande som del av 

elevernas historiska meningsskapande och som individens medvetande om 

människans orientering i tid och som grund för identitet. I utvecklandet av 

detta medvetande är det centralt att förstå att historia är representationer av 

det förflutna och att dessa representationer skapas, tolkas och förstås utifrån 

den historiekultur som råder. Representationerna är inte värderingsfria och 

eftersom historia inte är något statiskt är det nödvändigt att anlägga ett 

kritiskt perspektiv på historiemedvetandet och på det historiska 

meningsskapandet.  

Jag vill stanna upp en stund vid begreppet historieförståelse eftersom det 

kan förstås som en del av begreppet historiefilmslitteracitet och därför är av 

betydelse för studiens syfte. Begreppet historiefilmslitteracitet består av en 

förening av sammansättningarna historielitteracitet och filmlitteracitet. I 

svensk historiedidaktisk forskning används inte begreppet historielitteracitet 

speciellt mycket på grund av sin betydelsevidd och vaghet.244 I internationell 

forskning används ibland historielitteracitet synonymt med historieförståelse 

och ibland som den förmåga som behövs för att individen ska uppnå 

historieförståelse, alltså historiskt tänkande.245 Historiedidaktikern Sam 

Wineburg kopplar samman litteracitet med historiskt tänkande och skriver: 

 
/…/historical thinking is a powerful form of literacy that has the potential to 
teach us about text in ways that no other area of the school curriculum can 

offer.246  

Som jag nämnt i föregående kapitel har tidigare forskning lyft fram på vilket 

sätt arbete med historisk spelfilm kan gynna elevers historieförståelse. Det 

handlar om elevers kunskap om och förmåga att analysera, tolka och 

utvärdera historiska spelfilmer så att deras historieförståelse stärks. Denna 

historieförståelse baseras på lärande genom historisk faktakunskap, historisk 

empati, historisk signifikans, visualisering av det förflutna, analys av 

historiska narrativ samt lärande utifrån svåra och komplexa problem i det 

förflutna.247 I detta finns ett fokus på hur historieskrivning genom spelfilm 

                                                             
244 Virta, ”Historical Literacy: Thinking, Reading and Understanding History”, 11. 
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246 Sam Wineburg, ”What Does NCATE Have to Say to Future History Teachers? Not Much”, The Phi Delta 

Kappan 86, nr 9 (2005): 662. 
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förhåller sig till fakta och fiktion, på konstruktionen av det förflutna och 

människorna då samt på olika förhållningssätt till det förflutna.248  

Historiedidaktikern Jeffrey D. Nokes likställer historielitteracitet med den 

kompetens som historiker besitter och menar att det handlar om att kunna 

konstruera historia utifrån historiska belägg. Historielärare bör sträva efter 

att utveckla denna typ av historielitteracitet med sina elever. Litteracitet, 

menar Nokes, är sammankopplat med meningsskapande eftersom historisk 

förståelse uppnås hos individen när hen dels kan läsa olika typer av historiska 

källor, dels kan skapa mening till det lästa.249 Historielitteracitet kan vidare 

ses som förmågan att se historicitetens mångfald och variationsrikedom och 

att denna har ett värde i sig.250  

Jag drar slutsatsen att begreppet historieförståelse används som ett 

övergripande begrepp för att tala om olika typer av förståelse som finns eller 

utvecklas hos eleverna i historieundervisningen.251 Det är angeläget att 

historieförståelse inte enbart kopplas samman med historiskt tänkande 

eftersom det då får en slagsida mot den disciplinära aspekten av historia. Som 

jag beskrivit tidigare med hjälp av Rüsen handlar det historiska menings-

skapandet också om individers och gruppers orientering i tiden och om 

skapande av och förståelse för människan som historisk varelse.  

När spelfilm används i undervisningen för att utveckla elevers historiska 

meningsskapande behövs kunskap om vilken historieförståelse som är både 

möjlig och önskvärd att uppnå. Det finns en spänning i den historiedidaktiska 

forskningen i synen på huruvida nutidens värderingar bör eller inte bör få 

utrymme i det historiska meningsskapandet. Rüsens sätt att se på historisk 

mening innefattar en värderande dimension i människans tolkning av det för-

flutna. Genom spelfilmen som historieförmedlare är den värderande 

dimensionen central eftersom spelfilmen så som den definierats i inledningen 

ofta har ett moraliskt budskap och är vinklad utifrån speciella perspektiv. Den 

tar i regel moralisk ställning i förhållande till den historiska händelse som 

skildras.252   För att förstå den normativa aspekten av det historiska menings-

skapandet behövs också ett nutidsperspektiv. 

Historiskt meningsskapande avslutningsvis kan ses som den process i 

vilken människor skapar mening till historien, både mer analytiskt som 

historiskt tänkande och mer subjektivt som individers, gruppers och 
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samhällens identitetsskapande och deras orientering i tid. Detta menings-

skapande är färgat av de sammanhang där historia skapas och brukas. 

4.3.2 Historiekulturen och kulturellt minne 
Hur ska vi förstå det sammanhang som spelar roll för hur vi förhåller oss till 

vår historia? Ett sätt är att beskriva sammanhanget som historiekultur och 

inom historiedidaktisk forskning är begreppet historiekultur vanligt 

förekommande. Det kan utifrån Rüsen förstås som  

 
den historiska erinran som historiemedvetandet åstadkommer och som tjänar till att 

orientera livspraxisen i tiden genom bestämningar av handlandets riktning och av 

subjektens förhållande till sig själva.253   

Historisk erinran som uttryck för en historiekultur innefattar enligt Rüsen alla 

de områden och aktiviteter där historiskt tänkande kommer till uttryck. Det 

kan vara inom historievetenskapen likaväl som i historieundervisningen eller 

i det vardagliga livet genom exempelvis populärkulturen och den historiska 

spelfilmen.254  

Historiekulturen förklaras vidare av Rüsen som ”ett visst slags tolkande 

hantering av tiden”.255 Vi skapar historia när vi med hjälp av tolknings-

processer aktualiserar det förflutna och detta beskrevs i föregående avsnitt 

genom de aktiviteter som kännetecknar det historiska meningsskapandet. I 

historiekulturen kan vi alltså se historia som det närvarande förflutna och den 

multikronologiska mentala processen att tänka dåtid, nutid, framtid är ett av 

de specifika dragen i historiekulturen. Rüsen skriver:  

 
När en sådan hågkomst sträcker sig utöver gränserna för den egna livstiden och tillbaka 

in i det förflutna, och därmed också tolkar den nuvarande livssituationen på ett sådant 

sätt att den får ett framtidsperspektiv som visar utöver den egna livstidens gränser, kan 

man med rätta tala om en ’historisk’ erinran.256  

Rüsen menar vidare att den historiska erinringen gestaltas genom berättelser 

eller element med narrativ funktion. Vi behöver berättelserna och vi skapar 

berättelserna om det förflutna för att förstå oss själva och vår samtid. De är ett 

centralt och betydelsefullt kännetecken för historiekulturen och för det 

historiska meningsskapandet.257 Berättelserna finns och skapas både på en 

individuell nivå i människors privata liv och på en kollektiv nivå, som 

exempelvis olika gruppers berättelser. Individuell och kollektiv erinran 

sammanflätas i det historiska meningsskapandet.  

                                                             
253 Rüsen, Berättande och förnuft, 159. 
254 Ibid., 150. 
255 Ibid., 154. 
256 Ibid. 
257 Ibid., 158. 
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För denna studies teoretiska sammanhang är Rüsens förståelse av hur 

historiekulturen manifesteras genom olika meningsskapande dimensioner en 

inspirationskälla. Dessa dimensioner kan synliggöra komplexiteten i 

historiskt meningsskapande utifrån den historiska spelfilmen som didaktisk 

resurs. Jag är medveten om att Rüsens teorier är mer historiefilosofiska än 

historiedidaktiska i en praktisk mening. Men Rüsen behandlar även historie-

didaktiken som en väsentlig del av hur vi förstår historia, även om han har 

historievetenskapen som huvudfokus. Han beskriver historiedidaktikens 

viktiga uppgift att medvetandegöra människan om sitt historiska varande i 

meningen att människan orienterar sig i tiden och att historiekulturen 

erbjuder tolkningar om hur denna orientering kan ske.258 Detta är något som 

historielärare och elever brottas med i undervisningen och Rüsens teorier 

menar jag är giltiga även för empirisk historiedidaktisk forskning. Detta 

motiverar mig att inspireras av och att använda Rüsens teorier om 

historiekulturen och historisk mening för att generera ny kunskap om 

historiefilmslitteracitet.  

Rüsen har framställt historiekulturens meningsskapande dimensioner i 

olika sammanhang. Jag inspireras i föreliggande avhandling dels av 

framställningen i Berättande och förnuft (2004), dels i Evidence and 

Meaning (2017).  I det första verket beskriver Rüsen tre dimensioner: en 

estetisk, en kognitiv och en politisk dimension. I Evidence and Meaning har 

ytterligare två meningsskapande dimensioner tillkommit, en moralisk 

dimension och en religiös dimension. En tolkning av detta är att Rüsen med 

de tillkomna dimensionerna uttrycker ett närmande mellan historia och 

minne, mellan historievetenskap och livspraxis. Den religiösa 

meningsskapande dimensionen av historiekulturen ser Rüsen som uttryck för 

människans subjektiva strävan efter livets mening. Den är kopplad till 

’believing’ och den synliggör mänsklighetens önskan om frälsning och en 

befrielse från döden. De religiösa uttrycken i historiekulturen kan vara av stor 

betydelse för människors tolkning av historien och deras orientering och 

motivering i nuet.259 I föreliggande studie synliggörs inte att denna dimension 

i det empiriska materialet i någon större utsträckning, vilket i sig kan vara 

intressant. Denna dimension fördjupas emellertid inte i föreliggande studies 

förståelse av historiefilmslitteracitet. Det kan dock finnas anledning att 

utforska den religiösa dimensionen av historiekulturen kopplat till historisk 

spelfilm ur ett didaktiskt perspektiv i framtida forskning.   

Historiekulturens meningsskapande dimensioner menar Rüsen ska 

betraktas som idealtyper, som viktiga logiska faktorer för dess synliggörande. 

De ska förstås som samverkande och alltså inte som separerade från 
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varandra.260 Med den estetiska meningsskapande dimensionen lyfts tanken 

att all historisk framställning i någon mån är estetisk. Formen för 

berättelserna om det förflutna har stor betydelse för hur historisk mening 

skapas och upplevs. Det är genom estetiken som det döda förflutna ges liv och 

öppnar för möjligheter till inlevelse. Rüsen använder verbet ’feeling’ som 

bestämmande faktor för denna dimension.261 Det är omdiskuterat huruvida 

all historisk framställning kan betraktas som estetisk, men det finns inget 

tvivel om den historiska spelfilmens estetiska utformning, då den genom sin 

narrativa form har förmågan att beröra.262 Jag är medveten om att Rüsen i sin 

kategorisering främst åsyftar historievetenskapens estetiska form. Bland 

annat skriver han:  

 
Nej, historiekulturens estetiska dimension måste spåras och expliceras där det handlar 

om genuint historiska minnen, till exempel i historikernas egna arbeten.263 

Denna hållning kan problematiseras och jag menar att det finns en giltighet 

att studera estetiska former i populärkulturella historiska framställningar, 

eftersom dessa former har stor betydelse för hur innehållet förstås.264 Rüsen 

har fokus på historievetenskapens roll i samhället och på den estetiska 

dimensionen i historievetenskapliga framställningar. Han framhåller vikten 

för historievetenskapen att genom framställningsformen ge liv åt det 

förflutna, så att inlevelse blir möjligt.265 Men han vill också lösa upp 

spänningar mellan historievetenskapen och ”den historiska framställningens 

narrativa praktik” som genom den kulturella vändningen synliggjort minnes-

praktiker som forskningsobjekt i humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Rüsen hänvisar här till Pierre Noras arbete om minne och 

historia.266 Det finns koppling till kulturellt minne och till hur intresset för 

populärkulturens betydelse för historieförståelse vuxit inom den kulturella 

minnesforskningen. Jag kan se en vinst för den historiedidaktiska forskningen 

som inriktar sig på populärkulturens roll för historiskt meningsskapande att 

undersöka hur den estetiska dimensionen som Rüsen använder för att 

beskriva historiskt meningsskapande inom historievetenskapen också kan 

användas för att analysera historiekulturens populärkulturella mani-

festationer. 
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Den kognitiva meningsskapande dimensionen handlar om det historie-

vetenskapliga förhållningssättet, om ett sanningsanspråk gentemot det 

förflutna och om vetandets giltighet. Rüsen förknippar dimensionen med 

verbet ’thinking’.267 Den historiska spelfilmen har blivit ifrågasatt som 

förmedlare av det förflutna just på grund av sin starka estetiska karaktär och 

diskussionerna har bland annat handlat om att man i historisk spelfilm måste 

skilja på fakta och fiktion, utifrån antagandet att det finns en historie-

skrivning, den vetenskapliga, som är mer sann än andra. Detta har ifrågasatts 

av dem som menar att alla historiska framställningar äger giltighet och att det 

inte går att tala om ett sant återgivet förflutet. Det handlar om olika former av 

tolkningar.268    

Den politiska meningsskapande dimensionen är kopplad till makt och till 

verbet ’wanting’. Den har en tydlig samtidsanknytning. Vad som ses som 

legitimt i en historiekultur bestäms i hög grad av huruvida de historiska 

berättelserna kan legitimera makten. Givetvis förekommer även mot-

berättelser som utmanar den rådande maktstrukturen.269  Det är intressant 

att studera hur de aktuella spelfilmernas politiska innehåll uppfattas och 

tolkas av elever och lärare samt hur det kan bidra med perspektiv på den 

rådande historiekulturen.  

Den moraliska meningsskapande dimensionen, vilken jag menar ligger 

både den estetiska och den politiska dimensionen nära, visar hur 

historiekulturen förhåller sig till det förflutna genom nuets etik och sociala 

normer. Den moraliska dimensionen är kopplad till ’judging’ och det finns en 

historisk etik i historiekulturen som används för att värdera händelser i det 

förflutna. Denna etik sätter nuets och dåtidens människor i förbindelse med 

varandra.270 Rüsen beskriver hur den moraliska dimensionen fångar in 

betydelsen av skillnaden mellan gott och ont: ”The defining criterion of 

meaning is the difference between good and evil.”271 (Kursiveringen är 

Rüsens egen). Detta leder tankarna till existentiella spörsmål om ont och gott 

och jag tolkar Rüsen som att frågor om existensen finns i människans 

orienterande aktivitet i allt historiskt meningsskapande.272   

                                                             
267 Rüsen, Berättande och förnuft, 166; Rüsen, Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies, 182. 
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Press of Kansas, 2002); Marcia Landy, red., Historical Film: History and Memory in Media (London: The Athlone 
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Historiekulturen innefattar alla de områden och aktiviteter där historiskt 

tänkande kommer till uttryck. Rüsen skiljer på historievetenskap och 

livspraxis. Han ser en praxisdimension och en teoridimension, där praxis-

dimensionen förmedlar hur historisk mening är kopplat till 1) 

”orienteringsbehov av förändring i den nuvarande världen” och 2) ”kulturell 

orientering i form av en riktning av mänskligt handlande över tid och 

uppfattningar om historisk identitet”.273 Teoridimensionen beskriver 

vetenskapliga teorier för tolkning, metoder och framställningsformer. Rüsen 

ser ett dialektiskt förhållande mellan vetenskapen och livspraxisen. 

Detta förhållande kan också beskrivas med begreppen ’historical past’ och 

’practical past’. Bland annat gör historikern Hayden White det när han utifrån 

Michael Oakeshott resonerar kring relationen mellan fiktion och historiska 

fakta. Han synliggör uppdelningen av historisk kunskap i en vetenskaplig 

disciplin med sanningsanspråk och en historisk kunskap som hör livspraxisen 

till. Genom begreppen ’historical past’ och ’practical past’ skiljer han mellan 

den moderna historiedisciplinens studier av det förflutna och de sätt som 

människor söker använda det förflutna som en plats för erfarenhet, som kan 

vara levande i det dagliga livets värderingar och beslutsfattande. Det förflutna 

får praktisk nytta i livet här och nu.274 Denna syn på två interagerande sfärer 

i det historiska meningsskapandet är relevant för denna studie eftersom den 

didaktiska situation där historisk spelfilm används förenar ett mer 

vetenskapligt förhållningssätt med elevers erfarande av spelfilm, ett erfarande 

som kan ha tydliga kopplingar till livspraxis.275  

När historia tar gestalt i filmens form och används som undervisnings-

material representeras historiekulturens meningsskapande dimensioner och 

i detta kan finnas olika spänningar.276 I avhandlingen används Rüsens 

meningsskapande dimensioner som tankeverktyg för att få syn på den 

historiekultur som undervisningssituationerna representerar för att bättre 

förstå elevers och lärares uttryck för historieförståelse och vad begreppet 

historiefilmslitteracitet kan innehålla. Historiekulturens meningsskapande 

dimensioner är således redskap för att förstå det sammanhang i vilket 

eleverna skapar historisk mening. Det som gör Rüsens teori användbar för 

denna studie är som nämnts att det finns paralleller mellan individens och 

kulturens historiska meningsskapande. Individens historiemedvetande 
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existerar i den historiekultur som det formas och verkar i eftersom historie-

kulturen är dess meningsskapande sammanhang.277 

Historiekulturens manifestation genom historisk spelfilm och dess 

användning kan ses som en form av historiebruk. Detta bruk kan utforskas 

som en del av vårt kulturella minne. För denna studies del är det till hjälp att 

just se bruket av historisk spelfilm som en del i skapandet och upprätt-

hållandet av vårt kulturella minne. Det är ett sätt att fånga in de processer som 

aktiveras när historisk spelfilm förmedlar vårt förflutna. Som beskrivits på s. 

73 beskriver begreppet historisk erinran hur människan individuellt och 

kollektivt står i förbindelse både med dåtiden och med framtiden. I denna 

förbindelse spelar både minne och historieskrivning roll. Det kulturella 

minnet kan förstås som människans minne som skapas genom ett samspel 

mellan nutiden och det förflutna i en sociokulturell kontext.278 I föreliggande 

studie syns detta samspel mellan nuet och dåtiden i den historiska spelfilmen 

och i den kontext som historieundervisningen utgör.   

Eftersom begreppet kulturellt minne utgår från minnespraktiker kan det 

användas för att beskriva vilken roll populärkulturen spelar i konstruktionen 

av historien och minnet av det förflutna. Minnet kopplas till betydelsen av att 

en grupp, en kultur eller en nation minns ett gemensamt förflutet. En kulturs 

minne har likheter med en individs minne; det handlar om identitet och det 

förflutnas betydelse. Men man kan skilja på de processer som formar det 

kulturella minnet från de processer som formar det individuella minnet och 

den officiella historiediskursen.279 Det finns inga skarpa gränser dem emellan 

men de kan ändå ses som olika aspekter eftersom de då kan användas som 

analytiska verktyg för att förstå hur identiteter och förståelse av det förflutna 

formas. Det som framför allt skiljer det kulturella minnet från 

historievetenskap är hur de konstrueras och när det gäller det kulturella 

minnets konstruktion spelar alltså populärkulturen stor roll. Relationen 

mellan kulturellt minne och historieskrivning kan beskrivas som 

sammanflätad, ’entangled’.280 Medie- och kommunikationsvetaren Marita 

Sturken visar på populärkulturens betydelse i formandet av det kulturella 

minnet samt hur kulturellt minne, personligt minne och historieskrivning 

samverkar. Hon skriver bland annat:  
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The concept of a screen memory is particularly useful in thinking about how a culture 

remembers. Cultural memory is produced through representation – in contemporary 

culture, often through photographic images, cinema, and television. These mnemonic 

aids are also screens, actively blocking out other memories that are more difficult to 

represent.281 

Sturken visar på att individens historiska minne är sammanvävt med 

kulturens minnen. Det är genom att något som är personliga minnen för 

någon representeras i ett gemensamt sammanhang som det blir ett delat 

minne. För denna process är det som Sturken benämner skärmminne, ’screen 

memory’, särskilt intressant. Den samtida kulturens representationer genom 

fotografier, filmer och tv-program bidrar till skapandet av det kulturella 

minnet, vad som ingår och vad som stängs ute.  

Denna syn på sammanvävning av kulturellt minne och historieskrivning 

kan jämföras med filmvetaren Vivian Sobchacks tankar om palimpsestisk 

historisk medvetenhet. Sobchack menar precis som Sturken att det inte går 

att särskilja populärkulturens roll för människors historieförståelse från 

historievetenskapens, eftersom historieförståelse kännetecknas av en för-

ening av fakta och fiktion.282 Detta finns det anledning att återkomma till i 

resultatkapitlen.  

En användbar metafor för att beskriva det kulturella minnet i relation till 

individuellt minne och till populärkultur, i synnerhet spelfilm, är ’prosthetic 

memory’, det vill säga att minnet är likt en protes. Historikern Alison 

Landsberg använder det för att driva tesen att i det moderna samhället har en 

ny form av allmänt kulturellt minne blivit möjligt och nödvändigt. Detta nya 

minne som hon alltså kallar protetiskt minne uppstår i skärningspunkten 

mellan personliga och historiska berättelser om det förflutna. Den enskilda 

människans erfarande av historiska händelser, som hen inte själv varit del av, 

förkroppsligas som egna personliga minnen genom exempelvis spelfilmen. 

Förintelsen är ett exempel på ett sådant protetiskt minne. Människor som 

kommer från helt olika kulturer, geografiska platser, generationer och andra 

åtskiljande faktorer kan ändå dela erfarenheterna från förintelsen som ett 

gemensamt upplevt minne. Minnen som har hört till en speciell grupp 

människor kan spridas till andra grupper och bli del av deras kulturella 

minne.283 Filmskaparen kan agera som medierare av andras trauman så att 

åskådaren får rollen som vittne och där de rörliga bilderna triggar igång en 

affektiv och emotionell respons till bevittnandet.284 Kulturellt minne kan 

vidare ses som ’an act of transfer’ som alltid är medierad i någon form. Det 

innebär att det kulturella minnet transfereras genom olika tekniker som både 
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formar och förmedlar minnen.285 Det är tydligt att den historiska spelfilmen 

ses av olika teoretiker som en modifierad värld som åskådaren träder in i och 

erfar med alla sina sinnen. Detta erfarande kan ge möjligheter att få syn på 

saker hos sig själv i den levda världen som ökar förståelsen av sig själv och 

andra. Filmvetaren Margrethe Bruun Vaage skriver om spelfilmens potential 

att transformera ”jaget”: 

 
The transition from fictional engagement to self-reflection is characterized by a change 

from being transported into the fictional world to an experience of the fictional world 

also contributing to a potential transformation of the real self.286 

Det kulturella minnets estetiska representationer som delar av vårt protetiska 

minne får knyta samman historia och minne med avhandlingens film-

teoretiska del där de estetiska perspektiven utvecklas. 

4.4 Estetiskt perspektiv 
 

Därmed handlar konsten på ett eller annat sätt om att spegla och synliggöra den 

verklighet i vilken vi lever.287 

Den rörliga bilden är en betydelsefull bärare och förmedlare av vårt kollektiva 

och kulturella minne i samtidens medielandskap.288 Det innebär att de 

historiska spelfilmernas narration har betydelse för tolkning och förståelse av 

vår samtid och av det förflutna. När spelfilm förmedlar historiska berättelser 

fångas och berörs åskådaren av filmmediets specifika berättarspråk och 

påverkas både kognitivt och emotionellt. Detta innebär att den estetiska 

dimensionen av film är betydelsefull för den historieförståelse som växer fram 

hos åskådaren.  

Trots att den estetiska dimensionen är betydelsefull för åskådarens 

meningsskapande har den historiska spelfilmens estetiska kvaliteteter i 

relation till historieförståelse inte blivit belysta i någon större utsträckning i 

tidigare historiedidaktisk forskning. Som beskrivits i forskningsöversikten har 

forskare förvisso visat att spelfilmers berättarspråk både kan möjliggöra och 

försvåra historieförståelse och historiskt tänkande. Men djupgående 

undersökningar av den estetiska dimensionens betydelse för historie-

förståelse med fokus på ett receptionsperspektiv behövs. Inte heller inom 

filmreceptionsforskning som undersökt betydelsen av spelfilmers estetiska 
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uttryck för åskådarnas meningsskapande har relationen till historie-

undervisning varit i fokus.289 Jag vill därför kombinera dessa olika forsknings-

fält för att bidra med ny kunskap om relationen mellan filmspråk, historia, 

historiskt meningsskapande och lärande.  

Historisk och historiedidaktisk forskning har pekat på estetikens betydelse 

för historiskt meningsskapande. Ett exempel på det är Rüsen som urskiljer en 

estetisk meningsskapande dimension av historiekulturen vilket beskrivits 

tidigare i avsnitt 4.3.2 om historiekultur.  Rüsens fokus är visserligen främst 

på historievetenskap och historievetenskapliga framställningar men som jag 

visat kan hans dimensioner användas även i historiedidaktisk forskning om 

historisk spelfilm. En som gjort detta är historikern Christoph Classen. Han 

visar med hjälp av Rüsens teori hur filmen Schindler’s List är bärare av 

information om hur historiekulturen tar sig uttryck.290  Classen kommer fram 

till att den estetiska utformningen av historieframställningen i Schindler’s List 

är en integrerad del av de andra dimensionerna i historiekulturen. Detta ger 

åskådaren en känsla av autenticitet, av balanserad sanning. Hur historia 

framställs och upplevs är således inte avskilt från berättelsens innehåll, 

tendens och sanningsanspråk.291 Detta är en viktig slutsats för föreliggande 

studie. Classens användning av Rüsens meningsskapande dimensioner för att 

visa hur Schindler’s List är en sammansmältning av historia och minne, av 

föreställning och verklighet, har inspirerat mig att använda dimensionerna för 

att analysera och tolka studiens empiriska material och för utvecklingen av 

begreppet historiefilmslitteracitet. 

Den estetiska dimensionen är således central för historiekulturens 

manifestationer. För att förstå elevernas historiska meningsskapande genom 

dessa manifestationer behöver vi vända perspektivet mot undervisnings-

sammanhanget. Här vill jag återknyta till Dewey och till hur han beskriver den 

reflekterade erfarenheten som estetisk. Detta kan utvecklas mer med hjälp av 

Deweys beskrivning av interaktionen som en förutsättning för erfarenheten.  

Interaktionsprincipen förklarar hur erfarande sker i samspel med det 

sammanhang där erfarenheten äger rum. Interaktionen är dynamisk och för 

att beskriva dynamiken använder Dewey även begreppet transaktion. 

                                                             
289 Exempel på filmreceptionsforskning som anknyter till historiskt meningsskapande: Tomas Axelson, 

”Palimpsestiskt tänkande: Fakta, fiktion och audiovisuell konstruktion av upplevd autenticitet”, i En profil i 

profilen: Vänbok till Bo G Jansson, red. Catharina Nyström Höög, Charlotte Lindgren, och Sverre Wide 

(Falun: Högskolan Dalarna, 2015), 165–78; Hammar och Zander, Svärd, sandaler och skandaler; Exempel på 

filmreceptionsforskning som studerar reception i relation till historiekultur: Staiger, Interpreting Films: 

Studies in the Historical Reception of American Cinema; Exempel på filmreceptionsforskning som inte berör 

historiskt meningsskapande: Axelson, Film och mening; Coëgnarts, Maarten och Kravanja, Peter, ”Embodied 

Visual Meaning: Image Schemas in Film”; Mary Beth Oliver och Tilo Hartmann, ”Exploring the Role of 

Meaningful Experiences in Users’ Appreciation of ’Good Movies’”, Projections 4, nr 2 (2010): 128–50; Carl 

Plantinga, ”“I Followed the Rules, and They All Loved You More": Moral Judgment and Attitudes toward 

Fictional Characters in Film”, Midwest Studies In Philosophy 34, nr 1 (2010): 34–51. 
290 Classen, ”Balanced Truth: Steven Spielberg’s Schindler’s List among History, Memory, and Popular 

Culture”. 
291 Rüsen, Berättande och förnuft. 
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Transaktionen är en individuell process.292 Den är en form av interaktion men 

med betoning på ömsesidighet och istället för att tala om subjekt och objekt i 

en transaktion, är det mer relevant att tala om transaktionens olika 

deltagare.293 I fallet med denna studie är det elever som är i transaktion med 

historiska spelfilmer i en viss given situation där bland annat lärarnas 

intentioner är en viktig del. Transaktionen kan förstås genom hur den 

positionerar både åskådaren och filmen som ömsesidigt påverkande varandra 

under och även efter upplevelsen. Förhållandet är således inte statiskt där 

antingen filmen eller åskådaren påverkar den andra parten på ett specifikt 

sätt.294 Detta gör att vi bör vara öppna för både likheter och olikheter i 

åskådares filmupplevelser och meningsskapande enligt principen om att varje 

åskådare i strikt filmteoretisk mening i någon mån konstruerar sin egen 

berättelse utifrån det som visas konkret på filmduken. (Se även avsnitt 4.4.2).  

 Transaktionen kan ha olika karaktär beroende på vilket syftet är med en 

filmupplevelse. Den kan i en undervisningssituation vara mer styrd mot 

abstraktion och analytisk strukturerande av idéer, information eller slutsatser 

som är till nytta efter filmupplevelsen. Denna sorts ”läsning” av en film kan 

utifrån litteraturreceptionsforskning kallas efferent. Efferent läsning menar 

Rosenblatt är en läsning av texter i praktiskt syfte och inte en transaktion i 

egentlig mening. Efferent kommer av det latinska ordet ’efferre’, som betyder 

föra bort, eftersom fokus ligger på det som läsaren kan ta med sig från 

texten.295  

En annan form av läsupplevelse benämner Rosenblatt som estetisk. Inom 

litteraturreception menar Rosenblatt att i en estetisk läsning behöver texten 

just upplevas eller genomlevas av läsaren. Sinnen, känslor och intuition är 

viktiga redskap och mening skapas när text och läsare möter varandra. 

Läsaren tar in hela isberget istället för att som vid en efferent läsning hålla sig 

vid toppen av det.296 Det är här Rosenblatt föredrar termen transaktion 

istället för interaktion eftersom hon vill poängtera att varken text eller läsare 

är färdigdefinierade när de möts.297 Bland annat skriver Rosenblatt om 

läsarens del i transaktionen: 

 

                                                             
292 Phillip S. Seng, Reconstructing Film Studies: Towards a Transactional Theory of Movies, Avhandling 

för doktorsexamen (Carbondale: Southern Illinois University, 2008), 86. 
293 Öhman, ”Erfarenhet och meningsskapande”, 32. 
294 Louise Rosenblatt, Making meaning with texts: Selected essays (Portsmouth: Heinemann, 2005), 7ff. 
295 Ibid., 11. 
296 Ibid., 11–12. 
297 Louise M. Rosenblatt, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (Lund: Studentlitteratur, 

2002). 
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Thus built into the raw material of the literary process itself is the particular world of 

the reader.298 

En filmupplevelse är inte en ’läsning’ av en ’text’ i direkt överförd betydelse 

från litteraturvetenskapen, men som metafor för filmupplevelsen kan det 

fungera. Det är av betydelse att se hur transaktionen vid en filmupplevelse kan 

vara både efferent och estetisk, eftersom den sker i en undervisningskontext.   

4.4.1 Estetiska lärprocesser 
Begreppet estetiska lärprocesser har utvecklats som ett samlingsbegrepp för 

samtalet om och forskning kring estetikens betydelse för lärandet.299 

Begreppet syftar på det lärande som sker när individen själv skapar eller när 

hen erfar och tillägnar sig olika konstverk.300 Lärandet ses således som en 

process vilket innebär att kunskapen som tillägnas inte har en på förhand 

bestämd form eller innehåll. Lärandet blir snarare en öppen rörelse där den 

lärande interagerar med och genom konsten på olika sätt. För att ytterligare 

fördjupa förståelsen av detta skiljer forskningen mellan lärande i konst och 

lärande genom konst.301 Lärande i konst omfattar estetisk undervisning i 

musik, drama, bildkonst och så vidare medan lärande genom konst innebär 

att konsten blir en pedagogisk resurs i andra ämnen än de estetiska. Båda 

dessa kunskapsprocesser är integrerade i den estetiska lärprocessen.302  

Överfört till pedagogiskt arbete med historisk spelfilm kan således olika 

kunskapsprocesser urskiljas. En första kunskapsprocess är lärande om själva 

artefakten ”historisk spelfilm”. Här ryms både praktiskt filmarbete och 

teoretisk kunskap om filmmediet och filmproduktion. Den teoretiska 

kunskapen handlar om att utveckla en förståelse för och kunskap om själva 

artefakten historisk spelfilm. Detta behövs så att eleverna tränar sin förståelse 

för hur historien konstrueras av filmskaparna med hjälp av filmiskt 

berättarspråk. En andra kunskapsprocess är lärande genom den historiska 

spelfilmen, där eleverna tar del av en fiktionell gestaltning av det förflutna och 

där filmen fungerar som en resurs för att exempelvis lyfta frågor om 

historiebruk och kulturellt minne. Även i denna kunskapsprocess kan man 

                                                             
298 Louise M. Rosenblatt, The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work 

(Carbondale: Southern Illinois University Press, 1994), 11. 
299 Se t ex: Marie-Louise Hansson Stenhammar, En avestetiserad skol- och lärandekultur: En studie om 

lärprocessers estetiska dimensioner, Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Göteborgs universitet, 2015); 

Tarja Häikiö, ”Estetik och kognition: Om ett vidgat estetikbegrepp och skolans kulturuppdrag”, KRUT 131, nr 

3 (2008); Burman, Konst och lärande; Blom och Viklund, Film för lust och lärande; Monica Lindgren, Att 

skapa ordning för det estetiska i skolan: Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare, 

Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Göteborgs universitet, 2006). 
300 Burman, Konst och lärande, 8–9. 
301 Anne Bamford, The Wow Factor. Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education 

(Münster: Waxmann, 2006). 
302 Jfr Miranda Jefferson, Film learning as aesthetic experience: Dwelling in the house of possibility, 

Avhandling för doktorsexamen (Sidney: University of Sydney, 2011). 
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tänka sig att elever genom att producera egen historisk spelfilm tillägnar sig 

historisk kunskap. Denna studie utgår från båda processerna, men enbart 

utifrån ett receptionsperspektiv. Eleverna i studien har inte producerat egna 

filmer.  

För att kunna utforska det estetiska lärande som uppstår i mötet med 

historisk spelfilm är det viktigt att identifiera spelfilmens unika estetiska 

kvaliteter. Men innan det görs behövs en förståelse för hur spelfilmen 

förhåller sig till begreppet konst. Spelfilmen kan ju ses som ett uttryck för 

konstnärligt skapande och därmed betraktas som en konstnärlig produkt.303 

Idéhistorikern Anders Burman har skrivit om konstbegreppet i relation till 

estetiskt lärande. Han pekar på fyra olika register som ringar in vad konst kan 

vara. Det handlar om ett mimetiskt, ett kunskapsteoretiskt, ett antropologiskt 

och ett vidgat register.304 Det är framför allt de två första registren som är 

relevanta för att förstå spelfilmen som konstform ur ett receptionsperspektiv. 

Det mimetiska registret ringar in konst som avbildande verkligheten. Konsten 

blir då ett sätt för människan att spegla och synliggöra sin eller andras levda 

verkligheter och ta del av andra människors erfarenheter. Detta kan ske 

genom berättande konstformer.  

Även den historiska romanen kan användas för en historieundervisning där 

eleverna genom den historiska fiktionen stimuleras att själva ta plats och 

utveckla sitt historiemedvetande.305 Monika Vinterek, professor i pedagogiskt 

arbete, beskriver hur den historiska romanen kan sägas spegla de livsvärldar 

som människor i det förflutna levt och verkat i; det hon benämner historiska 

livsvärldar. Kunskap om den historiska världen kan enligt Vinterek nås genom 

exempelvis läroböcker medan kunskap om människors historiska livsvärld 

kan nås genom berättelser med fiktiva inslag. Det är ju omöjligt att möta det 

förflutnas människor här och nu eftersom tid och rum skiljer oss åt.306 

Däremot kan kunskap om den historiska livsvärlden nås om den skildras i 

fiktionella historiska berättelser. Konstens avbildande och mimetiska 

funktion har således stor relevans när spelfilmen studeras som en del i elevers 

estetiska lärprocesser i relation till historiedidaktiska utgångspunkter.  

Men det estetiska lärandet handlar inte enbart om att ge elever tillträde till 

upplevelser av ett avbildat visualiserat förflutet. Spelfilmen är dessutom en 

sensitiv konstform och upplevelsen av denna innebär ett lärande som ”utgår 

                                                             
303 Ibland görs en distinktion mellan konstfilm och populärkulturell spelfilm, se Anderson, Technologies of 

history; Bordwell, Narration in the Fiction Film; Marc Ferro, ”Film as an Agent, Product and Source of 

History”, Journal of Contemporary History 18, nr 3 (1983): 357–64 Denna distinktion är inte relevant för 

avhandlingen. För en diskussion om film som unikt medium och unik konstart se Carroll, Engaging the 

Moving Image; För en kommentar om spelfilmen som kommersiell produkt se Bordwell, Thompson, och 

Smith, Film Art, 3–4. 
304 Burman, Konst och lärande, 13. 
305 Sødring Jensen, Historie og fiktion, 82. 
306 Monika Vinterek, ”Fakta och fiktion i historieundervisningen”, Tidskrift för lärarutbildning och 

forskning 7, nr 4 (2000): 23. 
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från och sitter i kroppen.”307 Genom att betrakta film som en konstform blir 

det samtidigt möjligt att identifiera ett annat slags lärande. Detta kan kopplas 

till det som Burman beskriver som ett kunskapsteoretiskt register.308  

Kunskapsprocesser är inte enbart kognitiva utan de är sammankopplade med 

människors upplevelser, med det sinnliga och emotionella. Detta tolkar jag 

som att individens medvetande är medierat genom kroppsligt erfarande.309 Vi 

känner och förstår oss själva genom hur vi kroppsligen erfar omvärlden. Vårt 

meningsskapande genom film är en kroppslig process likaväl som en 

tankemässig. 

Det är inte bara våra kroppar som medierar våra erfarenheter, utan de är 

också medierade genom olika tekniker och i relation till historiska och 

kulturella system.310 Här kan en koppling göras till Rüsen och till hur han ser 

historiekulturen som det system som både formar och låter sig formas av vår 

samtida relation till det förflutna. Således är det angeläget att fördjupa 

förståelsen för hur filmskapares representationer av det förflutna i en viss tid, 

med en viss teknik och estetik, har betydelse för vilka reaktioner som väcks till 

liv i åskådaren och för dennes meningsskapande.311  

4.4.2 Narration, estetiskt erfarande och historisk mening 
I upplevelsen av spelfilmens narration bjuds åskådaren in till ett emotionellt 

erfarande bestående av affektiva komponenter som sinnesstämningar och 

känslor, samt kognitiva komponenter som övertygelser, omdömen och etiska 

avvägningar. Denna samverkan mellan affektiva och kognitiva komponenter 

benämns i avhandlingen även som emotionell värdering (se s. 14).  

Åskådarens emotionella erfarande kan förstås som en form av process och 

den beskrivs av filmvetaren Noël Carroll enligt följande.  Åskådaren ser en 

spelfilm och affekter väcks utifrån det som utspelar sig på filmduken. 

Affekterna uppstår inte i åskådaren utan riktning eller orsak. De har ett objekt, 

exempelvis en filmkaraktär som beter sig illa. Dessutom upplevs de av någon, 

ett subjekt, som genom kognition ger affekterna intentionalitet. Kognitionen 

hjälper åskådaren att identifiera betydelsen av affekterna, att skapa mening. 

Till detta ska läggas att den kognitiva intentionaliteten ofta är av värderande 

karaktär, vilket betyder att åskådarens affekter ger upphov till omdömen och 

etiska avvägningar, och vice versa att etiska avvägningar av kognitiv karaktär 

påverkar våra affekter, vilket också beskrivs i min licentiatavhandling.312  Hela 

                                                             
307 Burman, Konst och lärande, 17. 
308 Detta blev även synligt i min licentiatavhandling, där det kroppsliga erfarandet hos eleverna hade stort 

utrymme. Deldén, Historien som fiktion, 72ff. 
309 Vivian Sobchack, Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture (Berkeley: University of 

California Press, 2004). 
310 Ibid. 
311 Ibid. 
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denna process som beskrivits ovan är emotionens kännetecken.313 Tilläggas 

bör att affekter medieras genom kroppen och reaktionerna på det som 

spelfilmen visar har en kroppslig dimension.314 Emotioner är således 

kroppsliga, men de har också en djupare betydelse eftersom de är delar av vårt 

mentala meningsskapande.315  

I denna emotionsprocess möts spelfilmens narration och åskådarens 

meningsskapande. Relationen mellan filmskapares meningsskapande som ett 

meningserbjudande och åskådarens meningsskapande synliggörs. Mötet vill 

jag beskriva genom att återknyta till begreppen sujet, fabula och stil som 

nämndes i inledningen. Där beskrevs hur sujet betecknar det som 

filmskaparen konkret väljer att visa på filmduken eller skärmen medan fabula 

är den berättelse som åskådaren konstruerar utifrån filmens sujet.316 Bordwell 

beskriver fabulan som mönster som åskådaren skapar genom antaganden och 

slutledningar utifrån filmens sujet. Fabulan finns inte materialiserad på 

filmduken, vare sig som bild eller ljud.317  För att stimulera åskådaren att 

skapa en fabula visar filmskaparen sujeten som organiseras med hjälp av de 

fyra stilgreppen mise-en-scène, kamerans roll och funktion, klippning eller 

redigering och ljud.318 Vad som visas och hur det visas samverkar således för 

att stimulera åskådaren att konstruera en fabula. I individens menings-

skapande från sujet och stil till fabula är transaktionen central. Den är ett 

dynamiskt samspel mellan filmskaparens meningserbjudande och åskådarens 

meningsskapande. 

För att förstå kopplingen mellan meningsskapandet från sujet och stil till 

fabula och det transaktionella meningsskapande kan följande vara till hjälp.   

Den mening som åskådaren skapar utifrån filmens sujet och stil färgas inte 

bara av filmskaparens intentioner utan också av olika saker såsom åskådarens 

personlighet, tidigare erfarenheter och förförståelse, sammanhanget och så 

vidare. Genom detta varierar meningsskapandet från person till person och 

därför formar varje åskådare sin egen fabula.319 Fabulan kan rymma 

personliga tolkningar, vilka kan vara djupt relevanta för individens eget liv. 

Därigenom blir filmupplevelsen ett sätt för individen att få kontakt med och 

kanske också bli mer medveten om personliga erfarenheter, tankar och 

drömmar.320 Det kan vara intressant att undersöka den tolkningsfrihet som 

ryms i konstruktionen av fabulan och där åskådaren utnyttjar detta 
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314 Sobchack, Carnal thoughts. 
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tolkningsutrymme i större utsträckning än vad filmteoretisk forskning 

tidigare gjort gällande.321  

Dessa åskådarens personliga tolkningar som inte direkt handlar om filmens 

sujet, och som kan nå bortom filmskaparnas intentioner, kan kallas för 

idiosynkratiska tolkningar.322 De kan ses som delar av extratextuella 

tolkningar, då de inte stannar inom filmens intratextuella nivå.323  

Idiosynkratiska tolkningar uppstår också hos elever som ser historisk spelfilm 

i sin undervisning.324 Dessa är personliga och frågan är hur elevernas 

idiosynkratiska respons på de historiska spelfilmer de sett underlättar eller 

försvårar deras historieförståelse. Klart är dock att filmreceptionsforsk-

ningens tydliga slutsatser om att spelfilmens narration berör individen både 

emotionellt och kognitivt är av relevans för föreliggande studie. Relationen 

mellan abstrakta tankar och grundläggande känslor hos individen är komplex, 

och forskningen pekar alltmer mot en holistisk syn där emotion och kognition 

ses som en helhet och i samspel med varandra när individen skapar 

mening.325  

Åskådarens emotionella erfarande påverkas och orkestreras av film-

skaparens sätt att organisera filmscener och sekvenser samt genom urval och 

framställning av detaljer. Detta innebär att åskådarens emotionella erfarande 

i filmupplevelsen kan avvika från individens sätt att uppleva känslor och 

emotioner i det verkliga livet. Carroll beskriver detta på följande sätt:   

 
That is, the filmmakers have already done much of the work of emotionally organizing 

scenes and sequences for us through the ways in which the filmmakers have 

foregrounded what features of the events in the film are salient. In contrast to the way 

that emotions focus attention for us in everyday life, when it comes to films the relevant 

events have already generally been prefocused emotively for us by the filmmakers. The 

filmmakers have selected out the details of the scene or sequence that they think are 

emotively significant and thrust them, so to speak, in our faces.326 

Trots denna skillnad mellan spelfilmens narration och verkliga livet förstår 

människor de rörliga bildernas uttryck eftersom de engagerar grundläggande 

                                                             
321 Axelson, Förtätade filmögonblick, 18–19. 
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mänsklig perception och kognition. Därigenom är filmtagningar organiserade 

så att de adresserar den mänskliga naturen.327  

När åskådaren erfar det emotionella engagemanget i en spelfilms fiktionella 

karaktärer och händelser är ändå erfarandet högst verkligt. Landsberg 

poängterar att det åskådaren erfar gör hen sig som sig själv.328 Detta är en 

betydelsefull aspekt av filmreceptionen och som hakar in i det jag beskrivit 

tidigare om fabulakonstruktion. 

Carrolls beskrivning av emotionsprocessen kompletteras av filmvetaren 

Dolf Zillman som menar att i samspelet mellan kognition och känslomässig 

respons så kan kognitionen föregå den känslomässiga responsen. Det 

förklarar han genom att visa hur åskådare snabbt kan svänga i sina känslor 

när ny information plötsligt dyker upp i filmen. Då bearbetas den nya 

informationen kognitivt för att sedan ge upphov till nya emotioner. Det som 

händer i en filmupplevelse är att vår kognitiva förmåga att anpassa oss till 

förändringar i det som utspelar sig på filmen är snabbare än den 

känslomässiga omställningen. Känslor behöver en viss tid att klinga av. 

Zillman har visat utifrån empiriska studier hur emotioner kan ändra karaktär 

genom att åskådarens tankar om vad som utspelar sig förändras. Den väckta 

grundkänslan försvinner inte utan den transfereras, den byter riktning. Detta 

betyder att känslor och emotioner som väcks utifrån en filmscen förs vidare 

till kommande scener och vi får en ackumulering av känslor hos åskådaren. 

Zillman benämner det ’excitation transfer’.329 Detta förklarar varför åskådare 

kan känna så starkt när upplösningen i filmen väl kommer.  

Till detta kan läggas att åskådarens tankar om filmberättelsen är färgade av 

värderingar som påverkar emotionernas karaktär. Åskådaren har med sina 

moraliska värderingar in i filmupplevelsen. Emotionerna är resultat av denna 

utgångspunkt. En skillnad som Zillman lyfter mellan känslor i verkliga livet 

och känslor utifrån spelfilm är att i det verkliga livet kan känslorna få 

möjlighet att klinga av i sin egen takt medan de i en filmupplevelse styrs av 

filmens tidsförlopp. Känslorna blir mer komprimerade på detta sätt.330 En 

invändning mot detta kan vara att även i det verkliga livet kan vi hamna i 

situationer där vi inte kan styra över huruvida våra känslor får utrymme att 

klinga av i sin egen takt eller inte. 

                                                             
327 Carroll, Engaging the Moving Image, 24 Carroll menar att filmperception i stor utsträckning handlar om 

att filmskapare använder sig av berättartekniker som aktiverar människans naturliga förmåga till perception. 

Detta till skillnad från filmteoretiker som menar att filmperception styrs av olika filmkonventioner som 

åskådare lär sig att förstå; Torben Grodal visar med hjälp av PECMA-modellen (perception, emotion, 

cognition, and motor action) i sin forskning om filmperception hur centrala kroppsliga reaktioner aktiveras 

hos åskådaren vid en filmupplevelse. Detta ger stöd till Carrolls teori om hur filmens berättarspråk appellerar 

till åskådarens naturliga förmåga till perception: Grodal, Embodied Visions, 4. 
328 Landsberg, Engaging the past, 33. 
329 Zillman, ”Cinematic Creation of Emotion”, 164ff. 
330 Ibid., 166. 
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Filmreceptionsforskning som behandlar betydelsen av spelfilmers 

berättarspråk för åskådares emotionella och moraliska respons är av intresse 

för analysen av studiens empiriska material. Exempelvis talar Zillman som jag 

nämnde om överföring av spänning - ’excitation transfer’ och menar att ju 

starkare filmscener bygger upp känslomässig spänning hos åskådaren, desto 

större blir tillfredställelsen när spänningarna upplöses.331 Denna överföring 

av emotioner påverkar hur åskådaren upplever protagonisters respektive 

antagonisters handlingar och konsekvenserna av dessa handlingar. Detta är 

också kopplat till empati för filmkaraktärerna och till den moraliska 

värderingen av deras handlande och situation. Zillman menar att kopplingen 

känslor - emotioner - empati - moralisk värdering kan variera från person till 

person, men att det är viktigt för filmmakare att detta går hand i hand för så 

många åskådare som möjligt. Annars upplever åskådarna filmupplevelsen 

som skavande och irriterande. Detta betyder i sin tur att filmmakare generellt 

försöker skapa en filmberättelse som förhåller sig till den rådande 

samtidskontextens moraliska värderingar.  

Med utgångspunkt i Zillmans tes blir det intressant att se hur historiska 

spelfilmer samspelar med den rådande historiekulturen i en samtidskontext. 

Historiedidaktiker Peter Seixas har beskrivit hur bedömningen av historiska 

spelfilmers trovärdighet hänger samman med den moraliska värderingen av 

filmernas handlingar. Ju närmare de moraliska värderingarna i filmen ligger 

samtidens, desto trovärdigare upplevs filmens handling och framställning av 

historien.332 Hur historien representeras bestäms av historiekulturen, vad den 

ger för gränser, och av hur samtiden ser på moral. Frågor om vad som är en 

god respektive ond handling och hur det goda respektive det onda handlandet 

ska belönas eller bestraffas har betydelse för filmskapare. Därför blir en 

central fråga vilken roll medvetenhet om spelfilmers estetiska mediering av 

moralisk hållning spelar i ett begrepp som historiefilmslitteracitet. Att vara 

medveten om hur berättarspråket stimulerar till känslor och reaktioner som i 

sin tur har betydelse för vårt emotionella och vårt analytiska förhållningssätt 

till spelfilmernas historieframställning är viktigt.   

Landsberg beskriver betydelsen av att åskådaren pendlar mellan 

känslomässig närhet och reflekterande distans i upplevelsen av en historisk 

spelfilm. En del historiska spelfilmer är bättre än andra på att hjälpa 

åskådaren att göra denna pendling, beroende på uppbyggnad och 

berättarspråk. Genom att filmskaparen jobbar med stilgrepp som närbilder 

kombinerat med berättartekniska grepp som point-of-view-perspektiv kan 

åskådaren subjektpositioneras.333 Genom att använda tekniker för att skapa 

                                                             
331 Zillman, ”Cinematic Creation of Emotion”. 
332 Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 

Relations”. 
333 Point-of-view-tagningar är tagningar som är filmade ur filmkaraktärernas synvinkel. Bordwell, 

Thompson, och Smith, Film Art, 90–91. 
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distans hjälper filmskaparen åskådaren att pendla mellan att leva sig in i och 

identifiera sig med filmens karaktärer och kastas ut ur intratexten.334 Hotel 

Rwanda är exempel på en film vars narration hjälper åskådaren att pendla 

mellan närhet och distans, vilket kan leda till självreflexivitet och historisk 

kunskap.335 

I föreliggande studie är empatins roll i filmupplevelsen av betydelse och i 

kognitiv filmteori är empatin omskriven. Den är en viktig del i en film-

upplevelse bland annat för just den känslomässiga närhet som Landsberg 

beskriver. Empati kan enkelt förklaras som ”förmåga till inlevelse i andra 

människors känslor.”336  Affekter är naturligtvis en viktig del av empatin men 

även kognitionen spelar roll. Kognitiv empati handlar mer om en intellektuell 

förståelse av andra och emotionell empati handlar mer om inlevelse i andras 

känslor.337  

Inom filmreceptionsteori beskriver filmvetaren Ed S. Tan empati som en 

möjliggörare för åskådaren att förstå olika filmkaraktärer och den situation 

karaktärerna befinner sig i, både genom kognitiv hantering och genom 

emotionell upplevelse.338 Även Vaage ser den kognitiva förståelsen som en 

viktig del av empatin och betydelsefull för hur åskådaren tolkar filmens 

narration. Men hon betonar att empatin också är sinnlig och menar således 

att empati är både kroppslig och kognitiv och att den uppstår i ett samspel 

mellan kropp, tanke och känsla.339  

Viktigt att framhålla är att empati inte är att likställa med emotion utan 

empati är en förmåga eller disposition att känna och tänka med 

filmkaraktärerna vilket i sin tur kan väcka affekter och emotioner av olika slag 

hos åskådaren.340 Filmskaparens sätt att presentera sujeten med hjälp av olika 

stilgrepp är betydelsefullt för hur och i vilken grad åskådarens empati väcks. 

Ljud, kameravinklar, kamerarörelser och klippning används för att få 

åskådaren att känna empati med filmkaraktären för att därmed genom filmen 

kunna förstå olika sceners betydelse.341  

Det är intressant att koppla samman betydelsen av empati så som den 

skrivs fram inom filmteori med synen på empatins roll för historiskt 

                                                             
334 Ett point-of-view-perspektiv innebär att en tagning filmas utifrån filmkaraktärens (kan vara en eller flera) 

perspektiv så att åskådaren ser och upplever det som filmens subjekt ser och upplever. Kan också benämnas 

subjektiv kamera. 
335 Landsberg, Engaging the past, 47ff. 
336 SAOL (2014-02-13): 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista  
337 Henrik Bohlin, ”Inledning: Den mångsidiga empatin”, i Empati: Teoretiska och praktiska perspektiv, 

red. Henrik Bohlin och Jakob Eklund (Lund: Studentlitteratur, 2013), 14–21. 
338 Ed S. Tan, Emotion and the Structure of Narrative Film: Film as an Emotion Machine (Mahwah, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1996), 171ff. 
339 Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film. 
340 Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator’s Experience, 98. 
341 Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 65ff. 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista


 

91 
 

meningsskapande. Inom historiedidaktiken har empatin fått en speciell 

betydelse genom begreppet historisk empati. Där handlar det om att kunna 

sätta sig in i de historiska personernas position och förstå deras handlande 

utifrån deras historiska kontext. Seixas menar att det inte främst är kopplat 

till känslomässig empati, utan det handlar om kognitiva processer.342 Det går 

att ifrågasätta om det är produktivt att på detta sätt skilja de kognitiva 

processerna från de emotionella när en människa upplever empati med 

historiska personer. Blake och Retz föreslår att istället för att tala om historisk 

empati hellre tala om empati-i-historien (se även s. 32). Poängen med det är 

att empatin kan hjälpa individen att få syn på sig själv i den historiska 

processen, det vill säga att vi människor existerar i tiden. Och vi behöver veta 

lika mycket om varifrån vi reser bakåt i tiden som om den tid vi reser till. Vi 

behöver en dialektik mellan nuet och dåtiden, en dialektik som kan ha 

empatin som en viktig komponent.343 

Detta sätt att se på empati i historien kan sättas i relation till Rüsens 

beskrivning av historiskt meningsskapande, när han skriver om den historiska 

meningens tidskomponent. Vi erfar tiden genom varseblivning av relationen 

mellan då och nu och om tidsskillnaden däremellan. Denna varseblivning 

tolkas genom narrationen och den hjälper oss att orientera oss i livet här och 

nu. Den ger oss motivation att handla framåt.344 Det är inte en väg att gå att 

sätta empatin inom parentes när vi försöker förstå det förflutna utifrån det 

förflutnas egna premisser. Empatin kan vara en prisma som låter oss se 

komplexiteten både i nuet och i det förflutna, att kunna se likheter i 

skillnaderna, ”similarities within differencies”345 Denna dialektiska process 

kan underlättas om de historiska spelfilmernas berättarspråk hjälper 

åskådaren att pendla mellan närhet och distans såsom beskrivits med hjälp av 

Landsberg ovan.  

Det går också att förstå empatins betydelse när spelfilm används i 

undervisningen genom det Barton och Levstik benämner ’empathy as caring’. 

Det handlar om att bry sig om.346 Levstik och Barton fördjupar förståelsen av 

historiskt meningsskapande hos elever i historieundervisningen genom att 

låta begreppet få olika innebörd. De har beskrivit fyra olika sätt att tolka 

historisk empati som omtanke. Dessa fyra är 1) caring about, 2) caring that, 

3) caring for och 4) caring to. Jag ska nedan i tur och ordning beskriva dessa 

fyra former av empati. 

                                                             
342 Peter Seixas, ”Conceptualizing the Growth of Historical Understanding”, i Handbook of Education and 

Human Development: New Models of Learning, Teaching, and Schooling, red. David R. Olson och Torrance 

(Oxford: UK: Blackwell, 1996), 775–76. 
343 Blake, ”Historical Empathy: A Response to Foster and Yeager”; Retz, ”A Moderate Hermeneutical 

Approach to Empathy in History Education”. 
344 Rüsen, Berättande och förnuft, 98. 
345 Blake, ”Historical Empathy: A Response to Foster and Yeager”, 29. 
346 Barton och Levstik, Teaching history for the common good, 228. 
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Den första formen av empati (caring about) innebär att eleverna i 

historieundervisningen får känna att det spelar roll att de bryr sig om det 

förflutna, att historia angår och att lära sig historia fyller ett intresse av att veta 

mer och att förstå samband.347 Denna empati anknyter till det som kallas 

historisk signifikans, det vill säga betydelsen av att de delar vi väljer att 

studera från det förflutna har signifikans i ett större perspektiv, att det angår 

oss genom att det säger något om oss idag eller att det ger perspektiv på andra 

händelser i historien.348 Här finns en parallell till Rüsens aspekt av historisk 

mening där han ser att historiekulturen speglar det förflutna i empiriskt 

hänseende. Innehållet i historien behöver ha relevans för individen i sin 

samtid.349  

Den andra formen av empati (caring that) innebär att empati är 

sammanlänkad med moralisk värdering och att eleverna bryr sig om att 

någonting hänt. Barton och Levstik menar att eleverna inte bör frikoppla sig 

från den etik och moral som nutiden försett dem med för att sakligt redogöra 

för människors handlande utifrån dåtidens kontext. Det är som att avskilja 

orsaker från konsekvenser.350 Här ser jag en tydlig parallell till Blakes och Retz 

kritik av begreppet historisk empati och till en möjlighet för spelfilmen som 

didaktisk resurs. Även en parallell till Rüsens normativa tolkningsaspekt kan 

göras. 

I den tredje formen av empati (caring for) finns empatins starkaste 

emotionella uttryck, att känna omtanke för människor i det förflutna, och det 

kan väcka starka känslor och tankar hos elever av att vilja engagera sig i 

människorna då.351 Här finns en koppling till empatin som en väg för nutidens 

människor att identifiera sig med dåtidens människor. Genom att känna för 

och också med andra kan vi också få syn på oss själva. När spelfilm används i 

undervisningen är denna dimension av empatin framträdande eftersom 

spelfilm, beroende på hur sujeten visas med hjälp av stilgreppen, ofta väcker 

stark känslomässig respons och idiosynkratiska tolkningar hos åskådaren. 

Här kan ljudets roll för åskådarens engagemang betonas då ljudet som 

nämndes i inledningen ofta påverkar åskådaren på ett djupare plan.352 

Den fjärde och sista formen av empati (caring to) har en framåtrörelse och 

kan kopplas till Rüsens beskrivning av hur historiskt meningsskapande 

motiverar oss till handlande. När vi genom kontakt med historien erfar empati 

som beredskap att använda vår kunskap om det förflutna för att agera i nuet 

                                                             
347 Barton och Levstik, Teaching history for the common good, 229ff. 
348 The Historical Thinking Project http://historicalthinking.ca/historical-significance (hämtad 2017-03-04) 
349 Rüsen, Berättande och förnuft, 9; Rüsen, ”Sense of History: What does it mean? With an Outlook onto 

Reason and Senselessness”, 52ff. 
350 Barton och Levstik, Teaching history for the common good, 232ff. 
351 Ibid., 234ff. 
352 Bordwell, Thompson, och Smith, Film Art, 264–65. 

http://historicalthinking.ca/historical-significance
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menar Barton och Levstik att historieundervisningen når sitt syfte att skapa 

demokratiska medborgare.353  

4.5 Sammanfattande kommentar 
Elevens historiska och emotionella meningsskapande är i fokus i 

avhandlingen och en förutsättning för historiefilmslitteracitet. Menings-

skapandet är en process och för att åskådliggöra denna process används 

transaktionsbegreppet och filmteoretiska verktyg. Transaktionen sker mellan 

individen och spelfilmens narration samt undervisningskontexten. 

Transaktionen inbegriper hur filmens sujet och stil samverkar i individens 

konstruktion av fabula. Individens meningsskapande sker inte i ett vakuum 

utan i ett transaktionellt förhållande till undervisningssituationen och till 

historiekulturen. Historiekulturen synliggör det sammanhang inom vilket 

individen skapar mening. Begreppet den reflekterade erfarenheten används 

som ett sätt att synliggöra de didaktiska aspekterna och med medvetenheten 

om att lärandet är beroende av situation.  

Genom Rüsen kan individens historiska meningsskapande förstås som en 

process där historiskt innehåll, form och funktion samverkar i relation till 

historiekulturens kognitiva, estetiska, moraliska och politiska dimensioner. I 

denna historiekultur skapar människan historisk mening både på individuell 

och på kollektiv nivå. Jag tolkar Rüsen i relation till Bordwell med fleras 

narrationsteori på följande vis. Spelfilmen produceras i en viss historisk tid 

och är därigenom bärare av den tidens historiekultur. Den används i en 

undervisning som också är färgad av historiekulturens dimensioner. Spel-

filmens skapare använder sig av olika stilgrepp för att visa filmberättelsens 

sujet och detta möter eleverna när de i historieundervisningen ska skapa 

historisk mening. Spelfilmens estetiska form är tydlig och den har betydelse 

för förståelsen av det historiska innehållet och också av varför ett visst 

historiskt innehåll kan kännas angeläget. Den innehållsliga kognitiva 

dimensionen kan kopplas till förnuft. Känsla kan kopplas till filmens form och 

till den estetiska dimensionen. Den politiska dimensionen kan kopplas till 

legitimeringen av historien och till vilja. Värderande kan kopplas till moralisk 

respons på historien som den gestaltas i filmen och till den moraliska 

dimensionen. Rüsen menar att det behöver finnas en balans mellan 

dimensionerna och således mellan förnuft, känsla, vilja och värderande. I ut-

vecklandet av begreppet historiefilmslitteracitet blir förståelsen av relationen 

och samspelet mellan olika meningsskapande dimensioner central. 

Det är svårt att på ett entydigt sätt definiera vad som kännetecknar estetiska 

lärprocesser och vad som egentligen skiljer dem från andra lärprocesser, 

speciellt om man med Dewey kan tala om att alla erfarenheter i någon mån är 

estetiska. En svårighet att definiera estetiska lärprocesser kan ligga i att 

                                                             
353 Barton och Levstik, Teaching history for the common good, 237ff. 
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begreppet öppnar upp för en holistisk kunskapssyn där process snarare än 

resultat är i fokus. Allt lärande är i någon mån processuellt, men skillnaden 

kan vara huruvida man intresserar sig mer för själva processen där resultatet 

också är en del av själva lärandeprocessen, eller om tyngdpunkten ligger på 

ett lärande som resultat av en process. Det finns likväl några grundläggande 

aspekter utifrån estetiskt erfarande och estetiska lärprocesser som har 

relevans för tolkningen av studiens empiriska material: 

 

1) Konst är en resurs för perspektivistiskt seende och för lärande om oss 

själva, andra och samhället.  

2) Lärandet har en kroppslig och sinnlig dimension.  

3) Det estetiska lärandet är processuellt och sker dels genom eget skapande, 

dels i mötet med olika slags konstverk Centralt för detta lärande är 

interaktionen mellan sinnligt erfarande och reflektion.354 

 

Utifrån dessa aspekter drar jag slutsatsen att historiska spelfilmer bör ses som 

en form av estetisk mediering av det förflutna. Det får betydelse för analysen 

av studiens empiriska material och för den teoretiska utvecklingen av 

begreppet historiefilmslitteracitet.    

Avslutningsvis vill jag synliggöra intressanta spänningar som finns i 

relation till det estetiska lärandet.  Å ena sidan kan filmens berättarspråk ses 

som impuls för en öppen meningsskapande process hos individen. Å andra 

sidan kan man tänka att det i filmens estetiska uttryck redan finns inlemmat 

förutsättningar för åskådarens tolkning och förståelse. Denna spänning finns 

hos Dewey när han beskriver konst som process och konst som produkt.355  

Utifrån ett pragmatiskt synsätt, där konst ses som process, är individen ett 

aktivt subjekt i sitt meningsskapande i mötet med konsten. Den konstnärliga 

upplevelsen kan då beskrivas som ett samtal mellan betraktaren och 

konstverket. Konstverket ställer frågor till betraktaren och i mötet uppstår en 

ny värld som förstås genom att individen förstår sig själv på ett nytt sätt. Det 

handlar om en självförståelse i förändring som kan leda till insikter om ny 

kunskap, om den egna personen och om världen.356 Utifrån denna syn är det 

inte väsentligt att tala om en inneboende mening i konstverket för individen 

att upptäcka. Eva Hultin uttrycker detta på följande vis:  

 

                                                             
354 Burman, Konst och lärande, 22. 
355 Hultin, ”Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning: En kritisk läsning av John Deweys 

estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as Experience”. 
356 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 27–28. 
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Med ett pragmatiskt betraktelsesätt är meningsskapande alltid en intersubjektiv 

process, där betydelser skapas av och mellan människor i sociala, historiska samman-

hang.357   

Men eleverna är ju både fria och styrda när de möter film i undervisningen. 

De är fria i sina egna ibland idiosynkratiska tolkningar men styrda av lärarnas 

intentioner och spelfilmernas berättarspråk, eftersom filmskaparens 

intentioner i viss mån styr åskådarens tolkningar.358 Just denna spänning är 

central för analysarbetet. Denna spänning innebär att det kan finnas en 

konflikt i användandet av spelfilm i historieundervisningen, också beroende 

på lärarens intentioner. I undervisningen kan det finnas en risk att elevers 

filmupplevelser och deras möte med spelfilmen som estetisk process inte 

synliggörs. Hultin skriver att den estetiska erfarenhetens mening inte kan 

bestämmas på förhand.359 Här blir det didaktiska dilemma som är 

avhandlingens utgångspunkt som tydligast. Hur kan elevers olika tolkningar 

av de historiska spelfilmer som används i undervisningen stimuleras, så att 

eleverna utvecklar förmåga att orientera sig i historien och i sin samtid? 

 

  

                                                             
357 Hultin, ”Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning: En kritisk läsning av John Deweys 

estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as Experience”, 103. 
358 Bordwell, Narration in the Fiction Film; Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator’s 

Experience. 
359 Hultin, ”Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning: En kritisk läsning av John Deweys 

estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as Experience”, 108. 
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5. DET DIDAKTISKA DILEMMAT 
 

I detta kapitel inleds presentationen av studiens resultat, som består av 

ytterligare två kapitel. Kapitel 5 behandlar den första forskningsfrågan: Hur 

kan det didaktiska dilemmat förstås med avseende på elevernas erfarande, 

lärarnas intentioner, läroplanens skrivningar och spelfilmernas skildringar av 

det förflutna? Utgångspunkten för analysen är att när historisk spelfilm 

används i undervisningen kan ibland elevernas upplevelser av spelfilmerna 

krocka med de intentioner som lärarna har och med historieämnets syfte. 

Historisk spelfilm kan med andra ord utgöra ett redskap att främja elevernas 

historieförståelse, men den kan också vara problematisk för elevernas 

utveckling av historieförståelse eftersom spelfilmernas narration kan väcka 

tankar och känslor som försvårar de förmågor som ska utvecklas inom 

ämnet.360  

Kapitlet undersöker det didaktiska dilemmat genom en analys av elevernas 

uttryck för emotionell värdering i relation till lärarnas historieförståelse ut-

tryckt i deras intentioner med att använda spelfilmer. Innehållet i 

ämnesplanen för historia för gymnasiet analyseras i relation till detta. 

Spelfilmernas skildringar av det förflutna relateras till de ovan nämnda 

aspekterna. Till stora delar bygger avsnitt 5.3 om elevernas erfarande på 

licentiatavhandlingens resultat där just elevernas erfarande är i fokus.  

Att dilemmat är didaktiskt betyder att fokus finns på den lärande relationen 

mellan elever, lärare, stoff och läroplan. Lärarna har planerat ett 

undervisningsmoment där historisk spelfilm ingår. I denna planering tar 

lärarna hänsyn både till stoffet och till hur arbetet ska genomföras inom 

ramen för läroplanen för att gynna elevernas lärande.  

Kapitlet visar att dilemmat innehåller didaktiska utmaningar i användan-

det av historisk spelfilm. Utmaningarna tydliggörs beroende på hur vi tolkar 

historiskt meningsskapande i relation till historisk spelfilm och läroplan. Jag 

menar att det inte är den historiska spelfilmen i sig som är upphov till det 

didaktiska dilemmat. Det handlar snarare om hur den används och förstås i 

relation till undervisningskontexten. 

5.1 Vad vill lärarna? 
Lärarna Stefan och Annas upplägg av undervisningsmomenten har 

presenterats i metodkapitlet. Som beskrivits där arbetar de på två olika 

gymnasieskolor och de har också lagt upp sina undervisningsmoment där 

                                                             
360 Deldén, Historien som fiktion; Tomas Axelson, ”Filmengagemang, moraliskt patos och hjältedyrkan”, i 

Svärd, sandaler och skandaler, red. Isak Hammar och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2015); Jeremy D. 

Stoddard, ”Attempting to Understand the Lives of Others: Film as a Tool for Developing Historical Empathy”, 

i Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, red. Alan S. Marcus (Greenwich, CT: IAP-Information 

Age Publishing, 2007), 187–214. 
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historisk spelfilm ingår på olika sätt. Här redogör jag först för Stefans och 

sedan för Annas syn på varför de använder spelfilm, hur de motiverar bruket 

av film och vad de har för förväntningar på elevernas lärande.  

 

Stefan 

Under intervjun beskriver Stefan syftet med det aktuella undervisnings-

momentet där spelfilm ingår: ”Syftet är ju dels att kunna analysera vad är 

skönlitterärt och vad är spelfilm och vad är verklighet och, varför ändrar man 

saker och ting från det verkliga?”361 Det är tydligt att fokus i instruktionerna 

finns på att eleverna ska jämföra, analysera och diskutera. Stefan anser att 

källkritik är viktigt och innan arbetet satte igång hade han en genomgång av 

källkritik med klasserna. Han uppmanade också eleverna under själva arbetet 

att fråga sig vad det var för typ av källor de använde, vem som hade skrivit och 

för vilket syfte. Hela arbetet byggde på självständighet för eleverna och de 

arbetade till stor del hemifrån och de kunde även se filmerna hemma. Stefan 

ville att de skulle få träna på att ta eget ansvar under fria former. 

Även i instruktionen för arbetsområdet som Stefan och hans kollega 

svenskläraren skrivit för eleverna framgår det att fokus finns på den analytiska 

jämförelsen av olika historiska källor.362 Målet för arbetet är:  

 
Att analysera film och litteratur samt koppla det till den verkliga historien. Hur har 

man arbetat med de olika medierna och hur hänger de ihop med den verklighet som 

rådde?363 

Eleverna fick också inledningsvis en bedömningsmatris och den beskriver vad 

som behöver uppnås för tre olika bedömningssteg. Betyg är inte utsatta. 

Gemensamt för alla bedömningsnivåerna är att eleverna förväntas kunna 

koppla en spelfilm (och en bok för de högre bedömningsnivåerna) till 

historiska fakta om en historisk tid/händelse. Vidare ska handlingen i de 

fiktionella verken samt verkligheten refereras och diskuteras. Källor ska 

anges. En analys ska finnas, men av olika kvalitet beroende på 

bedömningsnivå. Analysen ska innehålla en jämförelse av de två eller tre olika 

beståndsdelarna, samt en diskussion om hur den ”skönlitterära” hanteringen 

av verkligheten görs. Slutligen ska eleverna redovisa sitt arbete i en förberedd 

muntlig presentation, där citat från film och bok ska finnas med för 

utförligaste bedömningsnivå. I sina muntliga instruktioner till eleverna var 

Stefan noga med att poängtera vikten av jämförelse och analys, samt 

källkritik. När det gäller förväntningar på elevernas lärande handlar de dels 

                                                             
361 Stefan, 121010, 3. 
362 Jag är medveten om att Stefan arbetar med bok- och filmprojektet tillsammans med en svensklärare. 

Arbetet är ämnesövergripande och involverar historia och svenska. Svenskämnets del handlar om att eleverna 

ska förhålla sig till olika typer av texter och kunna sammanställa information som ska presenteras i en 

muntlig reodvisning med stöd av något presentationsprogram, exemeplvis Power Point.  
363 Instruktion Bok/filmprojekt. Gymnasieskola 1. Ht 2012.  
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om fördjupad ämneskunskap om 1900-talet, dels om en tydlig analys av de 

olika delarna av arbetet. Dessutom förväntar sig Stefan att eleverna gör bra 

muntliga redovisningar där de hanterar och utvecklar samverkan mellan 

innehåll och presentationsform. 

När Stefan beskriver och pratar om arbetsuppgiften nämner han inte 

explicit filmernas estetiska berättarspråk som en del i projektet. När vi däre-

mot pratar mer generellt om spelfilmens betydelse i historieundervisningen 

och varför han använder film, träder betydelsen av filmspråket fram som en 

viktig ingrediens för hur eleverna lär sig historia. Hans erfarenhet är att 

eleverna blir mer engagerade, minns bättre och vill diskutera historia utifrån 

film. Filmer kan dels vara ett sätt att ge eleverna en upplevelse av en historisk 

tid, dels inspirera till tankar som binder samman dåtid och nutid. Han 

exemplifierar detta med hur han arbetat med filmatiseringen av Rosens 

namn, där filmens miljö, det vill säga filmens mise-en-scène, ger eleverna 

bilder av medeltiden som kan väcka frågor exempelvis om hur människor 

levde, om kyrkans makt och vad den innebar för människor eller hur det var 

att leva utan elektricitet. Stefan menar att dessa bilder sedan kan vara något 

som man kan återkomma till när man arbetar med epoken medeltiden. 

Filmen, med sina olika stilgrepp, väcker elevernas nyfikenhet och bildar en 

fond till historisk ämneskunskap.  

Det är tydligt att Stefan har tankar om filmernas audiovisuella språk och 

betydelsen av detta för historiskt meningsskapande. Jag tolkar det som att 

Stefan ser den historiska spelfilmens mimetiska potential att avbilda och 

materialisera de historiska livsvärldarna och att detta kan fungera som en 

plattform för vidare engagemang och lärande i historia. Men detta är inte 

något som explicit finns med i instruktionerna till arbetet. Där betonas den 

kognitiva färdigheten att kunna jämföra spelfilmen med andra historiska 

källor mer än emotionella lärprocesser. Stefan ger inte heller eleverna tydliga 

redskap att analysera filmernas uppbyggnad och berättarspråk utifrån ett 

historiedidaktiskt perspektiv. Under de uppföljande intervjuerna frågar jag 

samtliga sju elever om de har kunskap i filmanalys och om de i så fall använt 

sig av den under arbetet men ingen av eleverna ger en tydlig bekräftelse på att 

så varit fallet. Däremot säger eleven Lisa, som såg Titanic, under sin intervju 

angående frågorna om filmanalys att svenskläraren i projektet ”väl gått in på 

det lite nu när vi har börjat på det här projektet”.364 Kunskaper i filmanalys är 

inte framträdande i elevernas utsagor.  

I tolkningen av Stefans intentioner framträder en tredelad ambition att 

stimulera elevernas historiska meningsskapande. Tydligast är viljan hos 

honom att utveckla elevernas förmåga till källkritik, till kritiskt tänkande och 

att kunna jämföra olika slags källor. Detta svarar mot ett historiskt tänkande 

som är grundläggande för historievetenskapen och tydligt inskriven i 

                                                             
364 Lisa, 121205, 4. 
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ämnesplanen för historia. Intressant är att Stefan inte explicit diskuterar 

historieskrivning med eleverna. Han vill att de är källkritiska i relation till de 

fiktionella källorna, men lyfter inte frågan huruvida all historieskrivning är 

tolkning. Jag tolkar detta som att han vill att eleverna förhåller spelfilmerna 

till en verklig och sann nedskriven historia om det förflutna.  Lite mer 

nedtonat finns vidare hos Stefan en syn på historisk spelfilm som redskap att 

visualisera det förflutna och att utveckla en förståelse för hur det kunde vara 

att leva under en annan tid, som en form av historisk empati. Denna form av 

historieförståelse är istället mer implicit i hans instruktioner.  Slutligen finns 

i Stefans intentioner också viljan att utveckla elevernas historiska kunskap om 

de aktuella områden som de valt.  

 

Anna  

Annas intentioner med arbetet framgår av de instruktioner hon ger eleverna, 

både muntligt och i form av ett skrivet kompendium. Hon valde att arbeta med 

Schindler’s List för att hon ville lyfta temat ondska kopplat till världskrigs-

epoken och förintelsen. Det finns ju flera filmer att välja på för att göra det 

men Anna menar att Schindler’s List lyfter olika perspektiv utan att döma. 

Dessutom är det bra att den är relativt gammal (1993) eftersom det är mindre 

troligt att eleverna fått se den på högstadiet.  

Annas övergripande syfte med hela undervisningsmomentet är att eleverna 

ska lära sig historiska fakta om världskrigsepoken. En del av momentet syftar 

till att lyfta folkmord och då är hennes intention att genom filmen Schindler’s 

List ge eleverna en mer emotionell förståelse för mekanismer bakom 

förintelsen, som ett exempel på folkmord bland flera andra. I instruktionen 

till arbetet framgår att eleverna, efter att ha sett Schindler’s List, ska skriva en 

artikel på temat ondska.  

Artikelinstruktionen som eleverna får består av sex punkter varav tre ska 

behandlas i artikeln. Tre av punkterna har direkt fokus på Oskar Schindler 

som person och de syftar till att beskriva vem han var, varför han bestämde 

sig för att rädda judarna och hur han förhöll sig till ondska. Exempel ges på 

filmscener som kan hjälpa till att diskutera detta och också lyfta innehållet i 

artikeln till att resonera om vad som gör en människa till hjälte kontra 

medlöpare och vilka orsakerna kan vara till ondska. Två av de övriga 

punkterna kopplas inte direkt till Oskar Schindler utan de syftar till att lyfta 

frågor om människans moraliska skyldighet att reagera på orättvisor och om 

mänskliga rättigheter. Den sista punkten handlar om att diskutera slutscenen 

i filmen där Oskar Schindler får en ring med ett Talmud-citat ingraverat: ”Den 

som räddar ett människoliv, räddar en hel värld.”365 

Det är tydligt att Anna genom arbetet med Schindler’s List vill lyfta temat 

ondska då och nu och därigenom stimulera till tankar och diskussion bland 

                                                             
365 Instruktion Världskrigsepoken. Gymnasieskola 2. 130210. 
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eleverna. Detta handlar om en historieförståelse med fokus på 

perspektivtagande och empati. Anna säger: 

 
I huvudsak vill jag att dom ska lära sig att diskutera svåra frågor. Jättesvåra 

komplexa problem. Som är aktuella och inte isolerade bara till en tid. Det är ju nånting 

som är mänskligt, ett mänskligt problem, och att den här skiljelinjen mellan gott och 

ont inte finns egentligen, den är hårfin och att det är så lätt, det är så lätt att döma. Vi 

säger ju att alla nazister var onda, men var dom det? Och var alla nazister som bodde 

i Tyskland? Så det hade jag tänkt att dom skulle lära sig framför allt. Och också det 

här att utveckla den empatiska förmågan.366 

Av citatet framgår att Anna genom filmen vill utveckla elevernas förmåga att 

se samband, både i tid och rum, och att de också stimuleras till att fundera 

över varför det är relevant för oss idag att studera folkmord, det som benämns 

historisk signifikans.367 Anna återkommer vid flera tillfällen till betydelsen av 

att visualisera det förflutna så att eleverna inte fastnar i att historia är torrt 

och tråkigt med analyser av orsak, händelseförlopp och följder utan att de 

också får en känsla för att det som är historia var verklighet för människor en 

gång i tiden. I detta finns ambitionen att utveckla elevernas empatiska 

förmåga. 

Inte lika framträdande i Annas intentioner är historieförståelse genom 

analytiskt arbete med källor och källkritik. Denna kompetens är tydligt 

nedtonad hos Anna till förmån för de ovanstående aspekterna av 

historieförståelse. Anna säger under intervjun om att förhålla sig till vad som 

är sant och falskt:  

 
/…/det är inte fokus i den här uppgiften.  /…/ Det finns kanske en tendens bland unga 

människor att ta allt det vi ser på tv för sant. Men… bara föra ett litet resonemang om 

det. Som med allting annat som vi matas med. Eller som jag matar dom med. Att tänka 

kritiskt. Men det är inte fokus i den här, utan det är ju att diskutera ondska.368 

Det finns även andra syften med att arbeta med spelfilm för Anna. Det 

handlar om att möta eleverna där de är och att få igång elever som med andra 

metoder inte är så arbetsvilliga. Att lätta upp en tung ämnesplan är också ett 

skäl att använda film och Anna hoppas att eleverna får en fin filmupplevelse i 

sig, även om inte det är hennes fokus. I intervjun framkommer att Anna tycker 

att det är viktigt att arbeta med upplevelsebaserade medier och hon pratar om 

den estetiska lärprocessen, även om hon inte benämner den så. Hon säger 

bland annat: ”I och med att jag tycker att bildmedium eller musikmedium är 

                                                             
366 Anna 130213, 3.  
367 Stéphane Lévesque, ”Teaching second-order concepts in Canadian history: The importance of ’historical 

significance’”, Canadian Social Studies 39, nr 2 (2005). 
368 Anna, 130213, 6.  
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bärare av samhällsfrågor och samhällsvärderingar så kommer det ju in 

gärna.”369 

Genom sitt arbete med Schindler’s List vill Anna uppnå en medvetenhet hos 

eleverna om hur ondska uppstår och vad det kan finnas för lösningar. Filmen 

fungerar som en språngbräda till vidare kunskap, menar hon. I Annas 

undervisningsupplägg finns en spänning mellan att å ena sidan bedöma 

elevernas kunskaper om världskrigsepoken och innehållet i själva artikeln och 

å andra sidan den process av medvetandegörande som hon vill ska ske under 

arbetets gång.  

 

Stefan och Anna 

I en jämförelse av Stefans och Annas intentioner med just dessa 

undervisningsmoment framträder en tydlig skillnad. Medan Stefan använder 

historisk spelfilm för att träna källkritik, kritiskt tänkande och jämförande av 

källor är denna färdighetsträning nedtonad hos Anna. Hon framhåller 

däremot betydelsen av att eleverna får träna perspektivtagande och empati 

samt att spelfilm stimulerar till tankar och diskussion bland eleverna, vilket 

är mer undanskymt i Stefans planering och genomförande. Något som förenar 

de båda lärarna är möjligheten att genom spelfilmens mimetiska funktion 

visualisera det förflutna. De använder gärna historisk spelfilm och även annan 

historisk film för att lätta upp undervisningen och för att det är ett medium 

som eleverna är vana vid. De ser båda filmmediet som en resurs att utveckla 

olika förmågor kopplade till historieförståelse såsom historisk signifikans, 

perspektivtagande, kontextualisering och källkritik.   

Stefan hänvisar till att läroplanen stipulerar användande av olika medier i 

undervisningen och motiverar sitt filmbruk utifrån detta. Anna motiverar 

snarare bruket av historisk spelfilm genom att lyfta fram betydelsen av att 

färga in undervisningen med estetiska uttrycksmedel. Båda ser spelfilm som 

en inspiration för eleverna när de ska göra sina redovisningar eftersom de 

menar att den stimulerar till ökat engagemang vilket ger mer motivation i 

skolarbetet. 

Varken Stefan eller Anna ger uttryck för ett arbete med spelfilm som lyfter 

in en medvetenhet om filmmediets specifika sätt att berätta om det förflutna, 

det vill säga en medveten reflektion om hur stilgreppen mise-en-scène, 

kameraarbete, klippning och ljudläggning inverkar på åskådarens tolkning av 

den bild av det förflutna som spelfilmen ger. 

5.2 Vad säger läroplanen? 
Läroplanen Lgy11, och mer specifikt ämnesplanen för historia, stipulerar för 

lärare och elever de ramar som finns för genomförandet av undervisningen i 

historia. Ämnesplanen anger också de kunskapskrav som lärarna skall utgå 
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ifrån vid bedömningen av eleverna vid kursens slut. Det centrala innehållet 

för kursen historia 1b är beskrivet i sex punkter och består av epokstudier från 

forntiden och framåt, studier av 1800- och 1900-tal med fokus på industria-

lisering och demokratisering både i Sverige och globalt samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser. Några exempel på det senare är 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och 

konflikter. Vidare ska kursen behandla ”olika historiska frågeställningar och 

förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar 

både kontinuitet och förändring”. Denna punkt exemplifieras med bland 

annat ”olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster”.370 De 

tre sista punkterna berör hantering av källor, källkritik och historiebruk. Det 

som är intressant vad gäller detta innehåll kopplat till arbete med historisk 

spelfilm är att det står skrivet att man ska arbeta med olika slags historiskt 

källmaterial som speglar olika perspektiv samt mäns och kvinnors ” försök att 

förändra sin egen eller andras situation”. Vidare ska kursen innehålla en 

kritisk användning av olika källmaterial samt en analys av hur historia 

använts av både individer och grupper, med en koppling till dess betydelse för 

formandet av identiteter.371 

Så långt har det centrala innehållet beskrivits. Ämnets syfte är skrivet uti-

från begreppet historiemedvetande och studier i ämnet historia ska utveckla 

just elevernas historiemedvetande. I ämnesplanen står det: 

 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att an-

vända historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom 

ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det 

förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.372 

Det finns en tydlig inriktning i skrivningen av historieämnet mot att i 

undervisningen arbeta med tre delar: historisk (fakta)kunskap, historisk 

metod och historiebruk.373 I skrivningen framhålls också att historie-

medvetande handlar om relationen mellan de tre tidsdimensionerna dåtid – 

nutid – framtid vilket berördes i avsnitt 4.3.1 om historiskt meningsskapande 

och historieförståelse. Som grund för ett breddat, fördjupat och utvecklat 

historiemedvetande anger ämnesplanen följande kunskaper och förmågor:   

 
1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv. 

                                                             
370 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 73. 
371 Ibid. 
372 Ibid., 66. 
373 Per Eliasson beskriver hur dessa tre delar i ämnesplanen för historia har sin grund i Jörn Rüsens tre 

dimensioner av ett historiemedvetande: erfarande, tolkning och orientering. Se vidare Per Eliasson, 

”Historieämnet i de nya läroplanerna”, i Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och 

tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2014), 268. 
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2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder.374 

I citatet ovan är det tydligt att utvecklandet av ett historiemedvetande sker 

genom kognitiva processer. Följande ord ur ämnesplanen signalerar detta: 

analysera, använda en historisk referensram, använda historiska teorier och 

begrepp, formulera, utreda, förklara, dra slutsatser, söka, granska, tolka och 

värdera, undersöka.  

I kunskapskraven finns följande ord som pekar mot att historieämnet 

förutsätter och vilar på mentala processer för förståelse och 

meningsskapande: översiktligt/utförligt/nyanserat redogöra för, ge 

/enkla/välgrundade exempel på, jämföra, förorda, motivera, använda 

historiska begrepp, formulera, utreda, förklara enkelt/utförligt/nyanserat, 

söka, granska, värdera, ge enkla/nyanserade omdömen. De olika adverben 

och adjektiven ovan berättar på vilket sätt eleverna ska ge exempel, förklara 

och så vidare, utifrån betygen E, C och A. Framskrivandet av denna slags 

kognitiva progression hos eleverna visar på den strävan som fanns vid 

författandet av Lgy11 att all kunskap som ska mätas ska finnas representerad 

på alla betygsnivåer, men med kvalitativa skillnader.375 De nya läroplanerna 

för både grundskola och gymnasium från 2011 kan ses som ett uttryck för att 

historieämnet akademiserats redan från de lägre åldrarna.376 

Trots att det finns gott om utrymme utifrån ämnesplanens innehåll och 

syfte att arbeta för att stimulera både kognitiva och emotionella processer hos 

eleverna för att utveckla deras historieförståelse finns det knappt några 

skrivningar som väger in de emotionella processerna. Undantag finns i 

formuleringarna ”utveckla sin förståelse av olika tolkningar och perspektiv” 

samt ”bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids 

villkor och värderingar”.377 En utvecklad förståelse av och insikt i öppnar upp 

för ett mer emotionellt förhållningssätt till det förflutna och till arbetssätt som 

inte enbart baseras på analytiska arbetsmetoder. I de mer allmändidaktiska 

skrivningarna i läroplanens första del finns det också stöd för att ge utrymme 

för elevers mer emotionella lärandeprocesser. Ett exempel på det är 

                                                             
374 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 66–67. 
375 Per Eliasson, ”Progression i historisk kunskap och nationella prov i historia”, i Historien är närvarande: 

Historiedidaktik som teori och tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: 

Studentlitteratur, 2014), 279. 
376 Eliasson, ”Historieämnet i de nya läroplanerna”; Persson, Lärartillvaro och historieundervisning, 182. 
377 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 66. 
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formuleringen ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse”, som öppnar upp för ett reflekterat arbete genom emotioner.378 

Denna nästan ensidiga betoning av de kognitiva processerna i ämnesplanen 

för att utveckla elevers historiemedvetande och historieförståelse ger uttryck 

för en kunskapssyn som behöver problematiseras när spelfilm används som 

didaktiskt redskap. Det kan vara så att ämnesplanen genom sina 

formuleringar osynliggör betydelsen av emotioner i elevers lärande, och då 

menar jag emotioner som en integrerad del tillsammans med de kognitiva 

processerna. En genomlysning och fördjupning av de erfarenheter som 

eleverna uttryckte i intervjuerna och som presenterats i licentiatavhandlingen 

kan tydliggöra detta.  

5.3 Vad och hur erfar eleverna? 
De aktuella spelfilmerna som eleverna sett berör djupt komplexa och 

traumatiska delar av vårt förflutna och den här typen av spelfilm väcker ofta 

många och ibland motstridiga känslor och tankar hos åskådaren.379 Känslorna 

som väcks ger upphov till tankar som i sin tur kan leda till nya känslor, vilka 

leder till nya tankar och så vidare. Det handlar om meningsskapande 

emotionella och kognitiva sekvenser. Dessa sekvenser har olika karaktär och 

jag låter de tre dimensionerna empatiskt, etiskt och existentiellt erfarande 

representera elevernas filmupplevelser som de framträder under 

intervjuerna. Det är dock viktigt att hålla i åtanke vid läsningen att de olika 

dimensionerna går in i varandra. Exempelvis kan en utsaga som jag betecknar 

som empatisk också rymma en etisk dimension. De tre dimensionerna är alla 

delar av elevernas emotionella värderande. 

5.3.1 Den empatiska dimensionen 
I empatin förenas känslor och tankar och eleverna kan uppleva att de förstår 

något de inte förstått förut genom att känna med och leva sig in i 

filmkaraktärerna. Denna upplevelse kan beskrivas som att eleverna erfar en 

djupare narrativ förståelse genom någon av karaktärerna vilket kan leda till 

en förståelse för något mer allmänmänskligt eller självreflekterande. Exempel 

på det är när Martin förstår krigets cynism genom huvudpersonen Saigos 

utsatthet i Letters from Iwo Jima eller när Jesper förstår hur fruktansvärt 

inbördeskriget i Rwanda var genom Paul Rusesabaginas reaktioner i Hotel 

Rwanda. Det handlar således om att empatin och inlevelsen är en del i 

elevernas meningsskapande. Eleverna erfar empati med karaktärerna och 

                                                             
378 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 5. 
379 Dahl, Folkmord som film; Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the 

Holocaust through Film”. 
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med den situation de befinner sig i och empatin kan beskrivas som både 

emotionell och kognitiv.380  

Empatin kan ses som ett kroppsligt medkännande hos åskådaren med 

filmkaraktärerna och deras situation. Detta har beskrivits av Vaages i hennes 

utforskning av empatibegreppet kopplat till filmupplevelser.381 Samma slags 

empati framträder i föreliggande studie hos eleverna när de uttrycker hur de 

känner filmens narration i sina kroppar och hur den påverkar dem. Ett 

exempel på det är hur Isabel reagerar med kroppen på de råa och otäcka 

scenerna när den israeliska OS-truppen blir tagen som gisslan i filmen 

München.  Hon rycker till och ryggar tillbaka. Hon berättar också att hon 

ibland blev så illa berörd av hur våldet skildras i filmen att hon ville titta bort 

och hon uttrycker medkänsla med dem som drabbas av detta våld. Jessica som 

sett Schindler’s List beskriver de empatiska känsloupplevelserna med orden: 

”Ja det är hemskt… Det är som att nånting går sönder inom en nästan.”382 

Båda dessa exempel visar på hur empatin blir fysisk. Här finns den ’empathy 

as caring for’ som Barton och Levstik beskrivit och som handlar om att känna 

med människor och bry sig om hur människor hade det. Det väcker också en 

vilja att engagera sig hos eleverna. Det är viktigt att förstå betydelsen av det 

audiovisuella berättandet för denna starka affektrespons. Jag går djupare in 

på det i nästa kapitel. 

Viljan till engagemang kan vara stark i elevernas empatiska och emotionella 

uttryck utifrån deras inlevelse i filmerna. Det finns exempel på att den 

kroppsliga inlevelsen i filmernas narration gör att de vill gripa in i handlingen 

rent fysiskt för att någon blir orättvist behandlad. Ett exempel på det är när 

bland andra Emma som sett Schindler’s List vill slå filmkaraktären Amon 

Goeth för att han misshandlar sitt judiska hembiträde Helen. Intressant är att 

Emmas reaktion som ett uttryck för medkänsla för Helen handlar om att aktivt 

reagera för att försvara Helen som är passiv och utan möjligheter att stå upp 

för sig själv i den utsatta situation hon befinner sig i. Här finns paralleller till 

’empathy as caring that’ som är kopplat till elevers moraliska kompass här och 

nu och också till en stark medkänsla med Helen och hennes utsatthet.  

Ytterligare exempel på hur det kroppsliga erfarandet av karaktärernas 

situation kan leda till empati är att eleverna kan känna sig som en del av ett 

händelseförlopp. Den empatiska inlevelsen i detta händelseförlopp är stark 

vilket kan sätta igång både tankar och känslor som kan ha, men inte behöver 

ha, med filmens berättande att göra. De senare reaktionerna kan betecknas 

                                                             
380  Kognitiv empati handlar om en intellektuell förståelse av andra och emotionell empati handlar om att 

dela andras känslor. Se Bohlin, ”Inledning: Den mångsidiga empatin”, 14–21. Filmkognitionsforskingen visar 

hur kognition och emotion samverkar i individers meningsskapande, se teoriavsnittet. 
381 Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 66ff. 
382 Jessica, 130228, 2.  
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som idiosynkratiska reaktioner.383 Ett exempel på det är när Jessica känner 

att hon är en av de judar som tackar Oskar Schindler i slutet av filmen och att 

hon i likhet med honom känner sin egen otillräcklighet. I filmscenen måste 

Oskar Schindler ge sig iväg från fabriken i Tjeckoslovakien, dit han fört de 

judar han räddat, eftersom tyskarna förlorat kriget. När han ska åka samlas 

judarna runt honom och de ger honom en lista med sina namn samt en 

guldring med inskriptionen ”Den som räddar ett människoliv, räddar en hel 

värld.” Schindler bryter ihop när han inser att han genom att till exempel sälja 

sin bil hade kunnat rädda fler. Han känner att han hade kunnat göra mer. 

Denna scen gjorde stort intryck på Jessica som uttrycker en stark medkänsla 

med Schindler, som ’empathy as caring for’. Hon berättar att hon kände sig 

räddad precis som judarna och att hon kunde vara en av dem som kramade 

om honom när han bröt ihop. Hon säger: ”Det var som att jag kunde föreställa 

mig att han gjort nånting så fint för mig. Fast även om jag inte riktigt delade 

det så. Det var jätteskumt.”384 Hon blev mycket berörd av just den scenen, hon 

började nästan gråta och den fick henne att reflektera över känslan av 

otillräcklighet även i sitt eget liv. Empatin med Oskar Schindler väcker alltså 

emotioner som är djupt personliga och självreflekterande. De är inte enbart 

kopplade till att förstå det som utspelar sig i filmen.385 När Jessica använder 

ordet ”jätteskumt” för att beskriva hur hon känner tolkar jag det som att det i 

henne pågår omedvetna affektiva processer som hon blir lite förvånad över 

själv. Sådana starka idiosynkratiska reaktioner har beskrivits av andra 

receptionsforskare och visar på betydelsen av att uppmärksamma elevernas 

extratextuella tolkningar när spelfilm används som undervisningsmaterial.386  

Ytterligare ett sätt att förstå empatins roll är hur den är en hjälp för 

åskådaren att bättre förstå karaktärerna i filmen och deras handlande.387 

Exempel på detta är när eleverna som sett Schindler’s List hyser medkänsla 

med alla de judar som är instängda på tåget en mycket varm dag och Oskar 

Schindler bestämmer sig för att ge dem vatten. Empatin med judarnas utsatta 

situation gör att eleverna förstår Schindlers agerande och de uttrycker 

sympati för hans handlande.  

                                                             
383 Vaage, ”Self-reflection: Beyond Conventional Fiction Film Engagement”; Vaage, Seeing is Feeling: The 

Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 97; Axelson, ”Movies and the Enchanted Mind: 

Emotional Comprehension and Spiritual Meaning Making among Young Adults in Contemporary Sweden”, 

19. 
384 Jessica, 130228, 1. 
385 För en utförlig beskrivning av åskådarens rörelse mellan att vara i filmens narrativ (intratext)och förflytta 

sina tankar och känslor till erfareheter och förståelse som ligger utanför detta (extratext) se Axelson, Film och 

mening; Axelson, ”Movies and the Enchanted Mind: Emotional Comprehension and Spiritual Meaning 

Making among Young Adults in Contemporary Sweden”. 
386 Axelson, Förtätade filmögonblick, 138ff. 
387 Här kan jämföras med det Vaage beskriver som den första funktionen som empati har för åskådaren, 

vilken handlar om att att förstå karaktärerna. Se Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the 

Spectator of Fiction Film, 66. 
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Empatin är som jag skrivit tidigare emotionellt värderande vilket innebär 

att den bygger på grundläggande känslor som samspelar med intellektuella 

processer hos individen. Den kan dock ha tyngdpunkten mer i det emotionella 

eller mer i det kognitiva. Vaage beskriver empati med större kognitiv 

tyngdpunkt som en del i åskådarens subjektiva förståelse och som åskådarens 

egen förmåga att styra över sin filmupplevelse. Exempel på det är när 

Jonathan berättar om Vredens druvor genom att medvetet skilja på filmens 

narration och historien som den representerar. Han säger bland annat:  

 
Men jag tyckte att det var en ganska bra film ändå. Den börjar lite trögt, jag tänkte 

liksom en film från sextiotalet, eller fyrtiotalet, det är liksom inte filmer som jag brukar 

se. Men det var faktiskt en väldigt bra film ändå, den fångade den här desperationen 

som dom hade samtidigt som dom såg till att det inte blev för illa, dom hade hela tiden 

en väg ut. Det kanske inte var så på riktigt men i alla fall i filmen så hade dom alltid, 

dom klarade sig på nåt sätt.388 

Citatet visar hur Jonathan ger uttryck för både vad han ser och hur han ser 

det. Han upplever filmen som trög till en början vilket kan ha att göra med att 

kamerateknik, klippteknik och ljud skiljer sig från dagens filmnarration. Han 

kommer ändå in i filmens berättande och upplever filmen som ”väldigt bra”. 

Hos Jonathan är inte den känslomässiga empatin så uttalad utan den är mer 

tankemässigt baserad och bygger på reflektioner utifrån karaktärernas histo-

riska livsvärld. Bland annat lyfter han fram familjesammanhållningen i Tom 

Joads familj som betydelsefull utifrån de hårda livsvillkor som människor 

levde under på 1930-talet. Uttrycken av empati är alltså olika för olika elever 

och kanske också beroende av vilka filmer de har sett. Betydelsen av filmens 

narration för elevernas historiska meningsskapande fördjupas i de två 

kommande kapitlen. 

Empati verkar således underlätta för eleverna att förstå filmernas be-

rättelser och den fyller en funktion för meningsskapandet. Men hur kan man 

då förklara ett historiskt meningsskapande av det som inte riktigt går att 

förstå, det till synes meningslösa?389 Kan den oförståelse inför grymma 

händelser och den antipati för vissa personer och handlingar som eleverna ger 

uttryck för förstås i förhållande till det meningsskapande som beskrivits ovan? 

Plantinga menar att empati och antipati är två sidor av samma mynt.390 I 

Dahls studie framkommer att filmen Hotel Rwanda inte gav eleverna 

tillräcklig hjälp att förklara och förstå bakgrunden och orsakerna till 

folkmordet i Rwanda.391 Liknande resultat finns även i denna studie. Det är 

framför allt eleverna som sett Hotel Rwanda, Schindler’s List och München 

som uttrycker att de är osäkra på hur man kan förklara och förstå de grymma 

                                                             
388 Jonathan, 121109, 1. 
389 Rüsen, Berättande och förnuft, 145. 
390 Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator’s Experience, 69. 
391 Dahl, Folkmord som film, 242. 
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och råa skildringarna i filmerna. Filmerna ger inte tillräcklig kontextualisering 

för att eleverna ska kunna distansera sig från de starka känslor av antipati och 

oförståelse som filmerna väcker. Elevernas kroppsliga upplevelser är starka 

och antipatin beskrivs ibland som förkroppsligad. Eleverna dras in i film-

berättelsen men de går inte vidare i att utforska oförståelsen utan de stannar 

vid att avfärda den, att värja sig kroppsligt eller med ord som ”det är sjukt”, 

”jag förstår inte” eller ”han var galen”.392 Det är som om antipatin och 

oförståelsen inte öppnar upp för ett vidare meningsskapande och för 

elevernas historieförståelse. Det stannar ibland vid enkla förklaringar som att 

personerna var galna eller monster.393 Denna slutsats drar även Metzger i sin 

studie utifrån filmen Pianisten.394 Däremot kan det vara så att även om 

eleverna inte kan se en mening i grymheterna så får de ändå en förståelse för 

vidden av dem. Emma säger: 

 
Men det är väl mest att om jag bara hade läst om det där, då hade jag inte förstått hur 

dom verkligen var. Men det förstår man när man ser en film. Det gör man ju inte om 

man läser. Det beror på vilken slags bok det är. Men om det är fakta då förstår man 

inte alls hur grymma dom kunde vara.395 

Plantinga beskriver både empati och antipati som ett uttryck för emotioner 

som har filmkaraktärernas angelägenheter, mål och välmåga som objekt, 

antingen till fördel för dem (empati) eller till deras nackdel (antipati).396 De 

är med andra ord två sidor av samma mynt. 

Det finns exempel i några av elevernas utsagor på att eleverna inte stannar 

i känslan av antipati eller oförståelse utan att de försöker resonera kring 

förklaringar. Den kognitiva dimensionen i det emotionella värderandet är då 

tydlig. Eleverna försöker ge mening till det till synes obegripliga. Ett exempel 

på det kan vara att Vera förklarar den omänskliga behandlingen av judarna i 

Schindler’s List genom att tänka att nazisterna behandlade dem som redskap, 

inte som personer: 

 
Vera:  /…/ Det hade jag inte tänkt riktigt så, att det skulle vara att man ser inte 

till personen utan man ser bara – kan den arbeta, kan den inte? Så 

liksom, ja 

Intervjuare: Slutar dom att vara människor? 

Vera:  Ja precis. Det övergår ju från ett tag, om dom kunde arbeta eller inte, 

där börjar det ju, men sen blev det ju bara värre och värre, det var ingen 

                                                             
392 Nicklas, 130228, 3, 8, 10; ; Vera, 130301, 4, 5; Emma, 130228, 5. 
393 Emma, 130228, 5; Nicklas, 130228, 3.  
394 Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”. 
395 Emma, 130228, 12. 
396 Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator’s Experience, 69 Plantinga för en 

diskussion om skillnader i synen på sympati och empati eftersom han menar att det kan finnas behov att 

skilja mellan filmkaraktärers känslor och åskådares respons på dessa känslor. Plantinga väljer att använda 

termen sympati medan jag väljer termen empati för både filmkaraktärers och åskådares uttryck för 

medkänsla. 
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person längre, inge människor, mer som ett redskap som man behövde 

ha till nånting. Det tyckte jag var väldigt dåligt. Ja…397  

Denna typ av kontextualisering är viktig och visar på möjligheter för eleverna 

att kunna växla mellan affektiv och kognitiv respons på spelfilmerna, och i 

förlängningen på historien. Det finns här möjligheter att utveckla elevernas 

historiska empati som ett perspektivtagande där historieförståelsen rymmer 

ett perspektivistiskt seende på den historiska tiden. Samspelet mellan närhet 

och distans som jag beskrivit i teorikapitlet blir här tydlig som en viktig del av 

elevernas historiska meningsskapande. Detta utvecklas vidare i relation till 

historiefilmslitteracitet i kapitel 7.  

Det kan också vara så att känslan av empati förstärks genom att det som ger 

upphov till empati kontrasteras av starka antipatiska inslag. Eftersom spel-

filmer ofta styr åskådaren att lära känna och känna sig nära en karaktär eller 

ett kollektiv av karaktärer tolkar åskådaren det som händer i filmen utifrån 

dessa karaktärers perspektiv.398 Då kan andra perspektiv eller förklaringar få 

stryka på foten. Det är en grannlaga uppgift för lärare att utveckla elevers 

kompetens att balansera känsloupplevelser med kognitiva avvägningar. 

Endacott skriver: 

 
However, the cognitive shaping of affective empathic responses is at risk if students are 

not provided with sufficient evidence of how historical figures approached the decisions 

they faced.399 

Det kan också vara tvärtom, att elevernas mentala föreställningar kan behöva 

balanseras genom känslomässigt engagemang. Det finns exempel i studiens 

empiriska material när mer tankemässiga föreställningar balanseras genom 

känslomässigt engagemang i filmkaraktärerna. Jag återkommer till detta 

längre fram. 

Det är svårt att hantera det till synes meningslösa i historien och det kan 

vara så att det försvåras än mer av de känslor av antipati som filmer som 

Schindler´s List väcker.  För att man ska kunna förhålla sig till det svåra och 

komplexa i det förflutna, tänker sig Rüsen att det först behöver finnas en för-

trogenhet med att orientera sig i tiden och tolka erfarenheter av det förflutna, 

så att de får mening för nuet.400  

Empatin har stort utrymme i elevernas intervjuutsagor. Däremot har den 

inte lika stor plats i deras redovisningar. I de muntliga redovisningarna på 

Gymnasieskola 1 finns nästan inga uttryck för empati vilket kan förklaras med 

de instruktioner som eleverna fått av sina lärare. Det är lite mer förvånande 

                                                             
397 Vera, 130301, 6. 
398 Plantinga, ” ‘I Followed the Rules, and They All Loved You More’ ”, 36. 
399 Endacott, ”Reconsidering Affective Engagement in Historical Empathy”, 10–11. 
400 Rüsen, Berättande och förnuft, 146. 
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att empatin får lite utrymme i de artiklar som eleverna skriver om ondska på 

Gymnasieskola 2, speciellt som lärare Anna hade som intention att genom 

empati stimulera till perspektivtagande. Däremot är den etiska dimensionen 

tydligare uttryckt i artiklarna, vilket den också är i de muntliga redo-

visningarna på Gymnasieskola 1.   

Sammanfattningsvis är elevernas empati som den uttrycks i det empiriska 

materialet riktad mot enskilda karaktärer eller mot grupper av människor som 

befinner sig i en utsatt situation. Den fyller olika funktioner för eleverna. 

Empatin hjälper dem att skapa mening i filmupplevelsen genom att den 

underlättar förståelsen för karaktärerna och deras handlande och genom att 

den belyser viktiga händelser vilket underlättar tolkning.401 Vaage menar att 

inlevelsen i en fiktionell film sker på flera nivåer och att detta förklarar att 

empatin kan se olika ut hos samma person under samma filmupplevelse.402 

Min tolkning är att empatin är en viktig del när eleverna skapar sina fabula 

utifrån filmens sujet och stil samt att den ofta är kombinerad med moralisk 

värdering. Att empatin har en kroppslig sida är tydligt och senare film-

forskning visar hur viktiga de fysiska och sensoriska funktionerna är för hur 

åskådare upplever spelfilm.403   

5.3.2 Den etiska dimensionen 
När eleverna i studien förhåller sig till och berättar om spelfilmerna uttrycker 

de ofta olika former av moraliska tankar, känslor och reflektioner. Dessa kan 

vara sammanflätade med den empatiska dimensionen just för att den empati 

som eleverna känner ofta väcker moraliska och etiska ställningstaganden. 

Spelfilmers narration och dramaturgi stimulerar också åskådare att känna 

empati och ta moralisk ställning eftersom spelfilmer gärna skildrar en eller 

några personers öden och har ett moraliskt budskap, implicit eller explicit. 

Elevernas moraliska erfarande uttrycks i deras emotionella värdering och i 

filmupplevelsen samspelar deras moraliska reflektioner med deras känslor, 

som är mer eller mindre explicit uttalade.  

Att empatiskt erfarande och moraliska värderingar kan vara samman-

flätade hos eleverna har beskrivits i andra studier. I kapitel 2 om tidigare 

forskning nämndes Nygrens studie där gymnasieelever skrivit uppsatser i 

historieämnet om mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningar. Hans 

slutsats är att historieundervisning kan verka för både kritiskt tänkande och 

främjande av värderingar, och att en samverkan mellan en mer kognitivt 

orienterad historisk empati och empati som omtanke kan göra elever rustade 

för livet.404   

                                                             
401 Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, 81, 90. 
402 Margrethe Bruun Vaage, ”’Hold pusten når jeg teller till tre!’: Om ulike tilskuerposisjoner og emosjonelle 

reaksjoner på fiksjonsfilm”, i Følelser for film (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007), 35. 
403 Se exempelvis Grodal, Embodied Visions. 
404 Nygren, ”Thinking and caring about indigenous peoples’ human rights”. 



 

111 
 

När eleverna i föreliggande studie delar med sig av sina moraliska fun-

deringar i både intervjuer och redovisningar säger det något om deras egen 

livsvärld. Den etiska hållning som träder fram i elevernas utsagor handlar ofta 

om inställningen till enskilda karaktärer och deras handlande. Människor bör 

inte döma andra orättvist, de bör stå för sina misstag, våga stå för det de tror 

på, vara beredda att göra allt för att hjälpa andra människor, engagera sig för 

att förbättra villkoren för andra människor, skydda sin familj och vara ärliga 

mot sina nära. Det är höga ideal som lyfts fram som eftersträvansvärda av 

eleverna. Nedan följer ett exempel från varje spelfilm på uttryck för elevernas 

moraliska funderingar: 

 
Han skulle kunna berätta för sin fru och sina barn. Det hade varit det som hade varit 

mest rätt mot henne tycker jag. (Sofie om Ennis/Brokeback Mountain) 

Jag tycker det är ganska dumt för du blir tvingad att göra nånting även om det är fel. 

Om man inte gör det så blir man straffad. Så det tycker jag är ganska dumt. (Martin 

om att lyda order/Letters from Iwo Jima) 

Den här amerikanska militären. Jag vet inte vad han heter men han, om man kollar 

på han, hur han ser ut, han ser elak ut och lite strikt. Men han är ändå snäll. Han vill 

det bästa för dom, fast han inser ändå att själva USA, att dom inte vill hjälpa till utan 

han vet hur det är, han vet hur det ligger till. Jag tycker också att han känns som en 

bra person så att säga. Han vill det bästa för dom som bor i Rwanda och inte bara 

hjälpa européerna. (Jesper om överste Oliver/Hotel Rwanda) 

Och där är den nyrika änkan. Och hon är snäll, eftersom hon nyligen blivit rik har hon 

kvar det gamla att hon ska vara artig mot alla även om dom inte är lika rik. Dom 

andra är mer snobbiga och så himla oartig och dom är inte snäll mot nån underklass. 

(Lisa om Molly Brown/Titanic) 

Det verkar vara en bra familj och pappan verkar ju väldigt snäll…han tar hand om 

både en alkoholist som blir retad liksom. Även så hjälper han en av dom här brytarna 

som är skadad och det blir det ju också vissa konsekvenser av. Så att jag tycker ändå 

att han agerar rätt liksom. För jag tänker att man kan ju inte liksom ta ut det över 

dom här brytarna heller för det är ju deras enda sätt att få jobb också. (Mattias om 

Harald Andersson/Ådalen 31) 

Men det är ju också viktigt att det finns dom som gör det. För det måste ju vara några 

som ställer sig upp mot systemet. För om man vill ha ändring, det går inte att sitta 

hemma utan det måste vara några som går ut och faktiskt, som demonstrerar och 

sånt där. (Jonathan om förändring/Vredens druvor) 

För hans familjs skull så var det kanske inte värt att fortsätta att vara i den där 

världen eller vad man ska kalla det. Det tar ju aldrig slut om han fortsätter att vara i 

det där landet. Det kanske är enda sättet, att ja, flytta. Dom kanske tänker att det var 

fegt gjort men han gjorde ändå det som var bäst för hans familj. Och så måste man ju 

också tänka. (Isabel om Avner/München) 

Ja men från början då var det mer att han bara ville tjäna pengar på dom. Då var 

han också lite så där att han inte brydde sig om dom. Men i och med att tiden gick och 
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han förstod att dom var människor också då vart han snällare mot dom. Och då 

brydde han sig inte lika mycket om pengarna. Utan att det var fel mot människor och 

så. Det tycker jag är jättebra. (Emma om Oskar Schindler/Schindler’s List) 

Det finns en tydlig koppling mellan elevernas värderingar och nutida etik 

grundad i demokrati, humanism, tolerans och mänskliga rättigheter. Sådant 

som betraktas som omoraliskt eller fel är att vara egoistisk, girig, alltför 

utseendefixerad, ond, elak och orättvis.  

Flera av de omdömen som görs om de enskilda filmkaraktärerna och 

filmernas budskap förankras inte i den historiska kontexten utan de framstår 

som mer allmänna bedömningar av mänskligt handlande utifrån filmernas 

narration. Detta kan bero på att det är filmerna som är utgångspunkten för 

våra samtal under intervjuerna. Eleverna är filmvana och också vana att vid 

att göra moraliska ställningstaganden utifrån filmkaraktärers handlande och 

filmers budskap, ställningstaganden som har relevans för den egna livs-

världen.  

Dolf Zillmans syn på hur åskådare har med sig sina moraliska värderingar 

in i filmupplevelsen och att dessa påverkar den emotionella och moraliska res-

ponsen på filmens handling är viktig för att förstå det historiska menings-

skapandet, vilket jag återkommer till i kapitel 6 om det estetiska erfarandets 

betydelse.405 Det verkar som att de spelfilmer eleverna sett har en etik som 

stämmer överens med elevernas egen och det bidrar troligen till att öka 

känslan av historisk trovärdighet.406 Jag menar att eleverna i stor 

utsträckning utgår från sina egna moraliska funderingar här och nu och att 

det tillsammans med filmernas etiska hållning utgör den huvudsakliga 

grunden för deras moraliska ställningstaganden.  

Elevernas moraliska funderingar vidgas ibland till att även omfatta den 

historiska kontexten. Detta görs mer eller mindre reflekterat och med större 

eller mindre förståelse för vad det innebär att ta hänsyn till kunskap om den 

tid som filmerna skildrar.407 Ett exempel på uttryck för en begränsad för-

ståelse för den historiska kontexten är hur Nicklas beskriver andra världs-

kriget: 

 
Jag vet inte, ja att Tyskland, va fan fick dom idén ifrån? Hur kan dom vara så dumma? 

Och så gillar jag att USA kom och räddade allting och så kommer alla japaner som är 

dumma i huvudet och ja…408 

                                                             
405 Zillman, ”Cinematic Creation of Emotion”, 176. 
406 Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 

Relations”; Dahl, Folkmord som film, 242–44. 
407 Peter Seixas och Tom Morton, The Big Six: Historical Thinking Concepts (Toronto: Nelson Education, 

2013), 184. 
408 Nicklas, 130228, 2. 
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Nicklas säger detta utifrån att han gillar filmer om andra världskriget. De är 

tydliga berättelser om det goda och det onda. Ett exempel på hur eleverna 

istället tar hjälp av den historiska kontexten kan vara Veras värdering av hur 

judarna behandlades. Som jag beskrev i föregående avsnitt kan hennes utsaga 

om behandlingen av judarna i arbetslägret utanför Krakow tolkas som att hon 

tänker att judarna hade avhumaniserats, att de inte längre betraktades som 

människor och att de därför kunde behandlas som redskap.409 Det försvarar 

inte de övergrepp som judarna utsattes för men övergreppen får en form av 

kontext och Veras moraliska ställningstagande blir ett historiskt 

meningsskapande i den mening att hon kan förhålla sig både till antipatin och 

vreden hon känner inför förövarna och till det större sammanhang som 

förintelsen utgjorde.  

När eleverna värderar händelser eller handlingar i spelfilmerna blir 

nutidens värderingar självklara måttstockar för det förflutna. Ett sådant 

exempel är när Mattias ser det som en självklar rättighet att få demonstrera 

(Ådalen 31).410 I vissa fall märks det att eleverna är medvetna om den nutida 

måttstocken och också uttrycker tankar och funderingar som tyder på 

perspektivtagande och utvecklad förståelse som underlättar välgrundade och 

perspektivrika omdömen om människor i förfluten tid. Några av eleverna 

reflekterar kring filmskaparnas intentioner med filmerna och deras 

historiebruk. Ett exempel på det är när Mattias uttrycker att Ådalen 31 har ett 

tydligt arbetarklassperspektiv.411 

Det finns tydliga uttryck för att de moraliska funderingarna hos eleverna 

har en politisk dimension. Med det menar jag att elevernas utsagor rymmer 

kopplingar till samhällsfrågor på olika sätt och exemplen ovan visar på detta. 

En av dessa kopplingar till samhällsfrågor berör maktperspektiv. Ett exempel 

på det är hur Martin genom Saigos situation under slaget om Iwo Jima 

uttrycker en förståelse för att om människor fick välja själva skulle de inte vilja 

vara i krig. Han säger:  

 
Ja men alltså, när man ser ganska mycket actionfilmer då tänker man ju att om jag 

går ut i krig är det inte så farligt, du kan ju bara sitta i din pansarvagn och ta det 

lugnt. Men man förstod i filmen att det inte var det. Det var liksom farligt där och du 

ville ju inte vara där egentligen, för det är ingen som vill vara ute i krig även om folk 

försöker få det att låta bra.412 

Martin säger att han tyckte om Letters from Iwo Jima för att ”den var 

realistisk. Det var många moraliska skildringar i den, som att hur man ska 

bete sig mot andra”.413 Jag tolkar det som att narrationen stimulerar honom 

                                                             
409 Vera, 130301, 6. 
410 Mattias, 121109, 4. 
411 Mattias, 121109, 3. 
412 Martin, 121017, 2. 
413 Martin, 121017, 6. 
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att fundera över vad som är rätt och fel. Han konstaterar att historia skrivs av 

segrarna och att detta synliggör ett maktperspektiv. I sin muntliga redovisning 

kontrasterar han firandet av segern i USA mot förlustens förödelse i Japan.  

Han känner med japanerna så som han lärt känna dem i filmen och funderar 

över orättvisan i att japanerna hade ett mycket sämre utgångsläge än 

amerikanerna vid slaget om Iwo Jima. De hade ingenting, säger han, bara 

maskingevär, medan amerikanerna hade en hel flotta och flygplan.414 Han 

väljer att ha med den moraliska dimensionen i redovisningen för han vill 

stimulera klasskamraterna att tänka till. Genom att använda historien vill han 

få klasskamraterna att tänka kring vad som är rätt och fel i människors 

handlande.415 Här finns ett tydligt emotionellt värderande som får uttryck i 

ambitionen att beröra klasskamraterna känslomässigt så som han själv blivit 

berörd av filmen och därigenom stimulera deras tänkande.  

I flera av de artiklar som eleverna skrev på temat ondska finns 

maktperspektivet med. De elever som berör makt gör det utifrån människors 

makt och möjlighet att agera mot orättvisor i världen. Bland annat citerar 

Emma filmens Oskar Schindler i sin text. Han säger till Amon Goeth att makt 

handlar om att förlåta, inte döda. För henne är att visa sin makt att handla så 

att människor respekterar en och hon säger: 

 
jag tycker att man är en man när man förlåter en person och att man är en mördare 

när man dödar bara för att man kan. Det är ju inget coolt eller respektgivande med 

att döda eller förstöra för alla som står i ens väg bara för att man kan, då blir folk 

bara rädda för en och det är oftast inte den uppfattningen man vill att folk ska ha av 

en.416 

Elsa resonerar om att människor har rätt att bryta mot lagen när lagen har 

blivit sådan att demokratin inte längre fungerar. Hon är mycket tydlig med att 

ingen ska kunna tvinga någon annan att byta åsikt eller att inte ha någon åsikt 

alls. Om demokratin hotas får folket agera eftersom det är folket som är sam-

hället.417 Detta liknar de resonemang Jonathan har utifrån Vredens druvor 

där han menar att en förändring av dåliga förhållanden för människor är 

beroende av om det finns de som är beredda att riskera något för att förbättra 

sina och sina medmänniskors villkor. Han säger: 

 
Det är det här att man måste ställa sig upp mot och göra det offentligt. Och sen 

egentligen så är det arbetarna som har makten här för dom kan ju inte plocka…dom 

måste ju skörda på bara några veckor, sen är det liksom kört så. Men bara för att alla 

arbetare är så desperata och inte vågar chansa så fortsätter dom här och…det är ju 

som samma sak som där det är diktatur. Det är ju folket som har makten egentligen. 

                                                             
414 Martin, 121205, 4. 
415 Martin, muntlig redovisning, 121205. 
416 Emma, ”Schindlers List och ondska”. Mars 2013. 
417 Elsa, ”En make, en affärsman och en nazist”. Mars 2013. 
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Men problemet är ju att det är ingen som vågar och då bara blir det kvar som det 

är.418 

Den politiska dimensionen och maktperspektiven syns också i Lisas 

funderingar kring könsperspektiv utifrån filmen Titanic. Hon lyfter fram de 

olika villkor som fanns för de olika samhällsklasserna vid tidpunkten för 

Titanics undergång och hon problematiserar kvinnans situation i historien. 

Hon beskriver hur ofria kvinnor var och går från att prata om filmens handling 

över till att tala om kvinnornas situation förr i tiden, till kvinnors rätt att rösta 

1921 och till hur samhället har utvecklats till att bli mer jämlikt: 

 
Det är mer jämlikhet i samhället. Så tjejerna har börjat ta ett steg framåt nu. Även 

fast vi fortfarande jobbar på det. /…/ Ja, det är ju kvinnomisshandel i princip. Inte 

misshandel men dom tar kvinnorna för givet. Dom bryr sig inte riktigt männen, för 

det är männens samhälle. Dom ska ha makten och allt sånt där. Var det 1921 

kvinnorna började ta ett steg framåt tror jag? När dom fick rösträtt. Tror jag. Så till 

dess var det ganska brutalt för kvinnorna. Nu har det inte med filmen att göra men 

det känns som att allting blivit gjort för att kvinnorna ska ta skulden, det är vi som är 

offerlammen liksom. Att det är vi som har blivit… Det var Eva som åt den förbjudna 

frukten. Bara det. Och efter det verkar alla kvinnor få skulden för det.  Det är männen 

som är överhuvud och det är dom som gör allting.. /…/419 

Filmens sätt att spegla könsroller väcker hos Lisa både känslor och tankar som 

berör henne personligen och skapar ett engagemang. Intressant att notera är 

att Lisa pratar om kvinnorna både i filmen och historien som ”dom”. Men så 

går hon över till att inkludera sig själv och säger istället ”vi”. Hon inkluderar 

alltså sig själv i en historisk genuskontext. Lisas tankar kan ses som uttryck 

för hennes historiemedvetande, att hon förstår sin egen existens i relation till 

tiden.  Genom att ställa frågor eller aktivt fundera visar Lisa på ett aktiverat 

historiemedvetande. Detta visar också Dahl på i sin studie och han menar att 

ett uttryck för att elevernas historiemedvetande aktiveras är att de ställer 

frågor eller funderar över människans handlande i det förflutna i relation till 

sin egen samtid.420 En etisk dimension i historieundervisningen kan hjälpa 

eleverna att bli medvetna om moraliska ställningstaganden i historiska 

narrativ och det kan hjälpa dem att utveckla sitt historiemedvetande.421  

Avslutningsvis vill jag poängtera att det empiriska materialet visar att 

spelfilmernas speciella narration ger upphov till viktiga moraliska funderingar 

hos eleverna som är förankrade i deras känsloprocesser. Det är viktigt att 

synliggöra elevernas moraliska erfarande och den etiska dimensionen kopplat 

till elevernas historiska meningsskapande. Då kan eleverna få en större 
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420 Dahl, Folkmord som film, 241. 
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förståelse för vilka föreställningar om det förflutna som spelfilmen ger upphov 

till och vilka av dessa som kan vara relevanta i förhållande till den historiska 

kontexten. Elevernas moraliska erfarande i relation till filmernas moraliska 

ställningstagande verkar kunna svara mot ett historiskt meningsskapande 

som handlar om att relatera dåtid och nutid till varandra. Citatet ur intervjun 

med Hanna som presenterades i metodkapitlet kan illustrera detta: 

 
Intervjuare: Var det nånting i filmen som förvånade dig? 

Hanna: Ja att dom behandlade barnen sådär. Så det var ju…jag vet inte hur man 

kan sjunka så lågt? 

Intervjuare: Nä… vad kände du då? 

Hanna: Jag vet inte, typ ilska. Till exempel när dom skulle föra bort barnen från 

föräldrarna, ingen brydde sig, dom ser det som typ ”det är bara ett liv”, 

det är ingenting att bry sig om så. Så att jag tror att dom flesta under 

den tiden inte tänker på, vad heter det, tänk om det hade varit deras 

barn, hur skulle dom reagera. Typ så. Alla tänkte mest på sig själva och 

på att göra sitt jobb typ.  

Intervjuare: Ja…mmm…och det gör dig arg? 

Hanna: Ja!  

Intervjuare: Mmm…vad skulle du vilja göra åt det? 

Hanna: Jag vet inte…om man hade varit under den…alltså jag fick höra den där 

berättelsen när dom hade ställt fram några ungdomar, judar, och då 

skulle det vara några militärer som skulle skjuta dom. Och då var det en 

tonårig pojke som skulle skjuta dom, men han valde att ställa sig på 

judarnas sida istället. Typ ungefär så.422 

Hannas emotionella värderande rymmer flera viktiga aspekter som samman-

fattar vad den etiska dimensionen handlar om. Hennes starka känslor och 

moraliska patos visar på hur Schindler’s List stimulerar till empati som 

omtanke. Hannas ord visar på en stark känsla av att hon bryr som om vad som 

händer, en medkänsla för barnen, ett försök till tolkning av den historiska 

situationen och en handlingsberedskap.  

5.3.3 Den existentiella dimensionen  
Ett existentiellt erfarande kan förstås som upplevelser av de aktuella filmerna 

hos eleverna som väcker tankar och känslor om människans existens och om 

människans relation till varat.423 I min studie är det tydligt att det existentiella 

erfarandet har utrymme i elevernas utsagor och det kan bero på att filmerna 

berör djupt existentiella frågor. De handlar ju till stora delar om liv och död 

och om människans godhet och ondska. De existentiella funderingarna hos 

eleverna har nära kopplingar till de två tidigare dimensionerna och framför 

allt moraliska och existentiella spörsmål sammanflätas.  
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Precis som det empatiska och det etiska erfarandet är det existentiella 

erfarandet kopplat till de historiska händelser som filmerna baseras på men 

det är också sammanflätat med elevernas egna personliga erfarenheter. I 

Axelsons beskrivning av unga människors upplevelser av spelfilm är denna 

sammanflätning också tydlig. Ett exempel på det är hur scener i filmen 

Apocalypse now (1979) stimulerar till att intervjupersonen Filip i Axelsons 

studie får fatt i tankar och känslor av vanmakt i det egna livet genom den 

vanmakt som filmen skildrar. Axelson kallar detta för dissociativa 

erfarenheter då undanträngda personliga känslor kan få utlopp genom att de 

projiceras på filmen. Han menar utifrån Filips sätt att berätta om sina 

upplevelser av Apocalypse Now att filmen kan hjälpa till att bearbeta 

personliga traumatiska erfarenheter.424  

Vidare finner medie- och kommunikationsvetarna Mary Beth Oliver och 

Tilo Hartmann en önskan hos filmåskådare att se sorgliga filmer, inte främst 

för att uppleva sorgen i sig, utan snarare för att få tänka efter och reflektera 

kring livets mening och människans villkor:  

 
Through this lens, then, viewers’ selections of sad films may not reflect a desire to 

experience sadness per se, but may rather signify a desire to view entertainment that is 

more contemplative, poignant, or reflective on life meanings and questions regarding 

the human condition.425 

Spelfilmen som utlösare av existentiella funderingar finns således beskriven i 

filmforskningen. Även för de elever som deltagit i denna studie väcker de 

aktuella filmerna emotionellt värderande i form av existentiellt erfarande. 

Trots att eleverna inte själva valt att se de aktuella filmerna utifrån lusten att 

se film är det ändå tydligt att filmerna satte igång existentiella funderingar hos 

eleverna. Jesper har tankar om spelfilmer inom dramagenren och han menar 

att det är alla känslor som dessa spelfilmer väcker som får honom att tänka 

och sätta sitt liv i relation till andra människors liv.426 Sofie säger om 

spelfilmer som väcker känslor: ”Jag tycker att dom är bäst då. Det behöver 

inte alltid vara glatt heller. Jag tycker om när det är lite sorgligt och så. Det ger 

en mer att tänka på känns det som…”.427 Jessica som berättade om känslor av 

otillräcklighet utifrån Schindler’s List reflekterade kring hur hon vill försöka 

göra samhället bättre, att kunna göra mer för dem hon älskar och att hennes 

strävanden ger henne en känsla av otillräcklighet. Hon säger att hon nog delar 

denna känsla med många:  
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Dom flesta, på sitt eget sätt gör dom det. Alla vill ha det /det goda samhället/ på nåt 

sätt. Och då är det väl så att man försöker sträva efter det, så länge man inte typ 

drunknar i ett svart hål och känner att nä, nu ger jag upp, det finns inget hopp, jag 

kan inte göra nånting, jag är liten och ensam. Otillräcklig.428 

Filmerna i studien väcker många funderingar kring människans villkor hos 

eleverna. Filmerna Hotel Rwanda och Schindler’s List handlar om personer 

som först motvilligt men sedan engagerat räddar andra människor undan 

döden. Deras livsöden är så starka och eleverna återkommer flera gånger till 

en beundran inför deras agerande och till att det är så svårt att förklara eller 

förstå det bestialiska beteendet hos människor. Genom filmerna kommer 

undervisningen i kontakt med djupt existentiella frågor om människans 

godhet och ondska. Detta är ju också tydligt i lärare Annas intentioner med att 

använda just Schindler’s List i undervisningen. Eleverna lyfter upp detta 

under intervjuerna och det är tydligt att orden ibland inte räcker till för att 

beskriva och utveckla de existentiella frågor som väckts, eftersom det 

känslomässiga engagemanget är så starkt. Flera av eleverna som sett 

Schindler’s List berättar med vrede och avsky om Amon Goeth och hans 

agerande för att därefter fundera över varför han gjorde som han gjorde. 

Emma säger: ”Alltså jag blev ganska glad på slutet när han blev hängd. Jag 

förstår mig inte på han. Hur man kan göra sådär, jag förstår det inte alls. Jag 

skulle aldrig kunna göra sådär.”429 Men det finns även exempel på hur de 

existentiella funderingarna utvecklas och ett finns i Veras artikel om ondska: 

 
Han /Oskar Schindler/ påpekade ju att de var kriget som tog fram Amons ’’svarta 

sidor’’. De tror jag absolut, jag vill inte tro att en människa är genomond utan att de 

alltid finns något gott i varje människa. Man skulle verkligen säga att ondskan kan 

uppenbara sig i sociala sammanhang och påverkas och tas fram mer när det är 

sådana situationer som de var då. Man märker ju även att Amon påverkas av 

människorna omkring han känner kanske en press, en press på att han ska uppföra 

på ett visst sätt och göra på ett visst sätt. Han känner kanske ett tryck från sina sociala 

kretsar. Det var nog bland annat de som gjorde att han satt och prestigesköt 

människor från sin balkong så att folk skulle se vilken makt han hade. Makten att 

kunna ta ett oskyldigt liv.430  

Maktperspektivet som jag beskrev tidigare är synligt även här hos Vera. Hon 

beskriver de sociala sammanhangen som väsentliga för onda handlingar och 

att det finns gott i varje människa. Hon menar i linje med vad Oskar Schindler 

uttrycker i filmen att vi människor påverkas av vår omgivning. Krig lockar 

fram ondska och dåliga egenskaper.  Vera och Emma synliggör hur mening 

kan skapas på lite olika sätt. Båda söker ett meningsskapande som förklarar 
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mänskligt handlande men där Emma stannar i antipatin går Vera vidare och 

reflekterar över orsaker till ondska med hjälp av den historiska kontexten.  

I en av elevartiklarna om ondska finns utryck som berör en religiös 

dimension. Bland annat skriver Therese: 

 
Bara man bevisar att man verkligen är ”god” så är man det också.  

Fast enligt kristendomen så kan man be om syndernas förlåtelse även när du ligger 

på dödsbädden och sover, och då får du förlåtelser för över du har gjort. Och då 

kommer de till det så kallade ”paradiset”. Men det tycker jag är konstigt eftersom då 

skulle man kunna vara ond och när man ligger där och ska dö så kan man bara be om 

förlåtelse och Gud förlåter allt man har gjort. Jag tror de människorna som gör så är 

bara rädd att hamna i ”helvetet” eftersom de vet inte vad som komma skall. Men jag 

tycker att om de är rädd att hamna i ”helvetet” så hade ju de kunnat agera bra genom 

sitt liv också, eller hur? Detta tycker jag är väldigt konstigt eftersom att denne 

människa inte har bevisat att han verkligen vill vara god och denne människa är feg 

eftersom den väntat till sin död. Men om den verkligen menar sitt förlåt till Gud så 

tycker jag det är okej, men eftersom jag inte är den här människan heller så kan inte 

jag avgör om den är feg eller om den verkligen menar det.431 

Therese kopplar här de existentiella funderingarna om godhet och ondska till 

föreställningar om kristendomen och till tankar om ett liv efter döden. Rüsens 

dimension för religiöst meningsskapande i historiekulturen fångar upp detta. 

Men eftersom religiösa uttryck inte återkommer i det empiriska materialet går 

jag inte djupare in på den dimensionen av ett existentiellt erfarande. 

Även för Jesper som sett Hotel Rwanda kommer existentiella funderingar 

fram. Han tar upp tankar och känslor som handlar om en kollektiv skuld och 

han känner sig skyldig när västerlänningarna lämnar Rwanda åt sitt öde, fast 

han inte gjort något fel själv. Eftersom han känner att Rwandas räddning var 

att få hjälp utifrån så dras han in i känslan av skuld trots att han vet att han 

inte har något personligt ansvar för händelserna.432 Denna existentiella 

dimension i elevers reception av Hotel Rwanda vittnar också Dahl om i sin 

studie och han beskriver den som ett existentiellt historiebruk.433  

Det blir tydligt i uttrycken för Jespers hela erfarande att alla tre 

dimensioner av erfarande som detta kapitel beskrivit kan karaktärisera det 

historiska meningsskapandet genom historisk spelfilm.  Elevernas empatiska, 

etiska och existentiella erfarande samspelar med lärarnas intentioner, ämnes-

planens skrivningar och spelfilmernas representationer. Betydelsen av detta 

för förståelse av det didaktiska dilemmat diskuteras i följande avsnitt.  

5.4 Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel har som fokus att skapa en fördjupad förståelse av det didaktiska 

dilemma som kan uppstå när spelfilm används som didaktiskt redskap. Nedan 
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reder jag ut vad dilemmat består i och diskuterar mitt resultat i relation till 

teori och tidigare forskning.  

En central slutsats är att spelfilmerna aktiverar elevernas emotionella 

värderande och att detta kan utgöra ett didaktiskt dilemma. Elevernas 

empatiska upplevelser av filmerna kan vara mycket starka, både kroppsligen 

och känslo- och tankemässigt, eftersom eleverna lever sig in i film-

karaktärernas situation. Elevernas empatiska respons som rymmer många 

starka känslor får dock inte utrymme i deras redovisningar av filmerna. 

Läraren Stefans intentioner stämmer väl överens med ämnesplanen för 

historia. Hans mer analytiska förhållningssätt kan tolkas som att hans arbete 

vilar på de tre ben som utvecklandet av elevernas historiemedvetande består 

av enligt ämnesplanen. Stefans ambition är att eleverna ska lära sig fakta om 

en viss tid, de ska granska och värdera källor och de ska förhålla sig till 

historiebruk i historisk spelfilm och skönlitterära verk.434 I tolkningen av 

elevernas muntliga redovisningar på Gymnasieskola 1 kan jag se att dessa 

instruktioner har stort genomslag, eftersom redovisningarna innehåller 

redogörelser för historisk ämneskunskap samt presentation och analys av de 

båda fiktionella källorna.  

Jag menar att det utifrån elevintervjuerna finns en vidare potential för 

elevernas historiska meningsskapande än vad som får utrymme i elevernas 

redovisningar. Det kan vara så att det estetiska erfarandet bär på fler 

möjligheter till historieförståelse än vad som ges plats i undervisningen och 

den estetiska upplevelsen får stå tillbaka för ett efferent förhållningssätt. Ett 

exempel på detta är Isabels inlevelse i huvudpersonen Avners uppdrag i 

filmen München. Hennes upplevelser av huvudpersonens slitningar mellan 

att tjäna sitt land och att ta hand om sin familj men det får inte plats i hennes 

redovisning. Denna upplevelse finns dock hos henne och påverkar troligen 

hennes förståelse både av vedergällningen efter gisslandramat, vilken är 

filmens huvudhandling, och av konflikten Israel/Palestina. Arbetets 

inriktning på analys och jämförande av olika slags historiska källor gjorde att 

själva filmupplevelsen blev underordnad. Hon nämnde sin starka upplevelse 

under den muntliga redovisningen för sina klasskamrater, men bara i 

förbigående och som ett omdöme om filmen. Hon säger: 

 
Och den här filmen var väldigt rå. Som ni fick se på filmklippet så får man ju se alla 

scener och det finns ingen riktig glädje i den, den är mest sorglig och den väcker mest 

ilska. Men ändå är den väldigt bra. Och den berör och lämnar starka intryck. Och för 

att förstå den här filmen tror jag att man behöver veta lite om bakgrunden till de här 

konflikterna.435 
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”Den berör och lämnar starka intryck”, säger hon. Det kan bli problematiskt 

för historieförståelsen när upplevelserna av en film som väcker så många 

tankar och känslor om våld, om det mänskliga, om plikter som krockar och 

lojaliteter som kanske måste brytas inte synliggörs och blir en del av elevens 

reflekterade erfarenhet. De olika tolkningsdimensionerna i elevens historiska 

meningsskapande binder samman den historiska empiriska erfarenheten 

med mer normativ tolkning av inriktning och motiv för mänskligt 

handlande.436 Dessa tolkningsdimensioner blir inte aktiverade med 

medvetenhet om elevernas känslomässiga engagemang. Med detta menar jag 

att balansen mellan innehåll, form och funktion i skapandet av historisk 

mening som Rüsen tänker är nödvändig inte upprättas. Han skriver att 

historisk mening är förbundet med tre villkor. Innehållsligt är det förbundet 

med erfarenheten av det förflutna så som det representeras som historia, 

formmässigt med hur erfarenheten av det förflutna får en narrativ struktur 

och funktionellt med orienteringen av mänsklig livspraxis.437 I elevernas 

aktivitet att skapa historisk mening synliggörs inte hur deras emotionella 

engagemang kan vara en tillgång eller ett hinder i denna process. 

I läroplanens allmänna skrivningar finns det stöd för ett större fokus på det 

estetiska och det emotionella än vad som finns uttryckt i ämnesplanen för 

historia. Bland annat står det under kunskapsmålen att varje elev ska kunna 

”söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa 

till kunskap, självinsikt och glädje” och ”hämta stimulans ur kulturella 

upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”.438 När spelfilm används 

i historieundervisningen finns goda förutsättningar att uppnå dessa 

kunskapsmål men då behöver den estetiska lärprocessen synliggöras och bli 

en del av elevernas reflekterade erfarenhet. Donnelly beskriver i sin forskning 

hur spelfilm kan medverka till en rikare pedagogik och ett utvecklande av 

elevers historieförståelse och historiemedvetande men att majoriteten av de 

studerade lärarna i den australiensiska studien inte utnyttjade mediets fulla 

potential. Hon skriver: 

 
/…/ the majority of teachers were not taking full advantage of the potential of historical 

feature film to teach historical understandings and that there is a need for more targeted 

training agendas to promote the effective integration of film and other electronic 

sources into history teaching practice. So equipped with empowered critical multi-

literary skills, historical understanding can become foundation of both teacher and 

student identities as present-day citizens, inheritors of the past and makers of the 

future.439 
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Jag menar att de ’multi-literary skills’ som Donnelly efterlyser kan rymma hur 

emotioner som den estetiska erfarenheten väcker kan integreras i elevers 

historiska meningsskapande. Detta är en viktig del i utvecklandet av historie-

filmslitteracitet. 

De aktuella filmerna väcker som sagt starka emotioner hos eleverna som 

aktualiserar hur man kan hantera kunskap om råhet och våld i det förflutna, 

så att den empati som omtanke som aktiveras blir en del av elevernas 

historieförståelse. Som Barton och Levstik visar har empati som omtanke en 

viktig funktion att fylla för elevers historiska meningsskapande, om vi ser på 

detta meningsskapande som betydelsefullt för den tidsliga förståelsen av att 

vi här och nu har en relation till människor där och då. Metzger och Suh visar 

i sin forskning med utgångspunkt i Barton och Levstik att just detta kan vara 

problematiskt. Fördelen med film är att den väcker och stimulerar empati, 

engagemang och känslor mellan då och nu. Men Metzger och Sue ser också 

problematiken för lärare att på ett signifikant sätt verkligen arbeta med de 

svåra frågor som ofta följer ur ett fördjupat arbete med historisk spelfilm 

eftersom de historiska budskap som spelfilmer kan rymma kan vara 

problematiska att hantera inom de ramar som finns för undervisning.440  

Jag vill stanna ytterligare lite i dilemmat kring elevers emotionella 

erfarande genom att beröra uttrycken för det emotionella erfarande som inte 

är direkt kopplat till filmernas historiska berättande. Jessicas emotionella 

respons på Schindler’s List är starkt och hennes idiosynkratiska tolkningar 

hjälper till att synliggöra vad det didaktiska dilemmat består i. De idio-

synkratiska tolkningarna påverkar hennes syn på Oskar Schindler och hans 

roll i historien. Hon är påverkad av andra filmers hjälteberättelser som hon 

jämför med upplevelsen av Schindler’s List, bland annat hennes upplevelser 

av filmen V för Vendetta. Det är ett starkt emotionellt värderande som Jessica 

ger utryck för när hon jämför de båda filmerna: 

 
Det är den film /V för Vendetta/ som berör mig allra mest i hela världen liksom av 

dom jag har sett so far. Och sen när hon spränger honom så att säga, det är pricken 

över i:et att det slutar så sorgligt. En sån fin karaktär, en sån bra man. Och det var 

väl lite granna samma sak här /i Schindler’s List/. Att han levde väl vidare va? Men 

alla måste ju dö nån gång. Och när man fick se i slutet hur dom la stenarna på hans 

grav. Det var också den känslan. Inte lika starkt men verkligen starkt ändå. Det var 

jättefint.441 

Det emotionella erfarande som Jessica uttrycker i sin upplevelse av 

Schindler’s List blir förstärkt genom att hon har med sig sitt emotionella 

erfarande från V för Vendetta. Här kan vi se betydelsen av starka 

filmupplevelser för meningsskapandet på liknande sätt som beskrivits av 
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Axelson.442 Hon är uppfylld av blandade känslor av sorg och beundran inför 

detta att filmkaraktärerna dör men att de lever vidare efter döden genom de 

handlingar de åstadkommit medan de levde.443 I fallet med Oskar Schindler 

betyder det att verklighetens Oskar Schindler färgas av Jessicas emotionella 

värderande utifrån filmupplevelserna. Hennes historiska meningsskapande 

blir bundet till filmens gestaltning av Oskar Schindler och av förintelsen, 

eftersom hon ger uttryck för en mycket vag förförståelse av förintelsen. 

Hennes uppfattning av filmen är att den ger henne en sann bild av Oskar 

Schindler som hjälte. Det är intressant att Annas ambition att väcka elevernas 

empati verkar finna genklang hos eleverna, i deras intervjuutsagor. Men det 

finns ett dilemma här. Jag ser en risk att empati som omtanke, den variant 

som Barton och Levstik benämner ’empathy as caring for’ blir en omtanke om 

filmkaraktären utan kontakt med den historiska kontexten. Den kan bli 

allenarådande och den idiosynkratiska tolkningen med personligt 

engagemang i huvudkaraktärerna färgar då det historiska meningsskapandet 

på andra aspekters bekostnad. Problematiken med att spelfilmers sätt att 

framställa det förflutna kan skapa en närhet till filmkaraktärerna som inte 

kopplas samman med den historiska kontexten  visar även Metzger i sin studie 

om historisk empati utifrån filmen Pianisten.444 Det behövs en balans mellan 

ett estetiskt förhållningssätt och ett mer efferent, vilket innebär en pendling 

mellan att vara i filmberättandet och att kliva ur det för att reflektera över hur 

filmnarrationen inverkar på historieförståelsen och hur kunskap om både 

spelfilmers berättarspråk och den historiska tiden kan hjälpa till i det 

historiska meningsskapandet. 

Det didaktiska dilemmat visar på problematiken med en historieförståelse 

så starkt kopplad till ett aktörsperspektiv. Förintelsen och andra folkmord kan 

inte förstås utan att de sätts i relation till den specifika kontext och de 

strukturer som rådde. De går inte heller att förstå i termer av kunskap som om 

det hade gällt en naturkatastrof. Förintelsen är mänskligt skapad och därför 

mycket mer komplex att nå kunskap om.445 Anna försökte ge eleverna ett 

sammanhang och en bakgrund till förintelsen, men denna kunskap uttrycktes 

inte i någon stor utsträckning av eleverna under intervjuerna. Den framträder 

inte heller med tydlighet i artiklarna. Däremot finns ett starkt fokus på 

relationen mellan Oskar Schindler och Amon Goeth, vilket också efterfrågades 

av Anna. Elevernas reflektioner kring ondska visar som sagt ingen djupare 

förståelse av förintelsen, som ju är den specifika kontexten för Schindler’s List. 

Däremot lyfter eleverna vikten av alla människors lika värde och mänskliga 

rättigheter och i läroplanens demokratiska uppdrag är detta betydelsefull 
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kunskap. Här visar det empiriska materialet en inlevelse och ett engagemang 

hos eleverna som är starkt. Betydelsen av att engagera eleverna empatiskt och 

moraliskt för att utveckla deras historieförståelse bekräftas av bland andra 

Stoddard och Marcus.446 

Detta leder över till ytterligare en aspekt av det didaktiska dilemmat i 

användandet av spelfilm. Den berör relationen mellan elevernas moraliska 

värderingar, spelfilmens narration och historien. Eleverna uttrycker en 

upplevelse av att filmerna som de såg gestaltade historien på ett historiskt 

trovärdigt sätt. Som framkommit tidigare är det svårt för eleverna att bedöma 

filmernas trovärdighet utifrån en källkritisk analys av filmerna eftersom de 

vid intervjutillfället inte hade tillräckligt med historisk kunskap för att göra 

det. Därför vilar deras värdering av filmerna som trovärdiga på andra grunder. 

Eleverna kan vara blinda för att filmernas moral blir en outtalad måttstock på 

deras trovärdighet. Bedömningen av trovärdighet kan istället kopplas till att 

de upplever filmernas narration som trovärdiga, alltså att den fabulakon-

struktion som kan göras utifrån berättarstruktur och stilgrepp ger en känsla 

av autenticitet. Det finns också samband mellan elevernas värderingar och 

filmernas moral genom att de överensstämmer, vilket även det ger en känsla 

av autenticitet.447  

Här vill jag stanna en stund vid hur det didaktiska dilemmat framträder i 

relation till de aktuella spelfilmerna som källor för historisk kunskap. 

Eleverna visar som sagt osäkerhet under intervjuerna hur de ska förstå film-

berättelsernas historiska kontext. Det finns även viss osäkerhet hos några av 

eleverna angående hur de ska värdera de källor som de använder, vilket 

framkommer i de uppföljande intervjuerna jag gjorde. Tidigare forskning 

visar på vikten av att se historiska spelfilmer som uttryck för sin samtida 

produktionskontext.448 Detta innebär att det ur ett historiekulturellt per-

spektiv finns värdefull kunskap om historien att finna i hur de historiska 

spelfilmerna förstås både i relation till den samtid som de producerades i och 

till den dåtid som skildras i filmerna. Dessa tidslager som filmerna 

representerar uppmärksammas inte riktigt av eleverna som snarare försöker 

att bedöma de aktuella filmernas trovärdighet genom att jämföra dem med 

fakta om hur det verkligen var. Det var också detta som framgick av Stefans 

instruktioner även om han vid introduktionen av momentet också uttryckte 

att historiska spelfilmer kan betraktas som dokument över den tid de 

produceras i. Jag ser här spänningar i det empiriska materialet eftersom 

eleverna ger uttryck för osäkerhet i hur de ska bedöma filmernas trovärdighet 

i relation till andra källor. Komplikationerna med att bedöma den historiska 
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spelfilmen som trovärdig berättande källa är tydliga. Men det är kanske inte 

heller det som är det mest intressanta när spelfilm används i undervisningen. 

Här ser jag möjligheter att utmana elevernas historiska meningsskapande 

genom att uppmärksamma de historiekulturella perspektiven och öppna upp 

för en vidare syn på historieskrivning.449 

En utmaning i arbetet med historisk spelfilm finns i spänningen mellan 

process och produkt. Med det menar jag att elevernas lärandeprocess utifrån 

spelfilm är mycket rikare än det som får utrymme i den produkt som blir 

resultatet av deras arbete, och som är det som bedöms av lärarna. Anna ger 

också röst åt detta under intervjun när hon säger: ”Och målet i sig är inte en 

färdig artikel utan det är processen. Men målet blir ju också den färdiga 

artikeln i och för sig eftersom det är den som jag bedömer framför allt.”450  

Anna vill arbeta med processen och hennes intentioner med att visa 

Schindler’s List rymmer detta. Men elevernas multidimensionella erfarande 

är mycket rikare än vad som kommer till uttryck i artiklarna. Det är intressant 

att trots Annas intentioner och trots att intervjuerna innehåller starka uttryck 

för empati så återspeglas inte detta i artiklarna. Det är som att artikelformen 

inte inbjuder till att återspegla det empatiska erfarandet. Däremot är den 

etiska och även den existentiella dimensionen, som samverkar med den 

empatiska dimensionen, tydligt närvarande i artiklarna. 

Det emotionella värderandet utifrån historisk spelfilm är som visats 

centralt i elevernas intervjuutsagor. Det är problematiskt att den empatiska 

delen av det emotionella värderandet inte blir så framträdande i elevernas 

redovisningar eftersom det då inte blir en synlig del av deras reflekterade 

erfarenhet inom ramen för undervisningen. Att det inte är så framträdande i 

redovisningarna kan ha olika förklaringar. På Gymnasieskola 1 tolkar jag det 

som att detta hänger samman med Stefans intentioner att fokusera på 

elevernas utveckling av en historieförståelse som bygger på analytiskt arbete 

med källor. På Gymnasieskola 2 får de etiska och existentiella dimensionerna 

utrymme i de artiklar som eleverna skulle skriva. Annas intentioner var ju 

också att lyfta svåra problem i det förflutna för att eleverna skulle reflektera 

över dessa. Däremot är som sagt den empatiska dimensionen inte 

framträdande i artiklarna, trots Annas intentioner att stimulera elevernas 

empatiska förmåga och trots att den empatiska dimensionen är stark under 

intervjuerna.  Detta kan ha att göra med att artikelformens analytiska karaktär 

och uppgiftens utformning inte stimulerar elevernas empatiska uttryck.  

Jag kan också se att ämnesplanen för historia inte stimulerar till ett 

medvetet arbete med spelfilm utifrån elevers emotioner. Där finns inte heller 

explicit stöd för arbete med ett etiskt perspektiv. Detta finns däremot 
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omnämnt i läroplanens inledande kapitel precis som fallet är med det 

estetiska perspektivet. Om det etiska perspektivet står det: 

 
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i ut-

bildningen. Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge 

en grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.451  

Här står uttryckligen att det etiska perspektivet är viktigt eftersom det handlar 

om elevers förmåga till personliga ställningstaganden. I föreliggande studie 

framkommer att kopplingen mellan den etiska dimensionen och elevers 

uttryck för känsloupplevelser är stark när de tar del av representationer av det 

förflutna genom spelfilmens narration. Jag kan se att när eleverna känner med 

filmkaraktärerna kan det också stimulera till en reflekterande förståelse som 

kan hjälpa dem att nå de kognitiva mål som är uppsatta för ämnet historia. 

Det finns således uttryck i mitt empiriska material för kopplingar mellan 

elevernas emotionella engagemang och deras kognitiva processer. Även 

tidigare forskning om arbete med spelfilm i historieundervisningen bekräftar 

sambandet mellan känslor och moraliska ställningstaganden.452 Det finns 

anledning att återkomma till detta i kapitel 7 där begreppet historiefilms-

litteracitet behandlas.   

Forskningsfråga 1, ”Hur kan det didaktiska dilemmat förstås med avseende 

på elevernas erfarande, lärarnas intentioner, läroplanens skrivningar och 

spelfilmernas skildringar av det förflutna?”, kan sammanfattningsvis besvaras 

enligt följande. I uttrycken för elevernas erfarande av historisk spelfilm 

samspelar en empatisk, en etisk och en existentiell dimension med varandra 

och utgör en form av multidimensionellt erfarande. I detta multidimen-

sionella erfarande är emotionernas betydelse för historieförståelse centrala 

och det emotionella erfarandet stimuleras av spelfilmernas berättarspråk. Det 

skulle kunna förklaras med att eleverna visar på ett tydligt estetiskt förhåll-

ningssätt i filmupplevelsen med stark sinnlig och personlig respons. Detta 

estetiska förhållningssätt blir inte tydligt i de arbeten som eleverna redovisar, 

där det efferenta förhållningssättet är mer framträdande. Det efferenta för-

hållningssättet kan förstås som ett meningsskapande med fokus på abstrak-

tion och analytisk strukturerande av idéer, information eller slutsatser som är 

till nytta efter filmupplevelsen. Om det estetiska och det efferenta förhåll-

ningssättet inte balanseras kan det betyda att delar av det historiska menings-

skapandet blir osynligt för läraren, och kanske oreflekterat för eleverna. Det 

didaktiska dilemmat kan förstås utifrån att lärarnas intentioner och 

ämnesplanen för historia inte synliggör lärandet genom historisk spelfilm som 

en estetisk lärprocess. 
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Eller annorlunda uttryckt, lärarnas intentioner och läroplanens skrivningar 

ger en mer intellektualistisk och kognitivt orienterad fokusering medan 

elevernas estetiska erfarande av spelfilmernas narration mer karaktäriseras 

av affektbaserad emotionell respons. Detta leder till att användningen av 

historisk spelfilm som resurs i klassrummet inte förstås och hanteras med 

tillräcklig kritisk insikt om den emotionella dynamiken hos eleverna i 

filmreceptionsprocessen. 

Svaret på denna första frågeställning leder över till nästa frågeställning som 

avser att mer i detalj utreda det komplexa samspelet mellan elevernas 

upplevelser av filmnarration och elevernas uttryck för historiskt menings-

skapande i relation till spelfilmens estetik. 
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6. HISTORISKA SPELFILMENS 
NARRATION OCH HISTORISKT 
MENINGSSKAPANDE 

 

Med utgångspunkt i föregående kapitel om det didaktiska dilemmat vill jag 

här gå vidare och fördjupa förståelsen av elevernas erfarande i relation till de 

aktuella filmernas berättarspråk. Detta svarar mot den andra forsknings-

frågan om hur elevernas uttryck för historiskt meningsskapande och 

emotionellt erfarande samspelar med de aktuella filmernas narration. Det 

innebär att fokus finns på det meningsskapande och den emotionella respons 

som individen ger uttryck för i transaktionen med spelfilmen. Transaktionen 

sker i en specifik undervisningskontext vilket uppmärksammandes i före-

gående kapitel. I detta kapitel är fokus på undervisningskontexten nedtonat 

till förmån för narrationens betydelse, men den analyseras där det finns 

anledning att göra det i relation till elevernas transaktion med spelfilmerna. 

Undervisningskontexten liksom spelfilmerna ser jag som manifestationer av 

historiekulturen och för att synliggöra uttrycken för det historiska 

meningsskapandet i relation till historiekulturen används Rüsens teorier för 

historisk mening vilka beskrivits i teorikapitlet avsnitt 4.3.   

Resultatet av analysen i detta kapitel redovisas med hjälp av fyra olika 

teman som vuxit fram i närläsning av det empiriska materialet. Dessa teman 

har även valts för att synliggöra transaktionen vilken är ett centralt teoretiskt 

verktyg för en teoretisk utveckling av historiefilmslitteracitet. Det första temat 

är ’Den enskilda människans agerande’ eftersom den enskilda människans 

handlande i historien är ett återkommande tema i elevernas utsagor. Det 

uppmärksammas också av Dahl i hans studie om elevers reception av Hotel 

Rwanda.453 Temat representeras här i kapitlet av elevernas möte med 

filmerna Schindler’s List och Hotel Rwanda. Det andra temat ’Kollektivet och 

samhällsförändring’ framträder framför allt i elevernas möte med filmerna 

Vredens druvor och Ådalen 31. Detta tema utgör en intressant kontrastering 

av det föregående temat och kan på så sätt väcka frågor om narrationens 

betydelse för historiskt meningsskapande.  

Det tredje temat behandlar ’Våld och mänskligt erfarande’. Temat har 

utkristalliserats genom att flera av eleverna i studien uttrycker emotionell 

värdering kopplat till hur de upplever och tolkar skildringar av våld i de 

aktuella filmerna, vilka gestaltar våldsamma delar av vårt förflutna. Jag kan 

se att responsen på filmernas gestaltningar av olika former av våld, förtryck 

och övergrepp finns som en viktig del i elevernas uttryck för empati och 

                                                             
453 Dahl, Folkmord som film. 
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antipati och som sådana också en del av det didaktiska dilemmat (se kapitel 

5). Jag kan också se ett behov av att fördjupa kunskap om samspelet mellan 

filmers narration om våld i det förflutna, elevers emotionella erfarande och 

historiskt meningsskapande då också tidigare forskning visat på komplexi-

teten i relationen empati – antipati.454  

Det fjärde temat slutligen behandlar konstruerad och upplevd autenticitet 

och beskriver med exempel från elevernas upplevelser av Letters from Iwo 

Jima och München hur eleverna förhåller sig till historisk trovärdighet. Detta 

tema är angeläget då jag kan se att uppfattningar om filmernas trovärdighet 

finns med i de flesta elevers utsagor. Som nämnts tidigare är diskussionen om 

huruvida spelfilmers gestaltning av det förflutna kan ses som giltig historie-

skrivning fortfarande aktuell i forskningen och också relevant ur ett historie-

didaktiskt perspektiv.455 

Dessa fyra olika teman används för att belysa mönster och spänningar i 

uttrycken för elevernas erfarande av de olika spelfilmerna och visa på hur 

detta hänger samman med deras historiska meningsskapande. Även om dessa 

drag är tydligast i relation till vissa filmer kan de också finnas i relation till de 

andra filmerna och därför redovisas i en del fall också exempel på dessa.   

Temana har utkristalliserats genom analys av elevernas utsagor och i 

samspel med studiens teoretiska begreppsapparat. Viktigt att ha i åtanke vid 

läsning av kapitlet är att mitt analytiska fokus finns på transaktionen som den 

uttrycks av eleverna i intervjuer och redovisningar. Därför analyserar jag 

enbart sujet och stil i de filmsekvenser som eleverna berättar om i sina 

utsagor. En mer ingående filmanalys utöver detta görs inte. Temana belyser 

hur det historiska meningsskapandet sker i emotionellt värderande samspel 

med de aktuella filmernas innehåll, budskap och form i relation till lärarnas 

intentioner och upplägg.456    

6.1 Den enskilda människans agerande 
Två av filmerna i studien, Schindler’s List och Hotel Rwanda, berättar om det 

förflutna genom ett tydligt fokus på en enskild människas agerande och 

förhållningssätt till förtryck och orättvisor i sin samtid. Oskar Schindler 

respektive Paul Rusesabagina är historiska personer och filmerna om dem är 

dramatiserade tolkningar av deras livsöden. Det finns paralleller mellan 

filmerna bland annat genom hur de skildrar enskilda män som först motvilligt 

                                                             
454 Dahl, Folkmord som film, 251; Zander, Clio på bio, 36. 
455 Wulf Kansteiner, ”Film, the Past, and a Didactic Dead End: From Teaching History to Teaching Memory”, 

i Palgrave Handbook of Research in Historical Culture and Education, red. Mario Carretero, Stefan Berger, 

och Maria Grever (London: Palgrave Macmillan, 2017), 171f; Metzger, ”Maximizing the Educational Power of 

History Movies in the Classroom”, 129; Metzger, ”Pedagogy and the Historical Feature Film: Toward 

Historical Literacy”, 69. 
456 Andra teman hade varit möjliga, exempelvis mänskliga rättigheter, men deras utformning har bedömts 

som mindre tydliga för analysens ändamål, att studera hur spelfilmens estetiska uttrycksform samspelar med 

elevernas emotionella erfarande och deras historiska meningsskapande. 
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men sedan alltmer engagerat räddar andra människor under extrema 

förhållanden. Detta avsnitt börjar med elevernas upplevelser av Schindler’s 

List på Gymnasieskola 2 för att sedan gå över till Gymnasieskola 1 och Jespers 

erfarande av Hotel Rwanda.  

Eleverna berättar relativt likartat om hur de uppfattar protagonisten Oskar 

Schindler. Det kan beskrivas som att deras respektive fabula på flera sätt 

samstämmer men att det också finns delar där deras fabulakonstruktioner 

skiljer sig åt. Detta beror på att filmens narration stimulerar till och under-

lättar vissa fabulakonstruktioner på bekostnad av andra. En tydlig likhet i 

elevernas fabulakonstruktioner är förståelsen att Schindler har både goda och 

dåliga sidor. Flera av eleverna beskriver också att han förändras genom 

filmen. Detta beskriver de både i intervjuerna och i sina artiklar genom att 

hänvisa till hur filmen gestaltar honom i olika scener. Bland annat berättar 

Emma om att hon i början av filmen uppfattar Schindler som egoistisk och 

driven av viljan att starta ett företag för att tjäna mycket pengar. Han brydde 

sig inte om judarna mer än att han ville tjäna pengar på dem.457 Ett par av 

eleverna beskriver honom också med hänvisning till filmscener som en 

kvinnokarl med sexistisk syn på kvinnor.458 Exempelvis skriver Jenny i sin 

artikel om Schindler när han väljer att träffa judinnan Regina Perlman först 

efter att hon har klätt upp sig:  

 
Det tycker inte jag är rätt och det visar ju även hur egoistisk han är genom att välja 

dem han bara tycker är värda att prata med eftersom man just såg hur hon först ville 

träffa henne /honom (förf. tolkning)/ men fick inte komma in förrän nästa dag då hon 

tar och byter kläder från lite mer mörka, tunga och tjocka till mer en finare klänning 

och mera lättklädda kläder så får hon komma in och träffa Schindler, det tror jag är 

för att Oskar Schindler mest bara kollar på vem han tycker är mest attraherande eller 

bara tycker är fin. Oskar Schindler var ju känd till att vara en riktig kvinnokarl.459  

Filmen visar hur Schindler använder sin sociala kompetens och sitt 

medlemskap i nazistpartiet för att skaffa sig kontakter för att lyckas med sina 

planer att tjäna pengar. Emma beskriver det som att hans mål förändras under 

filmens gång och målet att vilja bli en framgångsrik och omtyckt affärsman 

ändras till att vilja rädda så många judar han kan.460  

När eleverna beskriver Schindlers förändring nämner de bland annat två 

faktorer. En av dessa är den betydelsefulla vänskapen med juden Stern. I 

filmens gestaltning finns paralleller mellan Schindlers förändring och 

relationen till Stern. Först använder Schindler Stern för sina syften att tjäna 

pengar, men allteftersom kommer han att bry sig mer om honom och det är 

bland annat Sterns agerande som får Schindler att inse judarnas 

                                                             
457 Emma, 130228, 1-2.  
458 Hanna, 130228, 1; Jenny, ”Hjälten som räddade 1100 judar!”. Mars 2013. 
459 Jenny, ”Hjälten som räddade 1100 judar!”. Mars 2013. 
460 Emma, 130228, 3. 
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människovärde, inte bara deras ekonomiska värde. Exempelvis nämner ett 

par av eleverna en scen där Stern genom sina stillsamma kommentarer får 

Schindler att agera för att anställa det judiska paret Perlman, efter det att 

deras dotter bett honom om det. Det är denna scen som Jenny i sin artikel 

hänvisar till i citatet ovan. 

Scenen om paret Perlman är berättartekniskt typisk för filmen. Den börjar 

med att dottern Regina Perlman söker upp Schindler på hans kontor. Hon har 

klätt upp sig med lånad klänning för att få Schindler att ta emot henne. 

Schindler halvsitter mot sitt skrivbord och Regina sitter på en stol lite snett 

nedanför honom. Kameran visar ömsom Schindler i halvbild ur Reginas 

perspektiv, ömsom Regina i halvbild ur Schindlers perspektiv. Regina säger: 

”De säger att ingen dör här. Det sägs att er fabrik är ett himmelrike. Det sägs 

att ni är en god man.” De är vända mot varandra. En skiftning av något som 

kan tolkas som oro drar över Schindlers blick och han frågar: ”Vem säger det?” 

Ett klipp och kameran är tillbaka på Regina när hon svarar: ”Alla.” Schindler 

reser sig och går bort från henne medan hon ber honom att rädda föräldrarna 

genom att ge dem anställning på fabriken. Medan hon berättar om föräldrarna 

syns Schindlers spegelbild i ett fönster som vetter mot fabriken och man ser 

hans ansikte och de arbetande judarna som finns där nedanför. Han lyssnar 

och vänder sig sedan mot henne och säger: ”Jag gör inte sånt. Ni har blivit 

lurad”. Han gör klart för Regina att han inte kan anställa föräldrarna och hon 

rusar ut från kontoret. När hon gått slår Schindler till en skåpslucka och går 

in till Stern som sitter vid ett skrivbord och arbetar i rummet bredvid. Upprörd 

säger han: ”Folk dör. Sånt är livet.” I samtalet med Stern som följer märks 

Schindlers frustration över att hans fabrik har blivit en fristad och han säger 

till Stern: ”Vill han /Goeth/ ha ihjäl alla? Jaha, vad kan jag göra åt det? Föra 

hit varenda en? Är det vad ni tror? Skicka dem till Schindler.” Han tittar på 

Stern och fortsätter: ”Jag fattar nog vad ni håller på med.” Stern frågar då 

Schindler om han förlorar pengar och Schindler svarar att det inte är det som 

det handlar om utan att det är farligt, för honom. Stern håller sig lugn och tyst 

under samtalet och låter Schindler prata. När Schindler börjar prata om Amon 

Goeth och bortförklarar hans beteende berättar dock Stern en episod om 

Goeth där han skjutit 25 personer som straff för att en person försökt rymma. 

Denna episod som ju är en tillbakablick visas genom parallellklippning medan 

Stern berättar. I och med detta fattar Schindler beslutet att trots allt rädda 

paret Perlman. Han ger sin klocka till Stern så att han kan använda den som 

muta för paret. Slutet av Schindlers och Sterns dialog parallellklipps med en 

framåtblick om hur paret Perlman hämtas och förs till Schindlers fabrik för 

att få arbeta där. Scenen avslutas med att dottern ser föräldrarna gå in i 

fabriken och en tagning av hennes ansikte visar lättnad. Den lugna, vemodiga 

musiken som används som ledmotiv i filmen ackompanjerar avslutningen av 

scenen.  
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Detta filmiska sätt att berätta om hur Schindler ändrar sin inställning till 

paret Perlman hjälper eleverna att uppleva vem Schindler är som människa. 

Den visar hans ambivalens inför makten han har att bestämma andra 

människors öde. Den berättar också om den betydelse som Sterns agerande 

har för Schindlers beslut att trots allt rädda Perlmans.  

Schindlers förändring gestaltas också i en filmsekvens som beskrivs av 

några av eleverna som en nyckelscen för förändringen. Det är när gettot i 

Krakow rensas och Schindler ser detta brutala förfarande på håll från sin 

hästrygg. Eleverna tolkar Schindlers reaktioner som att det händer något med 

honom här. Bland annat skriver Hanna: 

 
Strax efter halva filmen, tog Oskar och hans fru en ridtur och såg utrensningen av 

gettot. Just vid denna stund väcker det känslor inom Oskar att judarna är också 

människor, tror jag. Bara för att dem är judar så ska dem inte behandlas på ett annat 

sätt och ha dem som slavar och dödar dem så fort man kände för det. När Oskar fick 

se detta, beslutade han sig för att rädda judarna till varje pris. Nu var Oskar inte en 

självisk person längre. För en gång skull tänkte han inte på sig själv och hans företag. 

Han ville göra någonting åt saken.461  

I scenen visas Schindlers ansikte i närbild och dessa närbilder parallellklipps 

med både panoramabilder över och mer detaljerade skildringar av de 

våldsamma händelserna i gettot. Stillsamt och med allvar och sorg i blicken 

iakttar Schindler hur människor drivs från sina hem, hur de misshandlas och 

skjuts. Ljudet som ackompanjerar denna scen består av soldaternas starka 

skrikande befallande röster, deras springande steg, vapen som avlossas, hund-

skall, människor som skriker, människor som tystnar. Även i denna scen visas 

Schindlers reaktioner på det som händer medan det pågår. Hanna i citatet 

ovan tolkar hur det som Schindler får se väcker känslor i honom som får 

honom att agera. Jag menar att eleverna tolkar Schindlers förändring som att 

han inte längre kan blunda och han kommer till insikt.  

Jenny beskriver Schindlers förändring på detta vis: 

 
Schindler beslutar sig för att till varje pris rädda judarna för att han insåg vad som 

höll på att hända och kände normal medmänsklighet. Han hade även möjligheten och 

tog den. Gränsen är klar, samvetet får tala!462 

I citatet ovan tolkar Jenny det som att Schindler kommer till en gräns för vad 

hans samvete kan klara av att acceptera.  Jenny ser och erkänner Schindlers 

förmåga till empati och hur den ger hans handlande en riktning.  

Jag tolkar detta som en dubbel empati som omtanke genom den historiska 

spelfilmen, både den empati som eleverna känner med karaktärerna och den 

empati som karaktärerna förmedlar när de genomlever de situationer de 

                                                             
461 Hanna, ”1100 judar räddades under Förintelsen”. Mars 2013. 
462 Jenny, ”Hjälten som räddade 1100 judar!” Mars 2013. 
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befinner sig i. Denna dubbelhet framkommer även i andra elevers utsagor om 

de filmer de sett, exempelvis hos Jesper i relation till Paul Rusesabagina eller 

hos Mattias när han berättar om pappersarbetare Harald Anderssons empati 

för de andra arbetarna i Ådalen 31.463 Som beskrivits i föregående kapitel 

hjälper empatin eleverna att skapa mening till karaktärernas handlande, en 

mening som får betydelse för hur historien tolkas och förstås.  

Eleverna ser de empatiska dragen hos karaktärerna som positiva 

egenskaper och detta hjälper dem att reflektera över värden som är viktiga i 

en större samhällskontext. Exempelvis uttrycker eleverna tankar som har med 

alla människors lika värde att göra. Therese skriver: 

 
De alla är ju människor med samma värde oavsett färg, ras, språk och etnicitet. 

Varför skulle människorna räknas som mindre värda bara för att de är judar? Varför 

ska man räknas som mindre värd bara för att man tror på något annat? Man måste 

väl få tycka om att tänka som man vill.464 

Empatin kan beskrivas utifrån det som Barton och Levstik benämner 

’empathy as caring to’ eftersom den empati som filmkaraktärerna känner 

hjälper dem att handla för att överbrygga de orättvisor som de upplever i den 

historiska kontext de lever och verkar i.  Detta kan stimulera ett historiskt 

meningsskapande där eleverna kan koppla samman de historiska personernas 

handlingsberedskap utifrån deras upplevelser av empati med egna 

upplevelser här och nu. Therese mening att man måste få tänka och tycka som 

man vill ger en rörelse i tiden. Jag tolkar det som empati-i-historien med 

utgångspunkt i det emotionella erfarandet till skillnad från historisk empati 

som bygger på att det emotionella engagemanget sätts inom parentes till 

förmån för ett mer analytiskt förhållningssätt till den historiska kontexten, 

vilket kan relateras till det som Rosenblatt benämner ett efferent förhållnings-

sätt.465  Den estetiska upplevelsen blir då oviktig och underordnad en 

historieförståelse med fokus på analys som är till nytta efter filmupplevelsen.  

Vad är det då Schindler ändras till? Vad blir han för slags person? Elevernas 

erfarande av förändringen märks tydligt i jämförelsen mellan Schindler å ena 

sidan och Goeth och de andra nazisterna å den andra, vilka eleverna uppfattar 

som otrevliga och onda. Schindler förändras till att bli generös, medmänsklig, 

modig och rättrådig medan de andra fortsätter att vara onda. Elevernas 

emotionella värderingar kan tolkas som att Schindler ses som en hjälte, 

antingen tack vare sin förändring eller för att han med sina fel och brister ändå 

lyckas göra gott. Viktigt att framhålla är också några av elevernas emotionella 

värdering om att förändring är möjlig. De kan kopplas till elevernas trans-

aktion med filmens narrativ. Bland annat skriver Emma: 

                                                             
463 Jesper,121023, 10; Mattias, 121109, 5.  
464 Therese, ”Är alla människor lika mycket värda?”. Mars 2013.  
465 Rosenblatt, Making meaning with texts: Selected essays, 11. 



 

134 
 

 
Jag älskar slutscenen i filmen ”Schindlers list” när han får ringen som judarna gjort 

och när det går upp för honom att om han hade sålt bilen eller kavajen hade han 

kunnat köpa och räddat många fler judar. Den scenen visar att människor kan 

förändras. Om det hade hänt i början av filmen så hade han inte reagerat på samma 

sätt för då brydde han sig inte lika mycket om judarna som han gör i slutet av 

filmen.466 

Emmas utsaga berättar om starka känslor som väcks hos henne av filmens 

slutscen. Hon älskar den. Dessa starka känslor genererar tankar om att 

människor kan förändras. Schindler är en person som funnits på riktigt och 

han kan ses som ett exempel för mänskligt handlande som införlivas i vårt 

kulturella minne. Emmas beskrivning visar också på hur filmens struktur och 

berättarspråk kommunicerar med henne att människor kan förändras och att 

förändringen är en process. Det är tydligt hur de estetiska, moraliska och 

politiska dimensionerna av historiekulturen uttrycks och möts här. Elevernas 

tolkningar synliggör hur filmens berättarstruktur påverkar hur de uppfattar 

synen på individens ansvar och handlingsutrymme i ett visst historiskt skede. 

Synen på individens ansvar blir en del av vår historiekultur genom att filmen 

har detta budskap och genom att läraren Anna lyfter detta som en del av temat 

ondska. Det är den undervisningskontext inom vilken elevernas historiska 

meningsskapande sker och det kan ha påverkat deras förståelse av filmen, och 

av historien. 

Schindler’s List kan utifrån ovanstående resonemang ses som en form av 

bildningsdrama. Schindlers förändring och lärprocess kan bli en lärprocess 

också hos åskådaren.467 Bland annat säger Jessica något i den riktningen när 

hon drar paralleller mellan Schindler’s List och filmen V för Vendetta:  

 
Man börjar tycka om karaktärerna och personerna, man lär känna dom genom 

filmerna och man ser att dom gör nånting bra för andra människor och man känner 

att det där vill jag också kunna göra. På något sätt. Och då blir det bara den känslan. 

Att man kan relatera på något sätt.468 

Jessicas utsaga visar även den på empatins funktion att ge åskådaren 

möjlighet till förståelse för filmkaraktärer och den situation karaktärerna 

befinner sig i, både genom emotionell upplevelse och kognitiv hantering.469 

Återigen kan vi se hur empati i dubbel bemärkelse är av betydelse för 

historiskt meningsskapande. 

                                                             
466 Emma, ”’Schindlers list’ och ondska”. Mars 2013. 
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Det är viktigt att framhålla hur transaktionen mellan filmens narration och 

eleverna leder till meningsskapande, till fabulakonstruktioner, som ser olika 

ut från elev till elev. Deras något olika uppfattningar om godhet och ondska är 

exempel på detta. Eleverna försöker skapa mening som handlar om huruvida 

Schindler och Goeth var goda eller onda människor. Karin beskriver Schindler 

som en i grunden god människa: ”Utåt vill Schindler vara en hård och tuff 

människa, men egentligen är han en ödmjuk och snäll person som vill allas 

bästa.”470 Även Sandra skriver i sin artikel att Schindler innerst inne hela tiden 

är en god människa men att han inte förstått det själv förrän han kommer till 

insikt genom de erfarenheter han gör under filmens gång. Om Goeths ondska 

skriver hon:  

 
Han hade mycket ondska inom sig och jag tror han tog ut det över judarna, därför att 

judarna hade det väldigt bra ställt, det var duktiga på att arbeta och försörja sig på 

ett bra sätt och det hade mycket pengar och då det gick dåligt för de andra så skyllde 

man på judarna och la sin ondska på dem. Fast egentligen hade judarna inte gjort 

någonting utan de hade det bara lite bättre än det andra och det ansågs vara fel och 

då skyllde man allt på judarna.471  

Sandra beskriver det som att en människas personlighet formas efter omgiv-

ningen och att den person man lärt sig att bli inverkar på hur man behandlar 

sin omgivning. Jessica å sin sida ser inte Goeth som ond utan hon tycker mest 

att det är synd att han är som han är. Hon säger bland annat: 

 
Att han Amon, så synd det var att han, han hade ju någon form av känslor för Helen, 

att han, han visade dom inte så bra känner jag. Det var väldigt synd. Jag tyckte att 

han, jag undrar hur han kan ha blivit som han blev. Just vad det var som saknades, 

om det var empati eller nånting, eller om han hade det väldigt jobbigt som liten. Och 

man blir bara så nyfiken på hans personlighet innan allt hände, innan förintelsen. Det 

hade varit trevligt om han hade kunnat skärpt sig.472 

Jessica skulle gärna ha velat se en film om Goeth för att få lära känna hans 

historia. Jag tolkar det som att filmens sujet lämnar utrymme för Jessica att i 

sin fabulakonstruktion associera utifrån Goeths person och beteenden.  

Elsa har en problematiserande ingång till frågan om godhet och ondska och 

ifrågasätter om Schindler verkligen var god även om han ville hjälpa judarna. 

Hon visar på hans ambivalens och beskriver hur han pendlar genom hela 

filmen mellan att anpassa sig till det nazistiska samhället och protestera mot 

det. Hon frågar sig om han var för eller emot systemet och stannar i frågan 

snarare än att försöka ge ett entydigt svar.473 Detta rymmer ett historiskt 
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meningsskapande där flera perspektiv för tolkning och orientering hålls 

levande samtidigt.  

Jag vill stanna upp vid de starka känslor som Schindler’s List väcker hos 

eleverna och de utsagor för moraliska värderingar som eleverna uttrycker. 

Kan dessa känslor och moraliska värderingar synliggöra de meningsskapande 

dimensionerna av historiekulturen? Genom att regissören Steven Spielberg 

fokuserar berättelsen genom en person som kan uppfattas som hjälte händer 

något i transaktionen mellan åskådaren och filmens narration.474 Filmens 

sujet och stil genom dialog, kameraperspektiv, redigering och ljud stimulerar 

en fabulakonstruktion där Schindler upplevs av eleverna som hjälte. Upp-

levelsen kan förstärkas av att en spänning byggs upp hos åskådaren i filmens 

narration som transfereras genom filmen.  

Detta benämner Zillman ’excitation transfer’. Som beskrivits i teoridelen 

handlar det om att känslor som väcks i olika scener i filmen inte hinner klinga 

av innan nästa scen tar vid. Känslorna ackumuleras och följer med genom 

filmupplevelsen och på så sätt intensifieras åskådarens erfarande längre fram 

i filmen.475 I Schindler’s List är denna ’excitation transfer’ sammanvävd med 

hur eleverna erfar Schindlers förändring i samspel med deras avsky för 

nazismens behandling av judarna, i filmen personifierad av Amon Goeth. 

Detta knyter an till avsnittet 6.3 längre fram i kapitlet om våld och mänskligt 

erfarande. Hur kan då ’excitation transfer’ beskrivas i relationen mellan 

elevernas erfarande och den specifika narrationen?  

Ett exempel finns i elevernas berättelser om de scener som handlar om 

Goeths hembiträde Helen och hur behandlingen av henne skildras. Scenen 

börjar med att åskådaren ser Goeth komma ner till källaren i sitt hus där 

Helen bor. Hon har precis tvättat sig och är blöt på kroppen och i håret när 

Goeth kommer ner för trappstegen. Hon har en enkel underklänning på sig. 

Goeth börjar prata med henne och berömmer henne för hennes matlagning 

och för att hon är en vältränad tjänare. Han säger att han kan ge henne 

referenser efter kriget. Han går omkring, nära henne och lite längre ifrån och 

pratar till henne. Helen står tyst genom hela scenen. Hon tittar stelt framför 

sig. Scenen är upplyst av nakna glödlampor i källarutrymmet vilket gör att 

skuggor faller över dem båda. Goeth ställer sig framför henne och tar bort en 

hårslinga från hennes ansikte. ”Är detta en råttas ansikte?” frågar han. Helen 

darrar. Det begär för henne som Goeth visat i scenen och även i tidigare scener 

övergår i förakt och misshandeln börjar. Scenen parallellklipps med dels en 

scen där Schindler är på en restaurang och lyssnar på musik, dels en scen från 

ett judiskt bröllop i arbetslägret. Kontrasterna mellan glädjen i dessa båda 

                                                             
474 Se följande för fokaliseringens betydelse: Katalin Bálint och András Bálint Kóvacs, ”Focalization, 

Attachment, and Film Viewers’ Responses to Film Characters: Experimental Design with Qualitative Data 

Collection”, i Making Sense of Cinema: Empirical Studies into Film Spectators and Spectatorship, red. 

CarrieLynn D. Reinhard och Christopher J. Olson (New York: Bloomsbury Publishing, 2016), 187–210. 
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scener och misshandeln av Helen förstärker det orättfärdiga i övergreppet. 

Scenens berättarspråk har drag av katt- och-råtta-lek och Goeths fråga om 

Helens ansikte som en råttas ansikte kan leda fabulakonstruktionen åt det 

hållet.   

Detta är bara en av alla de scener om vilka eleverna uttrycker frustration 

och ilska över övergrepp och ondska. Jessica, Emma och Vera reagerar starkt 

på scenen.476 Vera berättar hur hon ser att Helen är rädd. Hon säger:  

 
Alltså när man kollade på henne, då tänkte jag först att – åh nej, han kommer att 

våldta henne, tänkte jag först. Men så - det går ganska bra ändå, han kanske inte 

kommer att göra det för han var ju på väg att gå flera gånger. Man såg ju på henne 

att hon var ju väldigt rädd, och jag bara – nej, nej, nej, nej, nej. Och sen när han 

började slå henne, det var så hemskt.477 

Det Vera ser i scenen är betydelsefullt för hur hon tänker och känner kring det 

som händer. Scenen kan tolkas i ljuset av Schindlers förändring och hans mer 

humana relation till judarna, exemplifierat bland annat genom hans relation 

till Stern och Helen. En moralisk spänning byggs upp genom filmen och 

’excitation transfer’ kan således förklara den stora glädje eleverna upplever i 

slutet av Schindler’s List när de överlevande besöker Schindler’s grav i 

Jerusalem och också den lättnad och nöjdhet som de visar över hängningen 

av antagonisten Goeth. Elevernas upplevelse av Schindler som hjälte har 

förstärkts av filmens narration. Den tydliga moraliska hållning som eleverna 

ger uttryck för i sin förståelse av Schindlers förändring låter oss förstå den 

moraliska dimensionen av historiekulturen och hur sammanvävd den är med 

den estetiska dimensionen.  

Elevernas emotionella värderingar visar på ett tydligt ställningstagande för 

alla människors lika värde och för egenskaper hos individen som mod att stå 

upp för sina åsikter. Precis som Classen skriver så verkar det som att ju 

starkare de politiska och estetiska dimensionerna av historiekulturen 

framträder, desto trovärdigare upplevs sanningsanspråken i filmen, det vill 

säga den kognitiva dimensionen.478  

Zillman har visat att det i filmupplevelsen finns en koppling mellan 

moraliska ställningstaganden och grundläggande känslor.479 En känslomässig 

tillfredsställelse över antagonistens straff utgör enligt Zillman i sig själv en 

grundläggande komponent i människans emotionella förhållningssätt till 

berättelser överlag och bidrar till engagemang i berättelser. Antipati som 

pådrivande affekt är något som ytterligare måste problematiseras och förstås 

                                                             
476 Jessica, 130228, 2; Emma 130228, 5; Vera, 130301, 8.  
477 Vera, 130301, 8. 
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i relation till historiefilmslitteracitet, vid sidan om det positiva engagemanget 

med protagonisten. Bland annat skriver han:  

 
It would seem, then, that those cinematic narratives that develop the most admirable 

protagonists and the most terrifying antagonists, all within the limits of credibility, are 

likely to evoke the strongest emotions.480 

Hur narrationen samspelar med åskådarens emotioner är central för att förstå 

historiefilmslitteracitet och jag återkommer till Zillman både i avsnitt 6.3 om 

våld och i 6.4 om autenticitet eftersom kopplingen mellan moraliska ställ-

ningstaganden och emotioner är tydlig även i dessa teman. 

Schindler’s Lists starka och känslomässiga fokusering på Schindler kan 

skapa problem i elevernas historiska meningsskapande. Eleverna beskriver 

Schindlers förändring som god och eftersträvansvärd. Men de problema-

tiserar inte varför just han och inte de andra nazisterna förändrades. Bland 

annat skriver Therese om Oskar Schindler: 

 
 För innan han kom till Kraków så hade han nog inte fått sett hur de behandlades utan 

bara fått hört. Och om man inte får se något med egna ögon så kan man inte se hur 

det egentligen är.481 

När ett historiskt skede som förintelsen skildras genom en människas 

hjältemod riskerar förståelsen att förenklas. Eleverna fokuserar på denna 

människas förändring, men frågan infinner sig varför inte alla andra i 

Schindlers position genomgick samma förändring, om det handlar om att se 

med egna ögon för att komma till insikt. Och varför kunde Schindlers relation 

till Stern leda till en förändring medan Goeths relation till Helen inte gjorde 

det? Det blir problematiskt att bygga en historieförståelse om folkmord på en 

persons agerande. Här kan det genrespecifika med hjältefilmer bidra till att 

försvåra en historieförståelse som visar på komplexiteten, strukturer och det 

specifika i förintelsen.482  

Även filmen Hotel Rwanda skildrar en traumatisk händelse i det förflutna 

genom fokusering på en persons agerande, Paul Rusesabagina. Jesper från 

Gymnasieskola 1 som såg Hotel Rwanda är mycket berörd av filmen och som 

beskrivits i föregående kapitel är hans empatiska upplevelse stark.  I detta 

finns likheter med reaktionerna hos eleverna som sett Schindler’s List.  

Jesper säger att han inte identifierar sig inte med Paul Rusesabagina men i 

hans utsagor framkommer att han lever sig in i Pauls situation och genom 

Pauls erfarenheter förstår Jesper det ohyggliga i folkmordet. Det är speciellt 

en scen som Jesper beskriver som ger denna förståelse och jag vill först 

                                                             
480 Zillman, ”Cinematic Creation of Emotion”, 177. 
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beskriva scenens sujet och stilgrepp för att sedan relatera det till Jespers 

fabula så som den uttrycks av honom. Scenen skildrar när Paul Rusesabagina 

och hans medarbetare Gregoire är ute och åker efter att ha uträttat ett ärende. 

De är på väg hem till hotellet och det är dimmigt och dålig sikt. Kameran är 

placerad i bilens baksäte. Paul kör och Gregoire sitter i passagerarsätet. Vägen 

framför bilen är höljd i dimma. Bilen skakar och hoppar. Paul stannar bilen 

och kliver ur. När han kliver ur bilen ramlar han över döda kroppar och han 

ser då att det är de som orsakat skakningarna i bilen. Han reser sig upp och 

ser många fler döda människor längs hela vägen. Kameran följer Pauls blick 

när den vandrar över liken. Scenen är filmad på så sätt att åskådaren får ta in 

informationen tillsammans med Paul. Kameran är omväxlande placerad så att 

man dels ser Paul, dels det Paul ser. När åskådaren ser det Paul ser används 

subjektiva point-of-view-tagningar så att en känsla av att dela filmkaraktärens 

upplevelser uppstår.483 Långsamt ljusnar det, som om dagen börjar komma. 

Detta sker i takt med att Paul och Gregoire förstår vad det är de ser.  

Jesper beskriver vad det är han ser och hur han förstår det: 

 
Det var ju där när dom åkte och hämtade varor eftersom dom inte hade nån mat och 

så skulle dom tillbaka och så är det dimmigt och så ser dom ingenting och så börjar 

allting att guppa. Sen går dom ut ur bilen och då lättar dimman och så ser dom att det 

är kroppar överallt. Det väcker väldigt starka känslor. Och man ser också på Paul hur 

han reagerar. Att han blir väldigt rädd och ängslig. Och sen när han kommer tillbaks 

till hotellet då går han ju bara in på ett rum och grinar och vägrar att träffa folk. Och 

eftersom Paul tidigare i filmen har känts som en stark person som inte blir ledsen så 

lätt, och sen så blir han sådär ledsen. Då känns det verkligen att då är det extremt. 

Och det gör honom ledsen.484 

 Eftersom kameran är placerad i bilens baksäte får Jesper rollen som 

följeslagare. Han berättar att Paul och hans medarbetare Gregoire inte ser 

någonting från bilen de färdas i eftersom det är dimmigt. Det betyder att inte 

heller han ser något och han kan på så sätt dela Pauls och Gregoires osäkerhet 

över vad det är som får bilen att guppa så. Dimman skapar en sorts distans till 

vad som sker.485 Jesper beskriver det sedan som att dimman lättar samtidigt 

som de går ur bilen och ser att det är kroppar överallt. Här ser Jesper hur Paul 

reagerar på situationen och det är intressant att Jesper ser hans reaktion i 

kontrast till hans tidigare mer samlade sätt. Då känner och förstår Jesper det 

extrema i konflikten genom Pauls känslor. Här kan filmens berättarspråk och 

narrativa form ha bidragit till denna starka känsla hos Jesper av förståelse 

genom Paul. 

Exemplen som jag givit från de båda filmerna ovan beskriver transaktionen 

mellan eleverna och filmernas sujet med utgångspunkt i sekvenser där 
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folkmordens fasansfulla karaktär blir tydliga för huvudkaraktären. Med dessa 

exempel vill jag tydliggöra hur filmernas narration och elevernas tolkningar 

samspelar med varandra i en transaktion där elevernas estetiska 

förhållningsätt är betydelsefullt för deras inlevelse i de historiska situationer 

som skildras. Detta väcker elevernas moraliska patos och Jesper, precis som 

eleverna som sett Schindler’s List, ger uttryck för den moraliska och den 

politiska dimensionen av historiekulturen i relation till filmens estetiska ut-

formning. Han pratar om västvärldens svek och frågan om skuld är central. 

Hans engagemang är starkt och han säger: 

 
Det känns som att man vill stoppa det. Man vill vara där. Man vill hjälpa till. Som dom 

som hade filmat, dom åkte därifrån och bara gav pengar, då känner man att jag skulle 

vilja vara där och hjälpa till liksom.486 

Denna koppling till den politiska dimensionen av historiekulturen är tydlig 

även i Dahls studie. Han skriver om den estetiska erfarenheten av en hjälte 

som en möjlighet att ”kunna utvinna positiva budskap ur den negativa 

sinnebilden av ett folkmord”. Det är en viktig historiekulturell reflektion.487 

Just för att Paul Rusesabagina gestaltas genom spelfilmens narration lyfts 

folkmordet i Rwanda in i vårt kulturella minne och västvärldens syn på 

folkmordet som en intern angelägenhet för Rwanda kan problematiseras. Den 

historiska fiktionen ger denna möjlighet att utforska och kanske omforma 

historiekulturen.488    
Men att förstå ett folkmord gestaltat genom spelfilmens fokusering på en 

människas agerande kan också problematiseras. Jesper försöker att förstå 

folkmordet i Rwanda genom filmens gestaltning eftersom kunskap om 

händelsen var en del av den uppgift han fått av Stefan.  Filmen Hotel Rwanda 

försöker ge åskådarna en bakgrund och förklaringar till inbördeskriget men 

detta inte är tillräckligt för Jesper, som under intervjun ställer frågor till mig 

om konflikten. Det är tydligt både när det gäller Jesper och eleverna på 

Gymnasieskola 1 att filmerna de sett inte bistår med tillräcklig historisk 

kunskap. Jag kan, som jag skrivit tidigare, se att den kognitiva dimensionen 

samspelar med de båda andra dimensionerna och att hur vi förhåller oss till 

sanning och myt när det gäller historisk spelfilm behöver diskuteras vidare. 

Jag återkommer till detta längre fram i avhandlingen, bland annat i avsnitt 

6.4 om konstruerad autenticitet. 

Det finns andra faktorer än transaktionen med filmernas narration som kan 

ha haft betydelse för elevernas meningsskapande. En sådan faktor är det 

sammanhang som filmerna visats i. Jag kan se skillnader mellan Jespers 

förhållningssätt och elevernas i Gymnasieskola 2 till huvudpersonerna och jag 
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menar att dessa skillnader kan ha påverkats av lärarnas olika upplägg och 

intentioner. Eleverna i Gymnasieskola 2 hade som jag beskrivit tidigare i 

uppgift att fundera på just Oskar Schindler och hans roll. Jespers uppgift i 

Gymnasieskola 1 var att ta reda på fakta om konflikten i Rwanda och jämföra 

den med filmens handling och med en skönlitterär bok. Det innebär att hans 

fokus inte fanns lika mycket på Paul Rusesabagina utan han försökte förstå 

hur filmen gestaltade själva konflikten i Rwanda och inledningen på folk-

mordet. Även filmernas berättarspråk skiljer sig åt när det gäller gestaltandet 

av de båda protagonisterna och deras förhållande till de respektive folk-

morden. Detta är en viktig aspekt men jag går dock inte djupare in på hur 

dessa skillnader påverkat elevernas historiska meningsskapande eftersom det 

är svårt att utifrån mitt empiriska material dra några slutsatser om dessa 

skillnader.  

Sammanfattningsvis vill jag understryka att elevernas transaktion med 

filmnarrationer, som lyfter fram enskilda människors agerande i specifika 

komplexa historiska skeenden, karaktäriseras av starka emotioner och 

moraliska värderingar som får betydelse för det historiska meningsskapandet.  

Det historiska meningsskapande som lyfts i detta avsnitt samspelar med 

historiekulturens signaler om en förståelse av det förflutna utifrån enskilda 

människors handlande i det förflutna. Aktörsperspektivet blir framträdande i 

och med att filmernas berättarspråk så starkt fokuserar den enskilda 

människan som centrum av de historiska händelserna. Det kan generera en 

historieförståelse som förenklar historiska skeenden. Här blir undervisnings-

kontexten av betydelse för att vidga elevernas perspektiv. Men närheten till de 

historiska personerna Oskar Schindler och Paul Rusesabagina som filmerna 

förmedlar finns i åskådarens kulturella minne som delar av en historie-

förståelse. Likt ett protetiskt minne delas förståelsen av folkmorden med dem. 

Det kan leda till ett synliggörande av rådande historiekultur och också ett 

ifrågasättande av den, som exempelvis när Jesper ifrågasätter västvärldens 

passivitet i förhållande till Rwanda. 

6.2 Kollektivet och samhällsförändring 
Föregående avsnitt hade fokus på skildringar av den enskilda människans 

handlande i det förflutna och betydelsen av detta för hur eleverna förstår 

historia. Det här avsnittet handlar om ett historiskt meningsskapande 

kopplad till kollektiva processer och strukturer.  Att det blev detta tema 

aktualiserades genom Mattias och Jonathans erfarande av filmerna Ådalen 31 

och Vredens druvor, som de delade med sig av under intervjuerna och i sina 

muntliga redovisningar.  

Den samtida historiekulturella kontexten för de båda filmernas tillkomst 

skiljer sig åt även om de gestaltar samma tidsperiod i historien, det vill säga 

depressionsåren på trettiotalet. Vredens druvor kom 1940 i USA och Ådalen 

31 hade premiär i Sverige 1969. Det finns mycket att säga om de respektive 
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samtidernas historiekultur i relation till filmerna men det är inte denna 

avhandlings fokus. Inom ramen för studiens syfte är det emellertid relevant 

att förstå hur den historiekultur Mattias och Jonathan är del av uttrycks 

genom deras upplevelser av filmerna och genom lärarnas intentioner med 

arbetet. Genom att synliggöra detta kan också någonting sägas om elevernas 

historiska meningsskapande. 

Precis som i fallet med Schindler’s List och Hotel Rwanda har den estetiska 

utformningen av Vredens druvor och Ådalen 31 implikationer för hur 

historisk mening skapas. Både Jonathan och Mattias är explicita med hur de 

tolkar respektive films berättarspråk och det är intressant att se hur dessa 

tolkningar samspelar med deras historiska meningsskapande. För Jonathan 

var det inte självklart från början hur han skulle skildra det ämne han valt för 

uppgiften, det vill säga depressionen i USA på trettiotalet. Han berättar under 

intervjuerna att när han skulle börja sitt arbete var hans plan att undersöka 

Wall Street samt hur människor då och nu tänker om ekonomiska kriser, 

eftersom han har ett stort intresse för samhällsfrågor och ekonomi. Men när 

han sett filmen Vredens druvor ändrade han sina planer och bestämde sig för 

att tona ned sitt fokus på Wall Street och istället fokusera på hur människor 

då kände och upplevde trettiotalskrisen. Om hur han tänkte inför sin 

redovisning säger han:  

 
Så använde jag John Steinbeck och vad han tyckte och personerna han skildrar i boken 

som sen har blivit film, och ta det lite grann som hur människor kände då. Han levde 

ju på den tiden och måste ha känt av lite grann ändå. Och vad hans värderingar var 

och vad han tyckte var rätt och fel.489  

Jonathan säger att han ”använder” John Steinbeck och jag tolkar det som att 

han ser Steinbeck som en form av vittne till den del av det förflutna som han 

vill få inblick i. Det är spelfilmens berättarspråk som får honom att välja att 

fokusera på ”hur människorna då kände”. Jonathan får ta del av Steinbecks 

erfarenheter och åsikter och vi kan se det som att människors erfarenheter av 

depressionsåren blir ett protetiskt minne för Jonathan.490 Med det menar jag 

att erfarenheter i det förflutna kan leva vidare som en form av minnen hos 

åskådaren, eftersom de tankar och känslor som väcks av filmupplevelsen blir 

verkliga erfarenheter som åskådaren upplever som sig själv. Jonathan upp-

lever ju filmens berättelse som sig själv och det inkorporeras hos honom som 

ett minne.491 Det är också värt att notera att Jonathan blev intresserad att ta 

del av Steinbecks värderingar om rätt och fel. Det visar på styrkan i de 
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fiktionella verken att stimulera elevers lust att möta etiska och existentiella 

dimensioner av historieundervisningen.492 

En scen som Jonathan återkommer till under intervjuerna och som han 

också visar under sin redovisning får illustrera hans fokus på den vanliga 

människans erfarenheter av ett historiskt skede. Till skillnad från föregående 

avsnitt som visade på den enskilda människans handlande i historien, tyder 

Jonathans intresse för den vanliga människan på ett intresse för den grupp av 

människor som den vanliga människan ingår i. Följande filmsekvens får 

illustrera detta. När karaktären Tom Joad efter sin frigivning från fängelset 

försöker hitta sin familj träffar han en granne som berättar för honom varför 

människorna på landsbygden tvingas ge sig av från sina hem och söker sig 

västerut. Hans berättelse visas dels i en dialog med Tom, dels som 

tillbakablickande filmsekvenser. Dialogen utspelar sig i ett mörkt rum med 

bara ett levande ljus som lyser upp ansiktena på dem som talar, främst genom 

närbilder som växlar mellan grannen och Tom. I denna dialog blir åskådaren 

tillsammans med Tom mottagare av grannens vittnesbörd om det som 

inträffat. I tillbakablickarna som varvas med dialogen får åskådaren uppleva 

hur jordbrukarna blir uppsagda från sina marker där de bott i generationer 

för att någon med mer makt kräver att få dessa egendomar. En av dessa 

tillbakablickar väljer också Jonathan att visa sina klasskamrater som 

filmklipp under den muntliga redovisningen. Han säger under den andra 

intervjun: 

 
Och samma det här med ägandet som jag tar upp också. Att man kan ha en bit papper 

och äga hur mycket land som helst bara för att man har den där pappersbiten.493 

Citatet kan kopplas till Toms granne som berättar just detta för Tom. I till-

bakablicken när jordbrukarna ska avhysas får man se en man på en traktor 

som kommer för att förstöra grannens hem. I filmens sujet visas en man på en 

traktor och han bär skyddsglasögon. Jordbrukaren som bott med sin familj på 

gården i generationer och brukat marken försöker genom att prata med 

traktorföraren hindra honom från att köra in på gården. Bildmässigt är 

mannen på traktorn filmad ur grodperspektiv och jordbrukaren ur fågel-

perspektiv.  Jonathan beskriver filmatiseringen på följande sätt: 

 
Ett väldigt starkt intryck är där när dom kommer med traktorerna med gasmasker. 

Dom ser ju väldigt skrämmande ut då, det ger ju ett bra intryck för hur människorna 

kände sig på den tiden. 

Och på frågan vad han tänkte då svarar han: 
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Jag visste inte att dom skulle köra över huset med traktorn, men det kändes ju som att 

nu kommer armén och så ska dom skjuta bort dom från det där landet.494 

Denna scen har föregåtts av en scen där flera traktorer kör över ett fält. 

Förarna bär gasmask och traktorerna är filmade ur grodperspektiv. När 

Jonathan ser scenen med jordbrukaren kopplar han samman dessa båda 

scener och hans fabula berättar om en stark upplevelse av vanmakt hos 

bönderna. Detta är ett exempel på hur Jonathan genom det estetiska 

erfarandet förstår och tolkar historien så att den får mening. Hans historiska 

meningsskapande tolkar jag som färgat av den estetiska formen. Filmens 

gestaltning genom bildvinklar och utsnitt, klippning och dramatiska 

iscensättningar (mise-en-scène) spelar roll för förståelsen av böndernas 

situation. Jonathan beskriver hur böndernas vanmakt kan brytas genom att 

de sluter sig samman, vilket ju är det politiska uppvaknande som Tom Joad 

genomgår under filmens lopp. Precis som jag beskrev i avsnittet om det 

didaktiska dilemmat är Jonathans politiska engagemang i filmen tydligt. Han 

gör också kopplingar till nutiden. Bland annat säger han: 

 
Jag tror att man klarar sig mycket bättre idag för att man har större skyddsnät och 

man har ändå lärt sig lite av, för problemet här var ju att det fanns ingenting som 

skyddade folk. När bankerna dog så flyttades allt bara över på människorna, 

företagen klarade ju sig, dom som inte fick lägga ner, myndigheterna och dom rika 

klarade ju sig fortfarande bra. Det var ju dom fattiga som hade stora skulder. Det 

bara lämpades över allting Det är inte på samma sätt. Det fanns inte mycket till 

socialbidrag på den tiden tror jag. Så beror det ju på vilket land man bor i också. Här 

i Sverige här har vi A-kassor, det finns socialbidrag. Man får inte sparka nån hur som 

helst.495 

I Jonathans fabulakonstruktion samspelar det historiska meningsskapandet 

och spelfilmens narration. Transaktionen stimulerar honom att reflektera 

över människors villkor då och nu och över klasskillnader. Det är tydligt att 

de estetiska, politiska och moraliska meningsskapande dimensionerna av 

historiekulturen aktiveras. Jonathan uttrycker ett historiemedvetande med 

avseende på hur bilden av det förflutna som Vredens druvor förmedlar 

aktiverar tolkningsprocesser som binder samman då och nu.  

Precis som Jonathan talar om Vredens druvor som en film som skildrar en 

hel samhällsklass genom en familjs öde beskriver Mattias Ådalen 31 som en 

berättelse om ett kollektiv skildrat genom enskilda människor. Han säger 

bland annat om filmen: 

 
Den visade upp ganska många…vissa sekvenser av filmen kändes…om man bara 

tittar på dom var dom ganska obetydliga men när man tänker på helheten så blir det 

bra ändå tycker jag för att… Den illustrerar ju ganska bra arbetsklassen och den här 
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tiden. Det är liksom väldigt många olika sekvenser hur en familj kunde ha det… och 

det jämförs lite med den högre klassen.496 

Den illustrerar arbetarklassen och den här tiden, säger Mattias. Hans sätt att 

tala om filmen visar att han förstår att filmen är en gestaltning av det förflutna 

och att denna gestaltning berättar om hur det kunde vara vid den tiden och 

för arbetarklassen. I Mattias utsagor kan jag se att han rör sig mellan både ett 

estetiskt och ett efferent förhållningssätt i sitt meningsskapande utifrån 

filmen, vilket också Jonathan ger uttryck för.  

Mattias får under den första intervjun välja ut två scener som han fastnat 

lite extra för. Dessa båda scener visar på relationen mellan militären och 

arbetarbefolkningen i Ådalen. I den första scenen samlas befolkningen utan-

för det hus där strejkbrytarna bor och som bevakas av militären. Som protest 

mot närvaron av både strejkbrytare och militär börjar människor i folk-

samlingen blända soldaterna med solkatter som de lockar fram med speglar. 

Soldaterna blir irriterade och börjar vända ryggen till folkmassan. När de 

lyckats få alla att vända ryggen till jublar de som protesterar och går därifrån. 

Om detta säger Mattias: 

 
Ja, det var nåt som fastnade. Det betyder väl inte jättemycket men dom använder ju 

knappast våld… dom ger ju sig ändå på militären lite granna… psyka ut dom…497 

Nästa scen som Mattias berättar om skildrar den demonstration som leder till 

att militären öppnar eld och fem människor skjuts ihjäl. Mattias återkommer 

till denna scen och till händelsen vid tre tillfällen under intervjun. Detta är ett 

exempel som också passar in på temat ’Våld och mänskligt erfarande’ vilket 

beskrivs i nästa avsnitt, men jag väljer att presentera det här eftersom det även 

knyter an till temat om kollektivet och samhällsförändring. Scenen med 

dödsskjutningarna inleds lugnt och kameran registrerar hur soldater ligger 

med vapen längs den väg där demonstrationståget ska komma. Fågelkvitter 

hörs och det är en fin sommardag. En soldat fäster en syren vid sitt vapen. Det 

är väntan i luften. Så dyker demonstranterna upp en bit bort på grusvägen. De 

spelar Internationalen och musiken hörs först svagt och sedan allt starkare ju 

närmare de kommer militären. Kameran är placerad ur militärens perspektiv 

till att börja med och åskådaren iakttar hur demonstrationståget närmar sig. 

Mattias kommenterar detta och säger att han tycker att det ser väldigt 

oskyldigt ut. Ju närmare demonstranterna kommer desto mer oro blir det 

bland militären. Soldaten som fäst en syren vid vapnet tar bort den. En av 

soldaterna säger: ”Halt, vägen är avstängd” men demonstranterna bara 

fortsätter att gå. Mattias kommenterar det han ser med orden: ”Man ser hur 

enade dom är i fronten. Hur dom bara fortsätter att gå tills det går 
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överstyr”.498 Det som går överstyr är att militären börjar skjuta in bland 

demonstranterna när de inte stannar utan målmedvetet fortsätter att gå. 

Scenen är ljudsatt med människors röster och skrik, ljudet av vapen som 

avfyras, hästars stampande och gnäggande. När militären börjar skjuta skarpt 

tystnar Internationalen, som om kulorna dödat musiken. Klippen är något 

snabbare här och bilderna registrerar omväxlande människor som faller, 

damm som yr upp, hästar som rör sig och militären som skjuter. Mattias ger 

uttryck för att han chockas av denna filmsekvens och uttrycker sin avsky inför 

händelsen: 

 
Det tycker jag att Sverige kan skämmas för. Det är arbetare som inte är nöjda och sen 

när dom protesterar så blir dom avrättade. Jag förstår inte.499 

Dessa exempel från Mattias och Jonathan visar på hur filmernas narration 

samspelar med elevernas historiska meningsskapande och deras emotionella 

erfarande. Historiekulturens politiska, moraliska och estetiska dimensioner 

blir här tydliga. Det handlar om berättelser om hur samhällsförändringar kan 

komma till stånd genom att människor sluter sig samman. Framför allt 

Jonathan, men även till vissa delar Mattias, speglar den politiska och den 

moraliska dimensionen med tydlighet. Detta kan ses i relation till att både 

Jonathan och Mattias ger uttryck för viss medvetenhet om filmernas form och 

stil och att hur saker är framställda har betydelse för deras tolkningar. 

Jonathan menar också att dramaturgin i Vredens druvor skiljer sig från hur 

förloppet kunde ha varit i verkligheten.  Han säger om filmskaparna:  

 
Dom måste ju alltid lägga in ett problem och så måste det alltid vara en lösning på 

slutet. I verkligheten så kanske det inte blir en lösning och ibland är kanske 

verkligheten för tråkig för att göra film och då måste dom göra det mer dramatiskt. 

Så man får väl jämföra med vad man vet om film och vad man vet om verkligheten 

och då kanske man kan få en liten blick av hur det var egentligen.500 

Till skillnad från det historiska meningsskapandet i förra avsnittet som 

handlade om den enskilda människans ansvar i historien så handlar menings-

skapandet hos eleverna här snarare om en medvetenhet om att den enskilda 

människan är för svag att agera ensam. Här finns ett tydligt klass- och 

maktperspektiv där Jonathan och Mattias stimuleras att fundera kring 

maktstrukturerna under trettiotalet och också jämför med idag. När det gäller 

den kognitiva dimensionen uttrycker båda eleverna att filmerna skildrar 

historien genom ett uttalat perspektiv, arbetarklassens situation och 

utsatthet. Men också att arbetarklassens politiska uppvaknande är ett viktigt 

tema i filmerna. Denna medvetenhet hos eleverna gör att de i sina muntliga 
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redovisningar förhåller sig till historieskrivningen genom att lyfta fram olika 

perspektiv. Mattias exempelvis visar samtida pressklipp om skotten i Ådalen 

från både borgerlig och socialistisk press för att därefter tala om vilket 

perspektiv han själv väljer.  Jag menar att de intentioner som Stefan hade med 

projektet på Gymnasieskola 1 stimulerar Jonathan och Mattias till att utforska 

historiekulturens kognitiva, estetiska, politiska och moraliska dimensioner, 

även om de inte explicit beskriver sambanden mellan respektive films 

innehåll, dess utformning och de sanningsanspråk som är rimliga att göra.  

Jonathan lyfter också fram betydelsen av familjens sammanhållning för 

människors överlevnad under den här tiden och han gör jämförelser med idag. 

Under sin redovisning berättar han om en scen där mamman i familjen är 

rädd att familjen ska splittras. Hon tar fram ett fälgkors och hon hotar att slå 

ihjäl allihop om de splittras. Jonathan säger om detta: 

 
Det är ju ganska drastiskt, men det är ju ganska logiskt egentligen, för om man 

tänker… På den här tiden så fanns det inte mobiltelefon, inte internet. Det enda man 

hade att lita på det var ju din familj så det var ju viktigt att du höll din familj samlad 

för dom var dom enda som kunde hjälpa dig om du verkligen behövde hjälp.501 

Jonathan ser att det inte bara är sammanhållning i arbetarklassen som är 

betydelsefullt för människors villkor utan även sammanhållning i familjen. 

Han jämför under intervjun hur det var då med hur det kan vara idag och 

berättar om sin familj där alla lever mer sina egna liv och där man inte känner 

samhörigheten på samma sätt som filmen visar för att man inte behöver det 

så som samhället ser ut idag. Denna insikt om hur samhällsstrukturer kan 

påverka familjelivet som Vredens druvor ger honom kan vara av betydelse 

som del av en reflekterad erfarenhet och som kunskap att förstå sig själv som 

historisk varelse. I dessa reflektioner kommer Jonathans historiemedvetande 

till uttryck. Det är också värt att notera att i Jonathans reflektion ryms en 

nyfikenhet på samhället vid filmens tillblivelse genom att han uppmärk-

sammar hur kvinnorna skildras i filmen. Jonathan säger: 

 
Jag tyckte att det var ganska överraskande att det var… För jag vet ju inte hur det var 

med kvinnokampen. Jag tyckte ändå att kvinnorna i den här filmen fick ganska stort 

utrymme. Jag trodde att det skulle vara jättemycket såhär att förr i tiden så har man 

ju hört att det var mera att kvinnorna skulle vara i köket. Jag tänkte att det skulle 

vara mer så i den här filmen men det var det inte, det var ganska mycket som det är 

nu. Så antingen var det inte så illa på den tiden eller så var dom väldigt duktiga här, 

eller i filmer i allmänhet kanske att hålla det ganska jämställt. 502 

Jonathans reflektion visar på hur han förstår att filmmakarnas sätt att skildra 

kvinnor och könsroller bryter mot en föreställning han har om den tid som 
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skildras och att detta brott kan bero på olika saker. Det kan vara så att skild-

ringen speglar samhällsandan vid filmens tillblivelse. Men det kan också vara 

så att filmmakarna bryter mot den rådande synen på könsroller. Reflektioner 

som denna kan leda till reflekterad erfarenhet hos elever om de får fördjupas. 

Eleverna kan då få syn på vad berättelser om det förflutna innehåller och hur 

dessa berättelser brukas.  

Precis som i föregående avsnitt är det intressant att se hur eleverna 

resonerar om filmernas trovärdighet när utgångspunkten är att analysera hur 

fiktion förhåller sig till ett sant verkligt förflutet. Jag ser att det kan vara svårt 

för eleverna att utifrån den historiska kunskap de har göra en gedigen 

jämförelse utifrån premissen att fiktion kan bedömas utifrån ett sant återgivet 

förflutet. Mattias och Jonathan lyfter, precis som de andra eleverna, 

kunskapsfrågor utifrån filmernas gestaltande av det förflutna under 

intervjuerna. Filmerna kan väcka nyfikenhet att veta mer om den historiska 

tiden, som i exemplet ovan. Men frågan är om det mest produktiva sättet att 

använda historisk spelfilm är att bedöma vad som är sant och vad som är 

falskt. Däremot finns det en rik potential att genom det estetiska erfarandet 

kopplat till historiskt meningsskapande resonera om vad historisk 

trovärdighet är och hur den kan underbyggas. Denna fråga återkommer jag 

till längre fram i avsnitt 6.4 om autenticitet och i samband med utvecklandet 

av begreppet historiefilmslitteracitet. 

Sammanfattningsvis kan jag se att Jonathans och Mattias intervjuer och 

redovisningar ger uttryck för ett historiskt meningsskapande som rymmer en 

medvetenhet om historisk förändring och strukturella perspektiv vilket kan 

ses som uttryck för historiekulturens politiska och moraliska dimension. I 

detta meningsskapande ryms också att eleverna använder historien dels för 

att reflektera över vår egen tid, dels använder nuet för att reflektera över den 

historiska tiden. I och med att det emotionella erfarandet till förmån för 

kollektivet är så stark utifrån de båda filmernas narration väcks också tankar 

kring sammanhållning och familjens betydelse både nu och då. Jag menar att 

samspelet mellan filmernas narration, elevernas emotionella erfarande och 

deras historiska meningsskapande är en ömsesidig process. Elevernas reflek-

tioner utifrån denna process inbegriper både nutid och dåtid vilket kan ses 

som empati-i-historien. Detta har relevans för historiskt meningsskapande 

utifrån spelfilm. 

6.3 Våld och mänskligt erfarande 
Alla filmer som är aktuella i denna studie gestaltar våldsamma och 

traumatiska delar av vårt förflutna och elevernas respons på detta har berörts 

tidigare i kapitlet och i kapitel 5. Jag vill nu belysa elevernas emotionella 

erfarande av filmnarrationens gestaltningar av våld i relation till deras histo-

riska meningsskapande. Exempel hämtas från elevernas berättelser om sina 

upplevelser av Hotel Rwanda, Schindler’s List, Letters from Iwo Jima och 
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München. I elevernas emotionella erfarande är jag framför allt intresserad av 

den empati men också av den antipati som filmerna framkallar med sina 

våldsskildringar. I avsnitt 5.3.1 berördes empati och antipati som delar av det 

didaktiska dilemmat. Nu vill jag återvända till detta för att fördjupa hur 

elevernas emotionella erfarande samspelar med deras historiska menings-

skapande och spelfilmernas narration. 

Empati och antipati kan förstås som två sidor av samma mynt. Det handlar 

om den känslo- och tankemässiga kongruens som åskådaren erfar med 

filmens huvudkaraktärer vilken kan existera tillsammans med känslo- och 

tankemässig motvilja mot huvudkaraktärernas antagonister.503  Jag vill 

fokusera på hur detta fungerar i relation till historiska spelfilmers 

våldsskildringar och i förlängningen till historiskt meningsskapande.  

Det är viktigt att framhålla den historiska spelfilmens roll när svåra 

aspekter av det förflutna gestaltas i människors samtid, detta eftersom många 

filmskapare väljer att gestalta sina tolkningar av traumatiska händelser och 

dessa tolkningar blir en del av vår historiekultur och vårt kulturella minne.504  

Lärarna i föreliggande studie har genom de aktuella filmerna valt att lyfta in 

komplicerade frågor i undervisningen med hjälp av spelfilmens narration. Det 

kan som jag varit inne på tidigare både underlätta för och försvåra det 

historiska meningsskapandet. Jespers syn på spelfilmer är ett exempel på hur 

spelfilm kan underlätta förståelse för svåra saker: 

 
Till exempel om man kollar på det här nu /Hotel Rwanda/ då känns det som att man 

får mer förståelse eftersom det inte bara är fakta utan också hur människor mår av 

dom där olika sakerna. Jämfört med om man skulle kolla på just en faktafilm, då 

kanske det inte skulle vara så mycket om hur människor mår av dom olika sakerna 

och vilka konsekvenser det blir. Och det tror jag att man får med mer i en sån här film. 

Man får mer under, djupet, man får mer förståelse.505 

Jespers ord synliggör ett estetiskt förhållningssätt i transaktionen med 

filmens narration. Han pekar på att spelfilmers narration förmår att nå på 

djupet om ”hur människor mår av dom där olika sakerna” och ”vilka 

konsekvenser det blir”. Genom en djupare upplevelse tar åskådaren in filmens 

berättelse och genomlever den. Att erfara hur människor i filmkaraktärernas 

gestaltning mår handlar om emotionellt erfarande som till stor del kan 

upplevas som empati. De ’där olika sakerna’ som påverkar hur människor mår 

kan kopplas till gestaltningar i spelfilmer som kan väcka antipati hos 

åskådaren. Hur märks detta i föreliggande studie? 

I avsnitt 6.1 om den enskilda människans agerande i historien beskrevs en 

filmsekvens ur Schindler’s List där den judiska hushållerskan Helen blir 
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misshandlad av lägerkommendant Amon Goeth. Beskrivningen av film-

sekvensen fungerade där som en belysning av hur filmens narration förstärker 

Oskar Schindlers karaktär genom att han kontrasteras mot andras ondska. 

Empatin som eleverna upplever gentemot Schindler förstärks av starka 

upplevelser av antipati gentemot Amon Goeth. På liknande sätt förstärks den 

empatiska kongruensen hos Jesper med Paul Rusesabagina och hans familj 

genom att narrationen väcker stark motvilja inte bara mot det våld som riktas 

mot tutsierna utan också mot västvärldens agerande.  

Martins möte med Letters from Iwo Jima synliggör en transaktion där 

filmens våldsamma skildringar av slaget om ön påverkar hans förståelse av 

krig. Han säger: 

 
Men man förstod i filmen att det inte var det. Det var liksom farligt där och du ville ju 

inte vara där egentligen, för det är ingen som vill vara ute i krig även om folk försöker 

få det att låta bra.506 

Den specifika växling mellan upplevelser av empati och antipati som filmen 

väcker hos Martin kan ha bidragit till att han förstod att detta inte var en film 

som följde det vanliga genremönstret för krigsfilmer. Filmen handlade inte 

som Martin beskriver det om att hjälten överlever allt och skjuter ner hur 

många som helst utan att själv bli dödad. Detta var en film som ville visa hur 

krig egentligen är. Just för att Letters from Iwo Jima inte följer det 

traditionella genremönstret för krigsfilm, så som Martin uppfattar detta, 

griper den tag i honom känslomässigt på ett sätt som får honom att förstå krig 

på ett sätt som han inte gjort tidigare. Han beskriver hur filmen skildrar 

vanliga människor som egentligen bara vill leva sina liv, de vill inte vara i krig. 

Han menar också som jag beskrivit tidigare att det finns en förskönande 

beskrivning av krig i andra filmer som denna film inte anammar. 

Det är bland annat filmens skildring av Saigo som får Martin att fundera 

över sin egen förståelse av japanernas situation under andra världskriget. 

Filmens berättartekniska uppbyggnad menar jag bidrar till detta. Man lär 

känna Saigo dels genom skildringarna från ön Iwo Jima och slaget, dels 

genom de brev han skriver hem. Saigos erfarenheter av kriget kan bli till 

protetiska minnen hos åskådaren. I filmupplevelsen blandas närhet och 

distans vilket gör att åskådaren också får hjälp att pendla mellan närhet och 

distans i sin empati med Saigo, sin antipati mot våldet och sin tolkning av vad 

kriget egentligen innebär. Närheten till Saigo finns i att åskådaren får dela 

krigets fasor och konsekvenser med honom i brevskrivandet. Men precis som 

breven uttrycker närhet signalerar de också avstånd. Saigo är distanserad från 

allt som betyder något för honom. Han kan inte vara med dem han älskar och 

breven blir en symbol för detta avstånd. Han säger: 
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Och så blev jag lite ledsen över att dom vill ju inte vara där. Dom är ju tvingade dit. 

Dom måste lämna sina fruar och barn hemma. Och dom vet om att deras män kommer 

att dö. Allihop i princip. Och dom accepterar det ändå. Så det var lite ledsamt.507 

Martin relaterar som jag beskrivit framför allt till Saigo och hans situation. 

Eftersom filmberättelsen följer Saigo på nära håll får Martin en känsla av att 

lära känna honom. Han återkommer flera gånger till att han blir ledsen och 

sorgsen över att Saigo är tvingad att vara i strid och han känner starkt med 

hans utsatthet i filmen. Dessa känslor samverkar med tankar om Saigos rädsla 

och maktlöshet. Denna emotionella värdering kan beskrivas både som 

’empathy as caring for’ och ’empathy as caring that’ utifrån Barton och 

Levstik.508 

Martin beskriver att filmens förmåga att åskådliggöra den enskilda 

människans utsatthet i krig gör att han får en större förståelse av människor i 

det förflutna. De var människor av kött och blod precis som vi som lever här 

och nu. När han läst om slaget innan han såg filmen hade han inte förstått att 

bakom siffrorna över döda fanns det riktiga personer. Jag tolkar det som att 

filmens förening av fakta och fiktion leder till att Martin reflekterar över hur 

den enskilda människan påverkades av de stora skeendena och hur den lilla 

historien är sammanvävd med den stora. Det kan tolkas som ett historiskt 

meningsskapande där de lager av fakta och fiktion som Martin erfar leder 

honom till en form av historisk kunskap där väven fakta - fiktion är en 

förutsättning. Och en form av ’självförståelse i förändring’ kan bli resultatet, 

eftersom att Martin genom att utmanas i sin syn på andra får möjlighet att 

reflektera över hur också hans identitet här och nu formas i relation till andra. 

Detta visar också på en omvärldsförståelse i förändring, då Martins bild av 

kriget som företeelse förändras i och med upplevelsen av Iwo Jima. 

Martins meningsskapande som kommer till uttryck när han berättar om sin 

muntliga redovisning i den andra intervjun belyser hur filmscenen han 

använder väljs för att han vill beröra sina klasskamrater. Han säger:”Jag tog 

med scenen där dom begår självmord för det tyckte jag berörde mig. Och då 

tror jag det berör dom andra också.”509 I scenen beordras de japanska 

soldaterna av sitt befäl att ta sina liv genom att desarmera en handgranat och 

hålla den mot kroppen när den sprängs. Detta är en mycket våldsam scen och 

det är en av de två scener som Martin väljer att se tillsammans med mig under 

den första intervjun. När han redovisar för sina kamrater säger han att filmen 

genomgående skildrar ”japanernas sinne för moral, heder och ära, vad dom 

ska göra i krig och vad man förväntas att göra som män”. Om klippet säger 

han till sina kamrater att det berörde honom mest och att det utspelar sig efter 
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att japanerna hade fått reda på att de skulle förlora slaget om ön eftersom 

amerikanarna avancerade. Medan klippet börjar rulla säger Martin: ”Det är 

inte en så trevlig film, bara så ni vet”.510  

Filmsekvensen är filmad i en av de grottor som japanerna grävt ut som 

försvarspostering. Det är mörkt och det enda ljuset är det som sipprar in från 

en öppning längre upp. Filmklippen visar hur Saigo blir vittne till hur 

soldaterna en efter en spränger sig själv i luften. Närbilder av Saigos ansikte 

varvas med självmorden. Varje sprängning visas ackompanjerade av 

explosionsljud och rökmoln. Förutom explosionerna är det nästan tyst sånär 

som på dyster spöklik musik och ljuden av soldaternas andetag och deras 

rörelser när de hanterar handgranaterna. Några av dem skriker ’banzai’ innan 

de sprängs.  En av soldaterna tittar på fotografier av sin familj innan han går 

döden till mötes. Efter att han sprängts glider kameran över och visar 

soldatens blodiga hand där korten ligger kvar. Så ett klipp och Saigos ansikte 

visas. Han tittar neråt mot fotografierna. Musiken ackompanjerar scenen.  

Efter att ha visat filmsekvensen säger Martin:  

 
Jag tycker att det här visar på japanernas extrema inställning. Det var vad dom var 

förväntade att göra. Det här utspelade sig överallt på ön när dom inser att dom 

kommer att förlora. Över tusen japaner tog självmord på det här sättet. /…/ Först 

insåg jag inte varför dom gjorde det, hur dom kunde göra det så lätt. Men senare i 

filmen får man se japanernas moral och så… och nu får ni gärna se filmen själv… och 

efter det så kunde man nästan förstå lite varför dom gjorde det. Jag gillade den här 

filmen mycket och skulle rekommendera den.511 

Att Martin blir berörd av självmordscenen är ingen slump. Filmens sujet visar 

bildutsnitt med ansikten och kroppar som i åskådarens fabulakonstruktion 

aktiverar stark emotionell respons. Scenen är som ett mikrodrama som 

kondenserar aspekter av krig, våld, politik och mänskligt erfarande genom 

Saigos oskyldiga bevittnande.512 Martin beskriver också i intervjuerna hur 

filmen bidragit till hans ändrade inställning till patriotism och till en form av 

förståelse för japanernas inställning till hederssjälvmord. Detta visar på hur 

viktiga spelfilmer kan vara för att utmana rådande historiekulturella 

föreställningar och stimulera till att vidga elevers perspektiv.  

I Isabels upplevelse av München finns paralleller till Martins upplevelse av 

att komma nära människor av kött och blod i extrema och våldsamma 

situationer. Återigen lyfts vikten av det estetiska erfarandet för ett 

levandegörande av historien. Men vilken betydelse har detta levandegörande 
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för Isabels meningsskapande och historieförståelse? Här fördjupas de tankar 

som beskrevs i avsnitt 5.4 om didaktiska utmaningar. 

Ett tydligt resultat är Isabels beskrivning av hur hon genom att komma nära 

Avner och hans familj funderar över hur det kan vara att leva i krig och 

konflikt. Hon återkommer till de existentiella beslut som människor i 

krigssituationer måste fatta och hur svårt det måste vara att välja mellan att 

vara lojal med sin familj eller lojal med sitt land. Hon reflekterar också över 

meningslösheten som verkar finnas i att hämnas för det verkar ju aldrig ta 

slut. Precis som i fallet med Martin verkar föreningen av fakta och fiktion 

hjälpa Isabel att utveckla ett historiskt meningsskapande som inte handlar om 

vad som är sant eller falskt utan snarare om reflektioner som bygger på en 

upplevd relation till filmens karaktärer.513 När vi under intervjun pratar om 

scener som berört henne nämner hon en scen där Avner hör sitt nyfödda barn 

som han inte fått träffa i bakgrunden och hur han reagerar på detta: 

 
Han får höra sitt barn som han inte har hunnit träffa så bryter han ju ihop lite grann 

och sen när hans vänner eller kompanjoner dör då, ja, blir det väl jobbigt för 

honom.514 

Isabel säger att hon blir ledsen för Avners skull och också för hela familjen. 

När hon beskriver vad det är hon förstår genom den här scenen säger hon: 

  
Hans känslor. Det förmedlas så mycket bättre genom film och även om det är rått när 

dom mördar dom så i filmen är det mycket starkare än i boken. Man kan skriva i 

boken: ”Dom sköt åtta skott i bröstet” men det säger inte så mycket. Om man ser det 

på film…ja, filmen beskriver allt mycket tydligare. Man förstår bättre.515 

Här gör Isabel en jämförelse med boken hon läste i projektet, Vedergällning: 

historien om israelernas hämnd för massakern vid OS i München 1972. Hon 

beskriver hur hon förstår Avners känslor bättre genom filmen. Under 

intervjun sätter hon filmens händelser i relation till hur det är för människor 

som är i krig och hur det är för människor som inte är det, för oss här i Sverige 

som det inte berör. Hon upplever en orättvisa i att konflikter bara kan pågå 

överallt och att ingen gör tillräckligt för att de ska lösas.516 Genom upplevelsen 

av händelserna verkar filmen stimulera Isabels historiemedvetande som hon 

uttrycker genom att dra paralleller mellan konflikten som skildras i filmen och 

orättvisor i dagens värld. Detta kan vara ett exempel på hur historisk spelfilm 

kan sudda ut avstånden mellan nuet och det förflutna och ännu mer i och med 

att konflikten mellan Israel och Palestina fortfarande pågår, vilket också 

Isabel berör i sin redovisning.  
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I citatet ovan berättar Isabel om vad hon hör. Ljudet är ett av de viktiga 

stilgreppen i narrationen. Eleverna kan vara omedvetna om vilken betydelse 

ljudet har för deras förståelse och meningsskapande. Om scenen ovan säger 

Isabel också: 

 
Om jag bara hade läst om det så tror jag att…då hade man kanske inte förstått det här 

med relationerna med typ familj och sånt. För även om man läser i en bok att han 

saknade sin dotter så ser man ju inte scenen när han hör hennes röst och bryter ihop. 

Jag tror inte att det kan beskrivas lika bra i ord som när man får se…517 

Jag har markerat med fet stil orden hör, ser och se i citatet. Isabel hänvisar till 

förståelsen av scenen med hjälp av sina synintryck men i själva verket är det 

hon hör medan hon ser som får henne att förstå.  

Det är värt att stanna upp en liten stund här och reflektera över ljudets 

betydelse för emotionellt erfarande och meningsskapande. Även om eleverna 

i studien främst relaterar till synintryck genom att berätta om vad filmerna 

visar och vad de ser så finns det precis som ovan också utsagor kopplade till 

vad de hör. Ett exempel på medvetenhet om ljudets betydelse, som även 

illustrerar avsnittets tema om våldsskildringar och mänskligt erfarande, 

beskriver Nicklas när han berättar om sin upplevelse av en scen i Schindler’s 

List. Scenen gestaltar när tåget med de judiska kvinnor som Schindler 

försöker rädda av misstag hamnar i Auschwitz istället för i Tjeckoslovakien. 

Nicklas säger om vad han hör i scenen:  

 
Ja faktiskt tänkte jag på det med alla tåg hur det dånade då dom kom till Auschwitz. 

Och så tänker dom; jaha nu kommer jag att dö. Och så hör man hundar som står och 

skallar, eller… /…/ ja skäller, och så hör man tåget dunsa och så skakar det. Det kan 

inte ha varit en trevlig känsla. Alla ser bara livrädda ut och kan inte säga nånting.518 

Den här scenen väcker frustration hos Nicklas. Han beskriver sin kroppsliga 

reaktion med orden: 

 
Ja, man känner sig maktlös tycker jag för man vill ändra på saker men det går inte. 

Och så blir jag väl lite skakig å /han visar att han skakar/ jag orkar inte med.519 

Nicklas beskrivning synliggör betydelsen av filmens narration för hans starka 

reaktioner som är både kroppsliga och mentala. Den emotionella värderingen 

är tydlig. I detta spelar ljudet en central roll för hur Nicklas förståelse av 

scenen byggs upp. Ljudet kan guida åskådarens perception mot de saker som 
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filmskaparen vill att åskådaren ska uppmärksamma i sitt menings-

skapande.520 I den beskrivna scenen guidar ljudet Nicklas att varsebli rädslan 

som kvinnorna visar att de känner. Han blir delaktig i deras vanmakt. 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt velat lyfta hur de aktuella filmerna 

som är våldsamma och visar på en mänsklig dimension väcker både empati 

och antipati i elevernas emotionella respons. Detta både försvårar och 

stimulerar elevernas tolkningar för historisk mening. Eleverna kan stimuleras 

att utmana sin självförståelse och sin omvärldsförståelse när filmerna 

används i undervisningen vilket exemplen med Letters from Iwo Jima och 

München visar. Spelfilmerna lyfter in olika perspektiv i undervisningen och 

visar på ett historiskt meningsskapande och en historiekultur som stimulerar 

existentiella och etiska funderingar hos eleverna. Ett tydligt fokus på enskilda 

individer finns även i dessa filmer vilket ger närhet och väcker empati. 

Exempelvis har Martins upplevelse av närhet till Saigo betydelse för hur han 

förstår krigets fasor. Även för Isabels förståelse av München har filmens fokus 

på Avner betydelse. Men det finns också skillnader gentemot ett 

aktörsperspektiv som i exempelvis Schindler’s List. En sådan skillnad är 

porträtten av Saigo som mening soldat och av Avner som underrättelseagent. 

Båda gör på sina sätt motstånd mot den hierarkiska våldsstruktur som de är 

delar av men utan att de uppfattas som hjältar av Martin och Isabel. Isabel 

uppfattar inte att Avner är underrättelseagent. I sin fabula beskriver hon 

honom som ”en helt vanlig människa, dom har plockat ut nån som inte folk 

känner till och med sig har han fyra killar tror jag. Och det är också vanliga 

män, en som jobbar i en leksaksbutik tror jag. Ja, det är inte så märkvärdiga 

personer.”521  

Antipatins känslogenererande kraft och relation till empatin behöver upp-

märksammas när begreppet historiefilmslitteracitet utvecklas teoretiskt. Om 

antipatin inte blir reflekterad blir det historiska meningsskapandet problema-

tiskt eftersom åskådarens historiska meningsskapande kan bli ytligt och 

känslostyrt.522 Genom att synliggöra hur filmnarrationen styr åskådaren dels 

att sympatisera med protagonisten och känna glädje när det går bra för denna, 

dels att känna avsky mot antagonisten och glädjas när det går dåligt för denna, 

kan det som är ett dilemma istället bli avstamp för en didaktisk utmaning där 

elevernas filmlitteracitet stärks.523  Denna kompetens har bäring även utanför 

undervisningssituationen.  
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6.4 Konstruerad och upplevd autenticitet 
Detta tema behandlar hur eleverna förhåller sig till och uppfattar trovärdig-

heten i filmernas historiska skildringar. Exempel ges främst från Martins och 

Isabels upplevelser av Letters from Iwo Jima respektive München. 

Trovärdighet handlar om huruvida eleverna uppfattar att filmerna gestaltar 

det som hänt i det förflutna som det var eller så som det skulle kunna ha varit. 

När eleverna menar att filmerna är trovärdiga ges en form av giltighet till 

historieframställningen vilken har betydelse för elevernas historiska menings-

skapande. Detta knyter an till den dimension av historiskt meningsskapande 

i historiekulturen som Rüsen benämner den kognitiva dimensionen och som 

handlar om hur giltighetsanspråk kan göras på ett förnuftigt vis i tolkningar 

av det förflutna. Detta tema är angeläget då jag kan se att eleverna i studien 

ger uttryck för att de filmer som de upplevt gestaltar det förflutna på ett sätt 

som ger dem en känsla av trovärdighet. Bland annat säger Martin att Letters 

from Iwo Jima är mycket verklig och trovärdig: ”Man skulle kunna säga att 

den är väldigt realistisk, väldigt historiskt korrekt spelfilm.”524  

När Martin resonerar om filmens trovärdighet skapar han en fabula utifrån 

filmens berättarform, sujet och stil där han förhåller han sig till fakta och 

fiktion. Han hade fått i uppgift av sin lärare att skilja på fakta och fiktion i sitt 

arbete om slaget vid Iwo Jima, vilket visar sig bli lite motsägelsefullt för 

honom.  När han berättar om vad han uppfattar som fakta i filmen anger han 

exempelvis den amerikanska landstigningen. De fiktiva inslagen menar han 

finns i de privata scenerna, exempelvis när huvudpersonen Saigo pratar med 

de andra soldaterna. På så sätt skiljer han på skildringen av slaget i sig (fakta) 

och på privata relationer och dialoger (fiktion). Men samtidigt som Martin när 

han pratar om filmen beskriver den som sann och faktabaserad säger han 

senare i intervjun att man inte kan lära sig fakta från spelfilm:  

 
Ja, vissa grejer kan man inte lära sig. Till exempel fakta. Det är lite svårt. Men man 

kan lära sig situationen och vad som egentligen hände och hur det gick till och så. Och 

vad personers åsikter var i det. Hur det var att vara där egentligen.525 

Detta visar på hur Martin vill skilja på historiska fakta och annan kunskap om 

historien och det är intressant att han benämner denna andra kunskap som 

”hur det var att vara där egentligen”. Han tycks mena att det är kunskaper om 

situationen som spelfilmer kan ge lärdom om. Och genom transaktionen med 

filmens narration kan kunskapen om ”hur det var att vara där egentligen” 

hjälpa Martin att ge ny innebörd till tidigare föreställningar om andra världs-

kriget. Exempel på detta är hur han resonerar kring sin syn på patriotism och 

på vad krig egentligen innebär: 
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 Den /filmen/ har förändrat att alla japaner kanske inte är så patriotiska under andra 

världskriget. Det var vissa som inte ville vara där. Samma sak amerikanerna.526  

Martins funderingar kring fakta och fiktion visar på en komplexitet och jag vill 

stanna upp ett slag vid föreningen av fakta och fiktion för historiskt 

meningsskapande. Vivian Sobchack talar om palimpsestiskt historiskt 

meningsskapande och använder termen ’conflation’ för att beskriva hur det 

fakta och fiktion sammanflätas när mening skapas till historien. Hon menar 

att det är omöjligt att hos den enskilda individen särskilja på historisk 

kunskap som kommer från traditionell vetenskaplig historia och kunskap om 

historien som fås genom populärkulturen. Det handlar inte om bättre och 

sämre kunskap som kan hållas åtskilda utan snarare om olika aspekter av 

historisk kunskap.527 Martins historiska meningsskapande kan synliggöras 

genom denna syn på föreningen mellan fakta och fiktion. Min tolkning är att 

Martins förändrade historieförståelse sker i en återkommande rörelse mellan 

fakta och fiktion där det inte går att utesluta det ena från det andra. Lärare 

Stefans upplägg av undervisningsmomentet kan ge en förklaring till Martins 

resonemang om filmens trovärdighet och att han jämför den med andra 

källor. Men Martins filmupplevelse är mer än detta. Hans emotionella 

engagemang i filmens karaktärer och hans estetiska erfarande är som jag visat 

tidigare starkt och genom att han uppfattar filmen som trovärdig hjälper detta 

honom till en emotionell förståelse av hur det egentligen var att vara i krig.  
I sin muntliga redovisning vill Martin hjälpa klasskamraterna att förstå 

historien bättre och han gör det bland annat genom att väva ihop historiska 

fakta med filmens fiktion.  Det går till så att han i en och samma Power Point-

bild i redovisningen har tre bildrutor. I den övre vänstra rutan visas 

landstigningsscenen ur Letters from Iwo Jima samtidigt som Martin berättar 

om och visar fakta om just den amerikanska landstigningen, åskådliggjort i 

två andra bildrutor.528 Detta ger en känsla av den autenticitet som Martin 

berättar att han upplever.  

Martin uttrycker att han uppskattar filmens sätt att gå emot gängse 

actionfilmers skildringar av krig vilket jag menar bidrar till hans känsla av 

autenticitet. En förklaring till detta kan finnas i att Letters from Iwo Jima 

skildrar japanerna som subjekt.529 På så sätt utmanas den rådande film-

kulturen men också historiekulturen. Denna vidgning av historiekulturen slår 
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an hos Martin. Filmen kan beskrivas som transkulturell vilket innebär att den 

sträcker sig över (across) kulturer men också bortom (beyond) kulturer.530 

Det finns en hel del kulturellt minne som inte följer nationsgränserna utan 

ingår i en sorts gemensam minnesbank tvärs över kultur- och nationsgränser. 

Andra världskriget och förintelsen är två exempel på sådana historiska 

minnen. Det som händer i undervisningen är att Martin får tillträde till denna 

minnesbank och gör detta transkulturella minne också till sitt eget protetiska 

minne. Genom begreppet transkulturellt minne utforskas de begränsningar 

som tidigare kulturella minnesstudier, som haft fokus på nationen, varit 

styrda av.531 Spelfilmens möjligheter att uttrycka transkulturalitet inbegriper 

också potentialen att utmana tidigare generationers historiekultur så att 

sådant som inte varit möjligt att gestalta för tidigare generationer kan ges 

plats genom spelfilmens narration. Mottagandet av Letters from Iwo Jima i 

Japan är ett exempel på hur den tidigare förträngningen av slaget om Iwo 

Jima i den japanska historiekulturen kan övergå till ett erkännande av detta 

kulturella minne hos senare generationer.532   

Hos Martin kan jag se, precis som hos flera av de andra eleverna, att han är 

intresserad av just mötet mellan dåtid och nutid. Speciellt om det inte är en 

alltför avlägsen dåtid. När dåtid och nutid möts kan han fundera över saker 

som rätt och fel ur olika perspektiv. Martins emotionella värderande visar på 

hur han använder historien som den gestaltas i Letters from Iwo Jima för att 

förstå och värdera nutiden. Han använder också nutiden för att förstå och 

värdera det förflutna. Hans emotionella värderande är inte enbart kopplat till 

filmens specifika narration utan är också mer allmängiltigt och uttryck för 

historiekulturen vilket jag beskrivit tidigare. 

Låt oss återvända till Isabel och hur hon resonerar kring trovärdighet. Hon 

bedömer filmen Münchens trovärdighet genom att koppla det till hur hon ser 

narrationens trovärdighet i relation till vad som är rimligt i livet. Hon menar 

att när israelernas hämndaktion börjar bli problematisk och när verkligheten 

kommer ikapp Avner och hans grupp då känner hon att det är trovärdigt, för 

livet är så. Isabel säger under den första intervjun: 

 
Även dom blir jagade, en av dom här männen dör. Så att här börjar det bli lite jobbigt 

och då tror jag att det är verkligheten, att allt man gör kommer ikapp en till slut.533 

Trots att uppgiften som Isabel fått av Stefan var att jämföra filmen med andra 

källor för att diskutera filmens sätt att framställa den historiska händelsen så 

                                                             
530 Erll, ”Travelling Memory”, 8. 
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bedömer Isabel den historiska trovärdigheten också med hjälp av sin erfaren-

het av livet. Jag tolkar det som att hennes tankar om hur verkligheten är och 

filmens sätt att framställa händelserna överensstämmer och det ger henne en 

känsla av att filmen är trovärdig i sin skildring av händelserna vid OS i 

München 1972 och vedergällningen som följde. Detta sätt att låta det estetiska 

erfarandet bli en måttstock för sanningsanspråk skulle kunna vara 

problematiskt för historieförståelsen. Just därför skulle det kunna öppna upp 

för diskussioner med eleverna om hur och varför vi påverkas av spelfilmers 

utformning när vi försöker förstå det förflutna i spelfilmens form.  

Denna sammanblandning av estetiskt och kognitivt historiskt menings-

skapande som kommer till uttryck genom Isabel är intressant att se i relation 

till den politiska dimensionen av det historiska meningsskapandet. Hennes 

känsla av trovärdighet skulle kunna leda till att hennes uppfattning om 

filmens historiekulturella politiska dimension innefattar sanningsanspråk. 

Men det är inte riktigt så enkelt.  Isabel är tydlig med att filmens narration 

spelar roll för hur hon uppfattar den politiska situationen och skuldfrågan. 

Hon säger: 

 
Isabel:  /…/Av den här vinkeln av filmen som dom visade så är det ju att 

israelerna dom är ju, det är palestinierna som har gjort fel.  Att allt är 

deras, så nu ska dom hämnas. Men om man går djupare så är det nog 

såklart båda två som är onda. Men just i filmen så tror jag det är att dom 

vill visa det som att dom andra är dom onda. 

Intervjuare: Och dom andra är… 

Isabel:  Palestinierna 

Intervjuare: På vilket sätt är dom onda? 

Isabel:  Ja men det är ju det här OS. Alltså det är sån stor grej. Det är inte 

vanliga, ja alla människor är lika värda, men komma in i en OS-by och 

liksom…ja, det är nästan heligt…ja så det… 

Intervjuare: Varför gjorde dom det tror du? 

Isabel:  Ja, jag vet inte. Kanske för att verkligen typ markera att dom, vet inte, 

hade makten och att dom skulle göra vad som krävdes för att…nej, jag 

förstår... jag vet faktiskt inte.534 

Hon återkommer till att hon tycker att filmen tar ställning för israelerna men 

att det är mer komplicerat om man sätter sig in i historien. I sin redovisning 

börjar hon med en historisk bakgrund till händelserna i München 1972 och 

hon avslutar med att berätta om det politiska läget i Israel och Palestina vid 

tidpunkten för redovisningen, vilken är december 2012. Precis som citatet 

ovan visar gav inte filmen München henne tillräckligt med historisk kunskap 

för att hon skulle kunna svara på min fråga. Den fick hon genom att läsa andra 

källor, vilket också den uppgift hon fått av Stefan innebar att hon skulle göra. 

Det är intressant att notera att en av de källor Isabel använder för fördjupad 

kunskap om den historiska kontexten är boken Vedergällning: historien om 
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israelernas hämnd för massakern vid OS i München 1972, vilken är samma 

bok som Steven Spielberg baserar sin film på. Detta är inte Isabel medveten 

om när jag intervjuar henne. 

Viktigt att lyfta fram är att Isabel menar att i en spelfilm får hon se precis 

hur exempelvis miljön är eller hur personerna ser ut och det hjälper henne att 

inte föreställa sig på ”fel” sätt.535 Men precis som exempelvis Jonathan menar 

hon att man inte kan bygga sina föreställningar om det förflutna på enbart 

film. Som framgått skulle Isabel inte förstått den historiska kontexten i filmen 

München om hon inte läst om händelsen vid OS i München 1972 samtidigt 

som hon såg filmen. Spelfilmen i sig gav henne inte tillräckligt med informa-

tion. Att historiska spelfilmer kan lämna åskådaren med obesvarade frågor 

om de faktiska historiska händelserna framkommer som nämnts tidigare även 

i Dahls studie om elevers reception av spelfilmen Hotel Rwanda.536     
Min tolkning är att spelfilmernas estetiska utformning bidrar till att Martin 

och Isabel upplever att gestaltningarna som historiskt trovärdiga och det tyder 

på en känsla av upplevd autenticitet hos eleverna.537 Denna upplevda 

autenticitet kan ses som en del av åskådarens fabula och den formas utifrån 

den konstruerade autenticitet som finns i filmernas sujet. Classen beskriver 

hur autenticitet kan vara kulturellt konstruerad med filmen Schindler’s List 

som exempel. Han visar hur Steven Spielberg valt att tumma på den historiskt 

belagda verkligheten för att uppnå upplevd autenticitet hos åskådarna. Ett 

exempel på det är hur han istället för att filma i Auschwitz, vilket han inte fick 

tillstånd att göra, lät bygga en replika av förintelselägret utanför ingången till 

Auschwitz-Birkenau. Classen skriver: 

 
Hanno Loewy has pointed out, for example, that the replica of the Birkenau platform 

allowed the distances among the platform itself, the gate, and the chimney of the 

crematory to be shortened, that is, a dramatic condensation of space was possible that 

did not correspond with the large distances of reality, but that enabled a symbolic 

grasping of the sequence of arrival, selection, and extermination.538 

Spielberg förmedlar bilden av arketypen Förintelsen genom referenser till 

bilder, symboler, människor och platser som existerat och som finns i vårt 

kulturella minne, i vårt historiska bild- och symbolarkiv. På detta sätt 

stimuleras åskådaren att uppleva den filmiska berättelsen som autentisk.539 

Det handlar i det här fallet om att som filmmakare vara sann gentemot 

essensen i en historisk händelse, inte sann gentemot enskilda historiska fakta. 
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Oliver Stone, regissör till flera historiska spelfilmer bland annat JFK, menar 

att det inte är historiska fakta i sig som är det intressanta att skildra på film 

utan det handlar om att, utifrån den historiska fakta man har tillgång till, tolka 

och illustrera en uppfattning om vad som hänt.540  

På liknande sätt använder regissörerna till Letters from Iwo Jima och 

München filmspråk som konstruerar autenticitet. Två exempel på 

berättarspråk som kan stimulera till en fabulakonstruktion hos åskådaren 

som ger en upplevelse av autenticitet är filmernas anslag.  Letters from Iwo 

Jima börjar med filmklipp som visar den nutida ön Iwo Jima med övergivna 

försvarsposteringar och gamla lämnade vapen. En grupp arkeologer hittar 

något som längre fram i filmen visar sig vara de brev som soldaterna skriver 

hem och vars innehåll åskådaren får ta del av genom filmen. På så sätt skapas 

en förbindelse mellan nu och då som präglas av brevens vittnesmål. München 

inleds med att den palestinska terrorgruppen Svarta september tar sig in på 

OS-området i München och tar den israeliska OS-truppen som gisslan. 

Gisslantagningen visas varvat med och genom olika länders nyhets-

rapportering av händelsen vilket ger åskådaren en känsla av autentisk 

närvaro. Jag menar att en viktig del av historiefilmslitteraciteten är att förstå 

hur samspelet mellan filmernas narration, åskådarens emotionella erfarande 

och historiska meningsskapande kan förstås som en transaktion. Att fundera 

över konstruerad och upplevd autenticitet är ett sätt att synliggöra trans-

aktionen. I en kritisk analys om relationen mellan spelfilmens narration, 

elevernas emotionella erfarande och elevernas historiska meningsskapande 

behöver denna aspekt beaktas. Genom filmnarration och åskådarens 

transaktion kan upplevelsen av autenticitet som konstrueras fiktivt i vissa 

avseenden utmana det historiska korrekta.  

6.5 Sammanfattande diskussion 
Föreliggande kapitel har utgått från forskningsfråga 2 som undersöker hur 

spelfilmernas narration samspelar med elevernas emotionella erfarande och 

deras historiska meningsskapande. I den sammanfattande diskussionen knyts 

resultatet av kapitlets analys ihop med resultatet från kapitel 5 om det 

didaktiska dilemmat liksom med teori och tidigare forskning.    

Tidigare historiedidaktisk forskning om spelfilm i undervisningen har 

bland annat fokuserat på hur den historiska spelfilmen kan utveckla det 

historiska tänkandet genom ämneskunskap, narrativ analys, texters 

historiekulturella positionering, historisk empati samt förmåga att urskilja 

presentism. Även elevers utveckling av historisk empati som både perspektiv-

tagande och medkänsla i relation till användandet av historisk spelfilm har 
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lyfts fram.541 Däremot har inte fokus legat på hur betydelsen av estetiken och 

den emotionella värderingen kan förstås i relation till elevers historiska 

meningsskapande. Jag kompletterar tidigare forskning genom att visa på hur 

just den estetiska erfarenheten kan ge det historiska meningsskapandet fler 

nyanser, med fokus på receptionen. Precis som Marcus och Levine skriver 

behövs mer teoretisk och empirisk forskning om hur historisk spelfilm kan 

vara en potential i historieundervisningen.542 

Begreppet historiefilmslitteracitet introducerades i kapitel 2 som ett viktigt 

teoretiskt redskap i forskningen om den historiska spelfilmens didaktiska 

utmaningar och potential. Figuren nedan åskådliggör de tre kunskaps-

områden som historiefilmslitteracitet består av och som beskrivits i översikten 

av tidigare forskning. Den markerade rutan och de markerade pilarna visar 

var mitt forskningsbidrag har sin tyngdpunkt i relation till de andra områdena 

även om alla områden berörs och är betydelsefulla. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. De tre kunskapsområden som historiefilmslitteracitet utgörs av. 

 

När historisk spelfilm blir en del av undervisningens historiekultur innebär 

det att starka känslouttryck kan få ett betydande utrymme i elevers historiska 

meningsskapande. I detta finns det didaktiska dilemma och den utmaning 

som synliggjorts och analyserats i kapitel fem och sex. För att skapa historie-

didaktiska redskap som kan bidra till att lärare antar utmaningen och inte 

fastnar i dilemmat kan emotionernas roll för det historiska meningsskapandet 

synliggöras och undersökas.  För att kunna göra detta krävs en metanivå för 

reflektion kring historiskt kännande i likhet med den befintliga metanivå som 

undersöker historiskt tänkande. Filmaren och författaren Daniel Frampton 

resonerar i denna riktning. Han beskriver hur filmupplevelser smälter 
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samman att tänka film med att känna film och att en affektiv förståelse där-

med uppstår hos åskådaren.543  Framptons sätt att betona och etablera 

begrepp för den affektiva förståelsen är ett exempel på hur denna metanivå 

kan utvecklas. Även Axelsons försök att fånga spännvidden av basala affekter 

och mentala kognitioner genom uttrycket ’thick viewing’ som beskriver en 

balanserad emotionell värdering av ett filmnarrativ utgör ett exempel.544  

I upplevelsen av historisk spelfilm läggs ytterligare en aspekt till detta. 

Filmerna förmedlar bilder av det förflutna och därmed rör den affektiva 

förståelsen, eller ’thick viewing’, aspekter av historiskt tänkande och historiskt 

kännande. En ingång till hur detta skulle kunna förstås kan återfinnas i 

Rüsens tankar om historiskt meningsskapande.   

Rüsen menar att historiekulturens uttryck genom de meningsskapande 

dimensionerna ska ses i relation till varandra. För att den historiska mening 

som skapas genom historiekulturens artefakter inte ska bli ensidig behöver 

det finnas en balans dem emellan.545 Den estetiska dimensionen rymmer 

spelfilmernas narration, det vill säga hur filmskaparna väljer att gestalta sitt 

berättande genom vad som visas på filmduken och hur det visas. Den 

fabulakonstruktion som detta ger upphov till hos eleverna kännetecknas av 

emotionellt erfarande. Elevernas uttryck för emotionellt erfarande 

karaktäriseras bland annat av empati och antipati där känslorna har stort 

utrymme. Empatins och antipatins betydelse för meningsskapande hänger 

samman med filmernas berättarspråk och jag har i kapitlet visat på några 

aspekter av detta. Bland annat är den dubbla empatin exempel på det då 

eleverna tycks inspireras av den empati som filmernas karaktärer ger uttryck 

för. I sin studie om gymnasieelevers respons på Hotel Rwanda skriver Dahl 

att:  

 
Filmmediet erbjuder inte några aktörslösa skeenden. Snarare bygger det känslomässiga 

engagemanget vid filmupplevelsen på sympati och antipati med personerna och 

aktörerna på den vita duken. Aktörsperspektivet var följaktligen väl företrätt i filmen 

och skapade goda förutsättningar för eleverna att se aktörer i historien.546  

Dahls studie uppmärksammar att sympati och antipati följs åt i det historiska 

meningsskapandet vilket också min studie visar. Den antipati som väcks av 

filmernas berättarspråk behöver uppmärksammas då den är lika betydelsefull 

som empatin för det historiska meningsskapandet. Rüsen skriver om 
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betydelsen av både det mänskliga och det omänskliga för vår historiska 

identitet.547 En utmaning när spelfilm används i undervisningen för att lyfta 

svåra och komplexa delar av vårt förflutna är att inte väja för det som väcker 

avsky, hat och motvilja. Det handlar om att förstå hur empati och antipati 

samspelar i åskådarens fabulakonstruktion och också i förståelsen av det 

förflutna. Detta är en angelägen kompetens för historiefilmslitteracitet och jag 

återkommer till det i nästa kapitel. 

Elevernas emotionella upplevelser av de aktuella filmerna, och i förläng-

ningen av historien, handlar alltså om att både filmernas form och innehåll 

samspelar när fabulan skapas. Men min studie visar att eleverna ger uttryck 

för en mer eller mindre medveten hållning till betydelsen av filmernas 

estetiska form. En omedveten hållning till estetiken kan vara när eleverna lite 

i förbigående beskriver vad de ser och vad de hör. Exempel på det är hur 

Martin beskriver cynismen under slaget om ön Iwo Jima:  

 
Men jag tycker också att det är lite cyniskt när man ser folk ur armén och så, hur dom 

är jättepatriotiska och kan göra vad som helst för att vinna, spränga sig själv och i 

princip allt, skjuta sina egna kamrater och så. Så det var verkligen verklighetstroget. 

Och ändå väldigt…man blev lite ledsen när man såg den…548 

Martin beskriver ovan hur han ser folk i den japanska armén utan att ge en 

medveten beskrivning av hur det han ser är gestaltat och hur det han ser 

påverkar hans meningsskapande. Men implicit tolkar jag hans utsagor som att 

filmens berättarspråk har stor betydelse för hur det får honom att känna sig 

ledsen och hur han börjar att reflektera kring patriotism och också kring 

verklighetstrogenhet.  

En något mer medveten reflektion kring hur filmmakarnas sätt att berätta 

styr förståelsen ger Jonathan uttryck för utifrån filmen Vredens druvor, vilket 

beskrivits tidigare i kapitlet, bland annat när han kommenterar hur 

filmmakarna väljer att göra handlingen mer dramatisk än den kanske var i 

verkligheten för att det behövs för filmens dramaturgi (se s. 146). Jonathan 

ger överlag uttryck för en medvetenhet om det filmiska hantverket när han 

berättar om sina upplevelser av Vredens druvor. I hans fall kan det medverka 

till att hans känslomässiga erfarande blir nedtonat eftersom hans rörelse 

mellan att registrera och uppleva hur filmen är gjord och vad filmen handlar 

verkar ha betydelse för hans meningsskapande. Jonathan har således 

utvecklat en begynnande historiefilmslitteracitet med en kritisk medvetenhet 

om narrationens handgrepp. Men en viktig iakttagelse av mitt empiriska 

material är att få elever gör medvetna utsagor om det filmiska språket, det vill 

säga kommenterar om exempelvis berättarform, sceneri, bildutsnitt, 

redigering, ljud eller kamerarörelser. När det gäller ljudets roll kommenteras 
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det i mindre utsträckning än vad eleverna berättar om vad de ser. Som jag 

visat beskriver Isabel sin förståelse som är baserad på ljudintryck genom att 

säga att det är det hon ser som får henne att förstå. Jag tolkar mitt material 

som att eleverna inte riktigt är medvetna om betydelsen av kombinationen 

hörsel och syn som central för perceptionen och för den emotionella respons 

som filmerna stimulerar till.    

Som beskrivits i inledningen är ett av kännetecknen för historisk spelfilm 

att kommunicera ett budskap. Det blir i ljuset av detta intressant att ingen av 

eleverna i min studie på allvar utmanar de aktuella spelfilmernas sensmoral. 

Det är tydligt att filmernas budskap dockar in i den rådande historiekulturen 

på så sätt att själva kärnan i hur de aktuella filmerna gestaltar det förflutna 

inte ifrågasätts av någon.  Vad betyder det? Jag tolkar det som att den 

funktionella aspekten i det historiska meningsskapandet hos eleverna är stark 

men att grunderna för den inte blir synliggjorda i undervisningen. Det handlar 

om ett meningsskapande som bygger på att eleverna accepterar innehållets 

sensmoral i filmerna, både i fråga om vad som framställs och hur det fram-

ställs. Detta innehålls sensmoral stimulerar till engagerande tankar och 

känslor med handlingsriktning. Den empati som omtanke som eleverna 

uttrycker som ett engagemang att något hänt (caring that) blir här 

framträdande. Tidigare forskning visar också på detta. Bland annat Donnelly 

beskriver hur den emotionella och den narrativa dimensionen i lärares och 

elevers upplevelser av spelfilm som didaktiskt redskap samspelar med 

elevernas starka engagemang i historien, ett engagemang som också kan 

inbegripa nuet och framtiden.549   

Viljans och värderandets inflytande på det historiska meningsskapandet 

kan bli problematisk om inte eleverna får redskap att förstå varför (kognitiv 

dimension) och hur (estetisk dimension) deras moraliska patos väcks 

eftersom mänskligt handlande i historien inkorporeras genom filmernas 

berättelser i vårt kulturella minne som en form av protetiskt minne. Det är 

tydligt i det empiriska materialet att filmernas budskap påverkar elevernas 

förståelse av historien. Jag visar att filmer med starkt fokus på individers 

agens eller filmer med tydligt budskap om kollektivets betydelse för 

samhällsförändring styr den fabula som eleverna konstruerar. Ett oreflekterat 

erfarande kan begränsa det historiska meningsskapandet genom att det 

filmiska berättarspråket påverkar eleverna till normativa tolkningar som kan 

begränsa deras historieförståelse.  

Detta skulle kunna förklaras med hur spelfilmen strukturerar vårt 

engagemang genom gruppering (alignment) och lojalitet (allegiance).550  

Åskådaren positioneras i linje med, grupperas med, vissa karaktärer genom 

hela filmen. Detta sker genom olika tekniker så att åskådaren får tillgång till 
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karaktärernas subjektiva erfarande. På så sätt upplever åskådaren vad 

karaktären önskar, tror, tänker och känner. Att fästa sig vid någon karaktär 

hänger samman med tillgången till deras subjektiva tillstånd. Detta är 

’alignment’.551 Lojalitet är den andra grundläggande komponenten i 

strukturerandet av åskådarens engagemang. Den föds ur åskådarens 

moraliska värdering av karaktärernas handlande. Denna värdering behöver 

inte vara i överensstämmelse med hur åskådaren förhåller sig moraliskt i sitt 

eget liv, utan det kan också hänga samman med en moralisk värdering i 

relation till andra karaktärer i filmen. Lojalitet och empati hänger samman 

men de är inte alltid överensstämmande. Exempelvis kan åskådaren i vissa 

lägen brista i sin empati med filmkaraktären men fortfarande känna lojalitet 

med densamma. De båda begreppen ’alignment’ och ’allegience’ kan 

exempelvis synliggöra och förklara elevernas erfarande av Oskar Schindler. 

Genom detta synliggörande kan eleverna få redskap att tolka sin respons både 

på den estetiska och den politisk-moraliska dimensionen av historiekulturen. 

Den kognitiva dimensionen kopplar jag till de uttryck för trovärdighet och 

sanningsanspråk som eleverna ger uttryck för. Den handlar om hur vi kan 

förhålla oss till det förflutna på ett sätt som stärker giltigheten i historiska 

återgivningar.552 Denna aspekt finns tydligt uttryckt i ämnesplanen för 

historia och i historieämnet som disciplin. Det representeras i undervisningen 

av de källor som Stefan vill att eleverna ska jämföra filmerna med eller de 

genomgångar som Anna har innan eleverna ser Schindler’s List. Det är tydligt 

genom studien hur den kognitiva dimensionen blir beroende av den estetiska, 

den politiska och den moraliska dimensionen när den historiska 

trovärdigheten bedöms av spelfilmernas representationer av det förflutna. 

Här är sammanflätningen av fakta och fiktion i framställningarna en 

betydelsefull faktor och här finns också en intressant utmaning i användandet 

av historisk spelfilm. Denna utmaning kan antas genom att en förståelse 

utvecklas för balansen mellan de meningsskapande dimensionerna. Jag 

återkommer till detta i nästa kapitel om historiefilmslitteracitet.  

Mattias såg Ådalen 31. När han berättar om sina filmupplevelser och när 

han redovisar sin uppgift finns tecken på hur den kognitiva dimensionen kan 

balanseras med de andra dimensionerna. Mattias synliggör en balans i sin 

förståelse av historiekulturens uttryck för händelserna i Ådalen. Under 

intervjuerna och i redovisningen kommenterar han filmens narration, både 

vad som visas och hur det visas. Exempelvis beskriver han i den första 

intervjun hur han känner och tänker om filmsekvensen när militären skjuter 

mot demonstranterna. Han uttrycker en upplevelse av empati med arbetarna 

samtidigt som han uttrycker motvilja mot dem som bestämmer. Han 

använder starka ord som slakt och massaker och säger att han tycker att 

                                                             
551 Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator’s Experience, 107. 
552 Rüsen, Berättande och förnuft, 184. 
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Sverige kan skämmas för dödsskjutningarna.553 I den muntliga redovisningen 

är hans emotionella uttryck nedtonat men hans moraliska ställningstagande 

finns kvar. Han säger: ”Det är inte försvarbart att ens öppna eld mot en fredlig 

demonstration”. Detta kompletteras med material ur den historiska 

kontexten, bland annat Ådalskommissionens slutsats att de flesta kulor var 

rikoschetter och att militären siktat mot marken. Han är tydlig i sin 

redovisning med att visa på hur Bo Widerberg valt att skildra döds-

skjutningarna på så sätt att militären siktar rakt mot demonstranterna. 

Därigenom visar han på olika tolkningsmöjligheter. Som jag nämnt tidigare 

visar han också på att skuldfrågan diskuterades i samtiden genom pressklipp 

från borgerlig press och vänsterpress.554 Denna pendling mellan innehåll, 

form och funktion synliggör att historia inte är en ren återgivning av det 

förflutna utan att historia konstrueras i en samtid och att fakta, känslor och 

värderingar påverkar historiens tillblivelse och framställning.  

De aktuella filmernas narration stimulerar eleverna att uppleva dem som 

historiskt trovärdiga.  Filmspråket ger en känsla av upplevd autenticitet, av att 

filmerna avbildar det förflutna på ett sätt som väcker känslor av att ha varit 

där, fast ändå inte, som Jessica säger när hon beskriver det som ”jätteskumt” 

att hon känner så.555 Jessicas reaktion på denna känsla öppnar upp för att i 

undervisningen gå vidare och fundera över vad det är som gör att det känns 

så. Här skulle en kritisk medvetenhet kunna utvecklas med en fördjupad 

kunskap om hur de estetiska, de kognitiva, de moraliska och de politiska 

uttrycken för historiekulturen samverkar.  Varför något känns ”jätteskumt” 

skulle då kunna inbjuda till reflektioner. Ytterligare ett exempel på hur 

filmernas budskap och elevers upplevelser av autenticitet kan ses i relation till 

varandra är hur Nicklas uttrycker att han tycker att Schindler’s List var bra. 

Han säger: 

 
Personligen så tycker jag att den var skitbra. Man förväntade sig inte, eftersom den 

var svartvit, så har ju jag ganska dåliga förväntningar av det men jag tycker att den 

var bra ändå. Och den hade bra budskap och den var sann också tror jag. Ja. Så jag 

tycker att den var bra.556 

Ovanstående leder in på betydelsen av kritiska perspektiv på historie-

filmslitteracitet. Det stärks också av tidigare forskning av Stoddard, Marcus 

och Donnelly med flera som förtjänstfullt visat på problematiken kring det 

didaktiska dilemmat och vikten av kritisk kompetens i användandet av 

historisk spelfilm.  

                                                             
553 Mattias, 121109, 8. 
554 Mattias, muntlig redovisning, 121205. 
555 Jessica, 130228, 1. 
556 Nicklas, 130228, 1. 
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Kapitlet har syftat till att besvara studiens andra forskningsfråga: Hur 

samspelar elevernas uttryck för historiskt meningsskapande och emotionellt 

erfarande med de aktuella spelfilmernas narration? Svaret kan sammanfattas 

enligt följande. Elevernas emotionella erfarande av spelfilmernas narration 

har betydelse för det historiska meningsskapandet och för hur de tolkar och 

orienterar sig i historiekulturen. Detta visar sig genom att filmernas berättar-

tekniska grepp stimulerar elevernas emotionella erfarande med stort 

utrymme för empatisk och moralisk respons. Analysen visar att eleverna är 

både fria och styrda i sin förståelse av spelfilmernas narration. Elevernas 

fabulakonstruktion påverkas av filmernas berättarspråk och hur det stimu-

lerar dem till idiosynkratiska tolkningar men också av deras förförståelse och 

av hur undervisningsmomentet är upplagt. I fabulakonstruktionen finns 

utrymme för elevers olika tolkningar och de kan vara relativt fria i sin 

karaktär. De visar på att meningsskapandet ibland skiljer sig åt mellan 

eleverna trots att de tagit del av samma sujet. Men filmernas berättarspråk 

fungerar också styrande mot likartade fabulakonstruktioner hos eleverna. 

Detta belyser betydelsen av reflektion utifrån den känslomässiga responsen. 

Annars riskerar det historiska meningsskapandet att stanna vid enkla 

förklaringar och grunda slutsatser om det förflutna, alltför styrda av spel-

filmens dramaturgi och berättartekniska komponenter.  Därför behövs 

kunskap om hur spelfilmers narration och historiskt meningsskapandet 

samspelar och av hur undervisningssammanhanget och elevers tidigare 

historieförståelse påverkar tolkningen av filmernas gestaltning av det 

förflutna. 

Genom en ökad kritisk medvetenhet om hur det filmiska berättarspråket 

påverkar åskådaren ökar också möjligheten att den historiska spelfilmen kan 

spela en produktiv roll i individens historiska meningsskapande. Här finns 

spelfilmens stora potential. Detta leder vidare till nästa kapitel.  
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7. HISTORIEFILMSLITTERACITET 
 

Detta kapitel behandlar avhandlingens tredje forskningsfråga: Hur kan be-

greppet historiefilmslitteracitet utvecklas teoretiskt mot bakgrund av svaren 

på de två föregående frågeställningarna? Det innebär att begreppet diskuteras 

både i ljuset av studiens empiriska resultat och utifrån olika teoretiska pers-

pektiv. Det senare inbegriper historiedidaktisk teori, filmteori och teori om 

estetisk.  

I kapitlets inledande del beskrivs hur föreliggande studie förhåller sig till 

hur tidigare forskning använder begreppet historiefilmslitteracitet. I samband 

med det kommenteras kort den sista delen av begreppet, litteracitet. Efter 

denna inledning följer fördjupande avsnitt som utvecklar de teoretiska aspek-

ter som jag funnit vara fundamentala för en utvecklad förståelse av historie-

filmslitteracitet. Genom att utveckla begreppets teoretiska bas är det möjligt 

att sedan vidareutveckla den praktiska tillämpningen på nya sätt. Jag menar 

att det är angeläget med en problematisering av historiefilmslitteracitet för att 

därigenom lyfta värdet av begreppet och utforska svagheter och problem i 

relation till det fenomen som begreppet är tänkt att förklara.557   

Begreppet historiefilmslitteracitet har i tidigare historiedidaktisk forskning 

uppfattats som ett praktiknära förhållningssätt till historisk spelfilm. Det 

beskrivs som en form av didaktisk kompetens hos läraren och som en förmåga 

att utveckla hos eleven snarare än ett teoretiskt begrepp. Det handlar om att 

ge lärare redskap att utveckla elevers historieförståelse genom historisk spel-

film. I denna förmåga ryms hur lärare genom ett medvetet arbete med film 

kan utveckla både sin egen och elevernas kompetens att analysera, tolka och 

värdera film på ett meningsfullt och kritiskt sätt.558  Denna kompetens har 

beskrivits i tidigare forskning där också olika fallgropar i användningen av 

spelfilm för elevers historieförståelse lyfts fram (se kapitel 2). Dessa fallgropar 

kan förstås som delar av ett didaktiskt dilemma, vilket behandlats i kapitel 5. 

Dilemmat hänger samman med filmmediets berättarspråk och vilken roll det 

spelar för åskådarens meningsskapande. Komplexiteten i meningsskapandet 

har vidareutvecklats och fördjupats i kapitel 6, där samspelet mellan elevers 

emotionella erfarande, deras historiska meningsskapande och spelfilmernas 

narration har analyserats.  

Att använda spelfilm som en didaktisk resurs kan på flera sätt vara ut-

manande för både lärare och elever. Genom att utveckla en teoretisk förståelse 

för vad historiefilmslitteracitet kan vara vill jag gå vidare från det dilemma 

                                                             
557 Mats Alvesson och Dan Kärreman, ”Constructing Mystery: Empirical Matters in Theory Development”, 

Academy of Management Review 32, nr 4 (2007): 1265–66. 
558 Marcus och Levine, ”Exploring the Past with Feature Film”, 3. 
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som spelfilmen kan medföra, anta de utmaningar som finns och synliggöra 

den historiska spelfilmens potential för historiskt lärande.  

Meningsskapande är centralt i avhandlingen och den sista delen av ordet 

historiefilmslitteracitet speglar detta. I linje med vad som beskrivs i 

avhandlingens inledning innefattar begreppet litteracitet individens förmåga 

att kunna läsa och skriva men också att kunna skapa mening till texter. Vidare 

innefattar begreppet även sociala praktiker för textproduktion och 

konsumtion i vilka mening skapas. Litteracitetsforskningen har utvecklat dels 

teoretiska perspektiv på begreppet, dels en praktisk sida som avser den 

kompetens som individen besitter när hen exempelvis kan skriva texter i olika 

genrer eller förstå betydelsen av att det finns olika genrer. En lärare som 

arbetar med litteracitet behöver förstå både den teoretiska och den praktiska 

dimensionen av begreppet.   

På liknande sätt finns både en teoretisk och en praktisk sida av historie-

filmslitteracitet.  En första indelning kan således göras mellan historiefilms-

litteracitet som teori och historiefilmslitteracitet som praktik.  Som teori 

handlar det om hur begreppet kan förstås. Som praktik är det i föreliggande 

avhandling kopplat till didaktik och då med två aspekter: historie-

filmslitteracitet som ämnesdidaktisk kompetens hos läraren och historie-

filmslitteracitet som kompetens hos individen som konsument av den 

historiekulturella artefakten historisk spelfilm. I detta kapitel belyses främst 

den teoretiska förståelsen av begreppet även om praktiska implikationer av 

den teoretiska förståelsen berörs. Historiefilmslitteracitetens praktiska 

aspekter diskuteras i kapitel 8. 

7.1 Historiefilmslitteracitetens kunskapsområden 
Den historiedidaktiska forskningen om spelfilm i undervisningen kan som jag 

tidigare beskrivit relateras till tre olika kunskapsområden. I denna forskning 

saknas en teoretisk förståelse av hur de olika aspekterna av dessa kunskaps-

områden är relationerade till varandra. Jag vill därför utveckla begreppet 

historiefilmslitteracitet i en holistisk riktning. Detta sker bland annat genom 

att jag väljer att fokusera på transaktionsprocessen mellan kontext, åskådare 

och film. En sådan holistisk förståelse av historiefilmslitteracitet innebär att 

åskådaren genom den estetiska upplevelsen inbjuds till en speciell form av 

historiskt meningsskapande där den emotionella responsen ges stort 

utrymme. Med ett sådant synsätt kan de olika delarnas ömsesidiga 

förhållande tydliggöras och därmed kan också en fördjupad teoretisk 

förståelse av den didaktiska situationen utvecklas. Med transaktions-

processen som utgångspunkt för förståelsen av historiefilmslitteracitet 

tydliggörs hur de tre kunskapsområden relaterar till varandra.  
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Figur 4. Historiefilmslitteracitetens relaterade kunskapsområden. 

 

En holistisk förståelse innebär en förståelse av hur kunskap om historia och 

historiedidaktik, kunskap om filmers berättarspråk, innehåll, budskap och 

produktionsförhållanden samt kunskap om filmreception och menings-

skapande samverkar för att skapa historisk mening hos åskådaren. Jag menar 

att basen för en teoretisk förståelse av historiefilmslitteracitet finns i detta 

samspel där transaktionsprocessen är det centrala. I de följande avsnitten 

utgör de tre kunskapsområdena och samspelet dem emellan en plattform för 

den teoretiska utvecklingen av hur historiefilmslitteracitet kan förstås.  

7.2 Meningsskapande genom transaktion 
Den centrala utgångspunkten för studien är kunskapsområdet om reception 

och meningsskapande. Individens meningsskapande kan förstås som en 

transaktionsprocess som synliggör hur viktig både den enskilda individens 

meningsskapande och den rådande kontexten är för hur historieförståelse 

utvecklas. När historisk spelfilm används som didaktisk resurs behövs 

kunskap om detta. Vad innebär det då att förstå meningsskapandet som en 

transaktionsprocess? 

Termen transaktion introducerades av bland andra Dewey som ett sätt att 

tala om interaktion utan att se deltagarna i interaktionen som separerade från 

varandra. Det är genom att se interaktion som en helhet där deltagarna 

ömsesidigt påverkar varandra som en djupare förståelse för meningsskapande 

kan nås.559 Det specifika med att betrakta erfarande av spelfilm i historie-

undervisningen som en transaktion är att det öppnar upp för att det ryms både 

likheter och olikheter i åskådares filmupplevelser och meningsskapande. 

Genom transaktionen kan vi förstå hur åskådaren, filmens narration och 

undervisningskontexten ömsesidigt påverkar varandra under och även efter 

upplevelsen. Transaktionen ger oss redskap att se helhet i meningsskapandet.  

                                                             
559 Rosenblatt, Making meaning with texts: Selected essays, 2. 
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För att historiefilmslitteracitet ska kunna utvecklas hos läraren och eleven 

är det avgörande att spelfilmen förstås och tolkas just utifrån sin specifika 

form och sitt specifika berättarspråk. Därför är det väsentligt att relatera 

transaktionen till ett estetiskt förhållningssätt. Rosenblatt skriver: ”Mitt syfte 

är att motverka tendensen till polarisering av konst och vetenskap och visa 

hur deras insatser kan komplettera varandra”.560 Jag är enig med Rosenblatt 

i denna ambition och menar att det är just denna syn på en syntes av konst 

och vetenskap som utgör historiefilmslitteracitetens kärna.561 I den 

ömsesidiga relationen mellan historiefilmslitteracitetens kunskapsområden 

möts konst och vetenskap.  

I de tidigare resultatkapitlen har jag berört hur elevernas transaktion med 

de aktuella filmerna och med undervisningskontexten kan beskrivas med 

hjälp av begreppen efferent respektive estetiskt förhållningsätt.562 Detta är 

viktiga redskap att förstå historiefilmslitteracitetens transaktionsprocess. Min 

studie synliggör hur ett mer efferent förhållningssätt ibland dominerar på 

bekostnad av ett mer estetiskt förhållningssätt. Med det menar jag att det 

estetiska förhållningssättet inte får plats i undervisningen trots att eleverna 

uttrycker ett estetiskt erfarande med tydlighet under intervjuerna. Deras 

estetiska förhållningssätt blir synligt i uttrycken för emotionell värdering. Den 

emotionella värderingen berör som jag tidigare definierat det individens 

sammantagna respons på en filmupplevelse. Den karaktäriseras av emotioner 

vilka består av affektiva komponenter som sinnesstämningar och känslor, 

samt kognitiva komponenter som övertygelser, omdömen och etiska av-

vägningar. Mitt empiriska material visar att elevernas emotionella värdering 

innehåller tre samverkande dimensioner: en empatisk, en etisk och en 

existentiell dimension. I alla tre dimensionerna finns elevernas idiosynkra-

tiska respons med som en viktig komponent. Det betyder att transaktionen 

färgas av personliga känslor och reaktioner. Elevernas förhållningssätt till 

filmernas narration uppvisar en hög grad av närvaro och uppmärksamhet, 

vilket tyder på ett estetiskt förhållningssätt.  

Detta estetiska förhållningssätt behöver uppmärksammas så att det inte 

trängs undan till förmån för ett mer opersonligt efferent arbete med filmerna. 

Om det estetiska erfarandet inte blir reflekterat kan den påverkan som det har 

på det historiska meningsskapandet förbli osynligt. Litteraturreceptions-

forskningen framhåller med utgångspunkt i Rosenblatts teori om transaktion 

att det är i en växling mellan efferent och estetisk läsning som en god läsare 

                                                             
560 Rosenblatt, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, 15. 
561 Jag är medveten om att det finns delade meningar om huruvida mainstream-spelfilm bör betraktas som 

konst, bland annat beroende på de kommersiella produktionsvillkoren. Jag går inte in i den diskussionen utan 

konstaterar att utifrån den definition av konst som jag gjort i teorikapitlet finns skäl att betrakta spefilmen 

som konst.  
562 Rosenblatt, Making meaning with texts: Selected essays; Rosenblatt, The Reader, the Text, the Poem: 

The Transactional Theory of the Literary Work. 



 

173 
 

utvecklas.563 Överfört till historiefilmslitteracitet menar jag att det är i en 

medveten växling mellan ett efferent och ett estetiskt förhållningssätt i trans-

aktionen med den historiska spelfilmen som elever utvecklar sitt historiska 

meningsskapande. Vidare är det viktigt att det estetiska förhållningssättet 

relaterar till narrationen och inte förstås frikopplat från denna. Rosenblatt ser 

betydelsen av att den personliga responsen i det estetiska förhållningssättet 

åtföljs av reflektion kring rimligheten i de tolkningar som görs. Hon skriver:  

 
The reader is constantly faced with the responsibility of deciding whether an 

interpretation is acceptable.564 

Detta är en viktig aspekt av transaktionen som kan överföras till utvecklingen 

av begreppet historiefilmslitteracitet. Utgångspunkten är att varken spel-

filmens narration eller åskådaren är färdigdefinierade när de möts utan 

meningen skapas i själva mötet. Åskådaren är i mötet inte fri att göra vilka 

tolkningar som helst utifrån sina egna personliga preferenser. Det finns ett 

ansvar att de tolkningar som görs är i relation till spelfilmens narration och 

till det som visas på filmduken. Men åskådaren är inte heller bunden till att 

försöka hitta en redan existerande mening i filmen eftersom transaktionen 

rymmer en tolkningsfrihet som innebär att det inte finns en absolut mening. 

Däremot finns det tolkningar som är mer eller mindre rimliga i relation till det 

sammanhang i vilket mening skapas. Jag återkommer till denna aspekt av 

transaktionen både i nästa avsnitt om spelfilmens narration och i avsnittet om 

historiskt meningsskapande. 

7.3 Transaktion med spelfilmens narration 
Detta avsnitt behandlar hur transaktionsprocessen kan förstås i relation till 

elevernas erfarande av spelfilmernas narration. Hur kan en teoretisk för-

ståelse av historiefilmslitteracitet utvecklas som innehåller en lyhördhet för 

åskådarnas emotionsprocess och som relateras till narrationsteorin om 

fabula, sujet och stil? Ett konkret exempel på transaktion i det empiriska 

materialet kan hjälpa till att åskådliggöra detta. Eleverna skapar mening när 

de tolkar filmkaraktärernas handlande. De pendlar då mellan upplevelsen av 

filmen och respons i form av sina egna tankar och känslor. Detta vävs samman 

som i följande citat från Martin. I utdraget nedan från transkriberingen av den 

första intervjun tittar Martin och jag tillsammans på ett filmklipp ur Letters 

from Iwo Jima när han säger: 

 
Martin: Sen tror jag här också när amerikanen blir tillfångatagen… 

Intervjuare: …ja… 

                                                             
563 Katarina Rejman, Litteratur och livskunskap: Modersmålslärarens berättelse om undervisningen i 

årskurs 7–9, Avhandling för doktorsexamen (Åbo: Åbo Akademis förlag, 2013), 64. 
564 Rosenblatt, Making meaning with texts: Selected essays, 22. 
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Martin:  …och när dom drar ner honom i hålet. Då dödar dom ju han direkt. Och 

så skriker på han. Här. /Menar i filmklippet som vi ser/ Han förstår inte 

vad dom vill. Och dom förstår inte han. Han har väl också blivit tvingad 

till det. Precis som dom. 

Intervjuare: Vad tänker du att dom japanska soldaterna har för känslor vid det här 

tillfället? 

Martin:  Dom är väl arga för att deras kompisar har dött på grund av han. Och 

han är väl arg för att hans kompisar dött på grund av dom. Jag menar 

om det var tvärtom så skulle säkert dom också be om nåd. Så det är väl 

att dom har lite stereotyper om motståndaren.565 

Martin ger mening till det som visas på skärmen genom filmens sujet och stil. 

I den andra repliken tolkar han filmkaraktärernas handlande som att de på 

båda sidor har blivit tvingade till att göra det de gör. Som intervjuare vill jag 

att han utvecklar hur han tolkar karaktärerna och frågar om de japanska 

soldaternas känslor. Han beskriver hur han tänker på soldaternas handlande 

som att de ser varandra genom stereotypiserade bilder. En tolkning av detta 

kan vara att Martin förstår soldaterna som avklippta från varandra i en 

situation som lider brist på förståelseskapande kommunikation och som är 

fylld med automatiserat känslosamt handlande. Genom transaktion med 

filmens sujet växer Martins fabula fram och blir till en erfarenhet hos honom, 

kanske som ett protetiskt minne. Plantinga beskriver kognitionens betydelse 

för hur den emotionella responsen blir till mening hos åskådaren: 

 
This attention to the body and to the sensuous film experience is absolutely vital. Still, 

cognition is also vitally important. As soon as the spectator relates this scene to other 

scenes, differentiates one character from another, evaluates a character’s behavior in 

relation to narrative context, or in any other way makes sense of the scene in context, 

cognition becomes the means by which these impressions, feelings, and responses are 

united into an experience of the film as a whole.566 

I Martins transaktionsprocess samspelar emotioner och kognition i menings-

skapandet. Citatet med Martin är bara en liten del av hans transaktion med 

filmen och som jag visat tidigare i avhandlingen är hans emotionella 

engagemang starkt. Det finns som en viktig del av erfarenheten när han ger 

mening till det till synes meningslösa och oförståeliga som följer i krigets spår. 

Genom att förstå meningsskapandet som en transaktion lyfts själva film-

upplevelsen fram som en helhet och vi kan förstå hur individen skapar mening 

i mötet med filmens narration. 

Mötet inbegriper individens meningsskapande när hen möter filmens sujet 

och stil och dessa transformeras i individens konstruktion av fabula. Eleven 

möter inte filmens sujet i ett vakuum utan i ett undervisningssammanhang 

som är präglat av den omgivande historiekulturen. Historiekulturen 

synliggörs därmed i arbete med historisk spelfilm och min studie visar även 

                                                             
565 Martin, 121017, 10. 
566 Plantinga, ”Moving Pictures”. 
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hur historiekulturen påverkar elevernas historieförståelse. Genom att synlig-

göra historiekulturen i tolkningen av spelfilm kan den också utmanas. Detta 

visades i exemplen med de olika temana i kapitel 6. Ett synliggörande av 

historiekulturen menar jag är en viktig del av historiefilmslitteraciteten och 

detta utvecklas vidare i nästa avsnitt.  

För att underlätta en förståelse av åskådarens transaktion med spelfilmens 

narration har jag skapat en modell. Den utgår från Landsbergs teorier om 

närhet och distans och den gestaltar uttryck för meningsskapande vid en 

upplevelse av historisk spelfilm. Utgångspunkt är den position som åskådaren 

både får och tar i upplevelsen av den historiska spelfilmen. Det handlar om en 

pendelrörelse mellan närhet och distans både till sig själv och till filmens 

narration.567  
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Figur 5. Modell av uttryck för meningsskapande i åskådarens transaktion med historisk spelfilm. 

 

De fyra gråmarkerade fälten i figuren representerar olika delar av menings-

skapande i transaktionsprocessen så som det framträder i det empiriska 

materialet. Jessica, Martin, Vera och Jonathan får representera dessa delar. 

Eftersom det är en modell är den en förenkling av verkligheten och inget 

meningsskapande hos eleverna består av enbart en del av representationerna. 

Samtliga elever rör sig mer eller mindre mellan närhet och distans men det 
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finns karaktäristiska drag. Dessa tydliggörs via exempel hämtade från 

elevernas olika förhållningssätt, vilka jag strax presenterar. 

För de yttre fälten har Landsbergs teori kompletterats med inspiration från 

Axelson och Seixas.568 Dessa yttre fält kan förstås som en intratextuell 

respektive extratextuell process. De beskriver individens meningsskapande i 

relation dels till filmens narration, dels till sig själv. Den intratextuella 

processen handlar om att åskådaren lever sig in i filmens berättelse 

representerad av sujet och stil, både med stor närhet och med mer distans. 

Närheten skapas i och genom den diegetiska effekten, ’the diegetic effect’, då 

filmskaparen erbjuder åskådaren en illusion av att vara närvarande i filmens 

fiktionella värld.569 Genom den diegetiska effekten upplever individen det 

som utspelar sig i filmens värld både kognitivt och emotionellt, där 

känsloengagemanget är framträdande. Det betyder att kroppsligt erfarande 

samspelar med känslor och mentala tankeprocesser. Filmernas narration och 

berättartekniska struktur påverkar således individens meningsskapande och 

fabulakonstruktion. Närheten till filmens intratext ”hämtar innehåll och 

känslomässig kraft från idiosynkratiska och personliga erfarenheter”.570 Som 

beskrivits med hjälp av transaktionsprocessen och tidigare forskning blir våra 

emotionella och kognitiva meningsskapande processer inte likadana eftersom 

vi är olika individer med olika erfarenheter som vi har med oss in i erfarandet. 

Detta beskrivs exempelvis av Dahl i relation till hur elevernas respons på Hotel 

Rwanda resulterade i olika uttryck för historiemedvetande.571 I sin 

filmfilosofiska avhandling Reconstructing Film Studies: Towards a Trans-

actional Theory of Movies diskuterar Philip S. Seng hur transaktionsteori kan 

göra oss uppmärksamma på hur det är möjligt att en och samma film kan ge 

upphov till olika tolkning och meningsskapande hos olika individer.  
 

/…/ since people find different meanings in movies we have to understand that 

meanings from movies are the result of this complex interplay between socially 

conditioned habits of perception and an individual’s experience with movies.572 

Seng menar att transaktionsteorin förklarar det komplexa samspelet mellan 

socialt förankrade vanor för perception vilka filmskaparna utnyttjar i sin 

filmproduktion och individers personliga respons som inte kan förutses eller 

styras av filmskaparna.573  

Begreppet extratextuella processer betecknar meningsskapande kopplingar 

till världen utanför filmens fiktionella värld och jag använder det för att 

                                                             
568 Axelson, Förtätade filmögonblick, 161; Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the 

History of Native American-White Relations”, 104. 
569 Tan, Emotion and the Structure of Narrative Film: Film as an Emotion Machine, 52ff. 
570 Axelson, Förtätade filmögonblick, 160–61. 
571 Dahl, Folkmord som film. 
572 Seng, Reconstructing Film Studies: Towards a Transactional Theory of Movies, 33. 
573 Ibid., 86ff. 
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beskriva en distans till denna. Det betyder att åskådaren relaterar filmens 

berättelse till sig själv och till omvärlden, till sina erfarenheter i den verkliga 

världen. Det betyder också att åskådaren är medveten eller kan göras 

medveten om att filmen är en artefakt. Den diegetiska effekten kan brytas 

genom att åskådaren exempelvis lägger märke till kamerarörelser eller film-

musik som karaktärerna i filmen inte hör. Det är i den extratextuella 

processen som åskådaren kan göra kopplingar till och tolkningar av historien 

och till filmskaparnas historiekulturella sammanhang.574  

Jag menar i linje med Landsberg att i filmupplevelsen pendlar åskådaren 

alltså mellan närhet och distans både till filmernas fiktionella värld, diegesen, 

och världen utanför filmen, det vill säga sin värld, historieskaparnas värld och 

historien. Denna pendelrörelse är viktig för historiskt meningsskapande. 

Landsberg lyfter fram den som central för utvecklande av historisk kunskap 

genom historisk spelfilm. Det är en betydelsefull slutsats vilket jag förtydligar 

nedan genom en fortsatt beskrivning av de olika fälten som exemplifieras med 

elevnamn i figuren ovan. 

Det meningsskapande som Jessica får representera karaktäriseras av en 

stark närhet både till filmens värld och till henne själv. Jessica lever sig in i 

karaktärernas situation och känner sig ibland som en del av dem. Denna 

känslomässiga närhet väcker idiosynkratisk respons hos henne och hennes 

empati med filmkaraktärerna blir självbespeglande. Det kan beskrivas som en 

form av ’thick viewing’ där detta förtätade erfarande står för ett djupt 

personligt engagemang i fiktionsberättelsen sammanflätat med starka 

emotionella och kognitiva upplevelser kopplade till en förståelse av det egna 

självet liksom den egna omvärlden.575 Jessicas transaktion med filmens värld 

gestaltad genom sujet och stil kännetecknas av starka affekter som jag tolkar 

som både kroppsliga och känslosamma, det som Plantinga beskriver som het 

kognition, ’hot cognition’.576 Detta tyder på att hennes erfarande känne-

tecknas av stark förankring till hennes eget liv. Den empatiska dimensionen 

är stark hos Jessica och den kännetecknas framför allt av det Barton och 

Levstik benämner ’empathy as caring for’.577 Hon uttrycker att hon känner 

med alla filmkaraktärerna, inklusive antagonisterna, och detta leder till ett 

historiskt meningsskapande som bygger på upplevelsen av att vara nära de 

historiska personerna och dela deras öde. Jessicas transaktion har starka drag 

av ett estetiskt förhållningssätt vilket hennes uttryck för inlevelse med 

Schindler och den judiska gruppen vittnar om. 

Martin symboliserar ett meningsskapande som även det karaktäriseras av 

en stark närhet till filmens värld. Han ger uttryck för inlevelse i den historiska 

                                                             
574 Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White 
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situation som filmen gestaltar och den väcker starka känslomässiga reaktioner 

hos honom. Hans fabulakonstruktion innehåller empati som omtanke och 

omfattar ett känslomässigt engagemang för filmkaraktärerna. Men till 

skillnad från Jessica stimulerar detta honom att distansera sig från sin egen 

idiosynkratiska respons. Han bryr sig om att kriget tvingar människor till 

saker och han reflekterar över hur filmens sätt att skildra verkligheten får 

honom att ändra uppfattningar som han haft tidigare. Dessa reflektioner leder 

till en form av självförståelse i förändring. Martins transaktion har starka drag 

av ett estetiskt förhållningssätt vilket hans uttryck för inlevelse i Saigos och de 

andra soldaternas utsatta situation vittnar om. I sin transaktion visar han på 

en medvetenhet om hur filmens berättande hjälper honom att skapa mening 

som förändrar något hos honom. I detta finns också drag av ett efferent 

förhållningssätt. 

Veras historiska meningsskapande karaktäriseras av ett känslomässigt 

engagemang i filmens värld men där hon också distanserar sig från filmens 

narration genom att lägga märke till berättarspråket. Hon funderar över hur 

och varför vissa saker skildrades så som det skildrades. Ett exempel på det är 

symboliken i att de sabbatsljus som förekommer vid ett par tillfällen i 

Schindler’s List liksom flickan med den röda kappan återges i färg medan 

resten av filmen är svartvit. Jag menar att genom att reflektera över denna 

filmiska gestaltning får Vera både närhet och distans till filmens värld och i 

sin personliga upplevelse stimuleras hon att försöka förstå symboliken. 

Hennes estetiska förhållningssätt framstår som starkt i dessa uttryck. Vidare 

tolkar jag Veras empatiska erfarande som starkt i ’empathy as caring that’ 

vilket betyder att empatin rymmer moralisk värdering. Detta kan hänga 

samman med de känslor av antipati som väcks av filmen. Antipatin skapar 

både en närhet och en distans till filmens värld som visar sig genom att Vera 

tittar bort och mår fysiskt dåligt av de handlingar som skapar antipatin 

samtidigt som dessa handlingar försätter henne i en känslomässigt stark 

förbindelse till filmkaraktärerna. Antipatin i kombination med empati för de 

utsatta väcker hennes moraliska reaktioner och hon tar tydlig ställning mot 

övergrepp och förtryck. I denna sista del av hennes meningsskapande finns en 

rörelse mot nästa del i modellen, den som representeras av Jonathan. 

Jonathan slutligen representerar ett meningsskapande som visar på distans 

både till filmens narration och till honom själv. Hans erfarande kan beskrivas 

med hjälp av begreppet sval kognition, ’cool cognition’, vilket avser rationella 

och eftertänksamma mentala processer.578 Jonathans känslomässiga respons 

framstår som nedtonad till förmån för hans mer analytiska historiska 

meningsskapande men därmed inte sagt att hans erfarande skulle vara utan 

känslomässiga inslag. Hans transaktion kännetecknas av en mer efferent 

hållning men den grundas i ett estetiskt förhållningssätt vilket visar sig bland 
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annat i hans kommentarer om filmskaparnas intentioner. Han resonerar om 

historien med distans genom att pendla mellan nu och då. Han gör tydliga 

omvärldskopplingar i sina reflektioner. Hans empatiska respons är 

karaktäriserat av ’caring to’, vilket betyder att hans engagemang i filmens 

berättande stimulerar till en fabulakonstruktion som visar på att han 

använder historien för ett starkt samhällsengagemang för nuet och till viss del 

även för framtiden.  

Dessa fyra representationer av meningsskapande visar hur eleverna i sin 

transaktion pendlar mellan upplevelser att vara del av filmens diegetiska värld 

och förhålla sig mer distanserad till den. Meningsskapandet har också en 

rörelse hos eleverna mellan att vara i sina egna personliga känslor och 

reaktioner och kunna se sig själva med mer distans. Detta har betydelse för 

hur det historiska meningsskapandet utvecklas. Återigen vill jag betona att 

ingen av eleverna endast ger uttryck för en av representationerna. De rör sig 

mellan dessa men med större betoning på någon del. Min poäng är att ett 

historiskt meningsskapande är sammanvävt med ett estetiska erfarande och 

att detta är avgörande för en teoretisk förståelse av historiefilmslitteracitet. 

Det är också genom en medvetenhet om denna pendelrörelse och om betydel-

sen av att växla mellan ett estetiskt och ett efferent förhållningssätt som 

historiefilmslitteracitet som didaktisk kompetens kan utvecklas. Framför allt 

behövs en fördjupad förståelse för elevernas idiosynkratiska, personliga och 

affektbaserade engagemang som del av en fullt ut utvecklad historiefilms-

litteracitet. 

7.4 Historiskt meningsskapande genom transaktion 
Historiefilmslitteracitet rymmer som jag beskrivit i kapitlets inledning i figur 

5 kunskap från tre områden. I detta avsnitt fokuseras på hur kunskaps-

området historia och historiedidaktik kan relateras till meningsskapande 

genom spelfilmers narration. För att göra det inleder jag med en kort 

redogörelse för hur historia och historiedidaktik kan förstås inom ramen för 

föreliggande studie och som grund för historiefilmslitteracitet. 

Studiens teoretiska utgångspunkt innebär att historia inte kan förstås som 

något absolut, utan som konstruerad av människor i tid och rum.579 Det för-

flutna är borta och det som återstår är spår och representationer av förflutna 

händelser och sammanhang. Dessa representationer görs alltid i en levd nutid, 

och de blir i sin tur också del av historien och påverkar historieskrivningen.580 

Den tid i vilken historia skrivs har således betydelse för vilken historia som 

konstrueras och vi måste alltid ta den sociala och samhälleliga kontext i vilken 

historia skapas i beaktande.581 Som Karlsson uttrycker det så är och har 
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människan en historia (ett genetiskt perspektiv), men människan är också 

samtidigt skapare och brukare av historia (ett genealogiskt perspektiv).582 

Detta förhållningssätt till historia som konstruerad är grundläggande för be-

greppet historiefilmslitteracitet. Historiedidaktik kan som beskrivits tidigare 

definieras som vetenskapen om historiskt lärande.583 Historiedidaktiken 

handlar på så sätt om hur vi ger mening till historien och om hur vi lär oss 

historia.584 Uttryck för historiskt meningsskapande och historiemedvetande 

kan ge kunskap om detta lärande.  

De olika kunskapsområdena och deras ömsesidighet kan förstås som 

existerande i ett spänningsfält mellan historievetenskap och populärkultur.585 

En strävan att upplösa motsatser mellan historievetenskapens strävan efter 

kognitiv giltighet och en mer praktisk funktion av historia finns hos Rüsen. 

Han ser det historiska tänkandet som en helhet som inbegriper båda dessa 

delar. I sin matris över historiskt tänkande åskådliggör han detta, se modellen 

nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Rüsens modell över historiskt tänkande (Rüsen 2007).586  

 

Matrisen finns i Rüsens textsamlingen Berättande och förnuft från 2004 i en 

något enklare form. Där betecknas den som ett schema över historieveten-

skapens matris. I den här återgivna modellen samt i Evidence and Meaning 

från 2017 är modellen något mer detaljerad och den betecknas som matris för 

                                                             
582 Karlsson och Zander, Historien är närvarande, 48–49. 
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historiskt tänkande.  Den består av en övre sfär som symboliserar kogni-

tionens område och som inbegriper teoretisk tolkning (teorier, perspektiv och 

kategorier), metoder för att hantera erfarenheter från det förflutna och fram-

ställningsformer för representationer av det förflutna. Det är i denna sfär 

historikers arbete återfinns. Den nedre sfären symboliserar livspraxis och 

handlar om hanteringen av historien i det praktiska livet. Detta svarar mot 

orienteringskomponenten i det historiska meningsskapandet, mot de behov 

människan har att orientera sig i tiden och också mot vilken funktion denna 

orientering fyller.587 De meningsskapande dimensionerna som beskrivits 

tidigare i relation till historiekulturen fungerar som länkar i interaktionen 

mellan sfärerna.  

Denna helhet i det historiska tänkandet som matrisen beskriver utgör också 

en viktig teoretisk komponent för historiefilmslitteracitetens holistiska 

karaktär. I begreppet historiefilmslitteracitet förenas historieskrivning och 

kulturellt minne. Spelfilmen som didaktisk resurs kan bäst förstås om den ses 

både som uttryck för historieskrivning och för kulturellt minne. I Seixas 

bearbetade matris utifrån Rüsen tydliggörs denna tankemodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Seixas modell för relationen historia och minne i historieundervisningen (Seixas 2016).588 

 

Modellen är Seixas förslag på hur historia och minne kan förstås i en under-

visningskontext. Det blå fältet i Seixas matris representerar historie-

disciplinen och det röda fältet minne och livspraxis. Mitt empiriska material 

ger stöd för att användande av historisk spelfilm aktiverar en historie-

förståelse som finns i gränslandet mellan historievetenskap och livspraxis, det 

som i Seixas modell har färgen lila. Bland annat märks det genom hur lärarna 

i studien väljer att lägga upp arbetet med spelfilm. Det finns en ambition 

främst hos Stefan att problematisera spelfilmen som historisk källa, vilket 

också har stöd i ämnesplanen för historia på gymnasiet. Stefans ambition har 
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sin tyngdpunkt i den övre delen av matrisen. Hos Anna finns en uttalad 

ambition att använda spelfilmen för att lyfta svåra och komplexa frågor i det 

förflutna och också att beröra eleverna här och nu. Annas intentioner har sin 

tyngdpunkt i den nedre halvan av matrisen. Båda lärarnas sätt att använda 

den historiska spelfilmen finns också beskrivet i tidigare forskning.589 Lärarna 

arbetar utifrån en ämnesplan för historia som genom att skriva fram historia 

både kopplat till historia som disciplin och historia som orientering i tiden och 

i livet (historiemedvetande) befinner sig i gränslandet mellan historie-

vetenskap och livspraxis. Även i elevernas berättelser finns uttryck för att 

deras historiska meningsskapande rör sig i de båda sfärerna och jag 

återkommer till detta längre fram. Jag menar att ett historiedidaktiskt arbete 

med spelfilmen som verktyg aktualiseras betydelsen av en holistisk förståelse 

av hur historiskt meningsskapande binder samman de båda sfärerna.590   

Inom historiedisciplinen har det funnits och finns fortfarande en vilja att 

särskilja fakta och fiktion, vetenskap och myt i återgivningen av det 

förflutna.591 Denna strävan efter sanningsanspråk inom historiedisciplinen 

har utmanats under de senaste årtiondena. En växande forskning vill närma 

historisk forskning andra discipliner, exempelvis socialantropologi, kulturella 

studier, sociologi och litteraturvetenskap. Rüsens ambition att skapa en teori 

för historievetenskapen kan ses som ett svar på denna utmaning där han 

öppnar upp för ett närmande mellan den moderna och den postmoderna 

historieskrivningen.592  En av utmanarna till traditionell historieskrivning, 

Hayden White, ifrågasätter den i modernismen förankrade historie-

skrivningen, inte minst i verket Metahistory.593 I sin bok The Practical Past 

använder han begreppen ’the historical past’ och ’the practical past’ för att 

resonera kring relationen mellan fiktion och historiska fakta. Dessa begrepp 

har beskrivits i teorikapitlet.594 White pekar på en uppdelning av historisk 

kunskap i en vetenskaplig disciplin med sanningsanspråk och en historisk 

kunskap som är levande i det dagliga livets värderande och beslutsfattande.595 

I det vardagliga livets behov av orientering är det snarare ’the practical past’ 

som kan ge vägledning än historisk kunskap sprungen ur vetenskapligt 

metodologiskt arbete. 
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Begreppet praktiskt förflutet är användbart och kan komplettera Rüsens 

matris i förståelsen av begreppet historiefilmslitteracitet. När elever som ser 

historisk spelfilm i undervisningen väver in sina egna personliga erfarenheter 

i tolkningen av den historiska spelfilmen kan detta ses som ett problem. 

Erfarenheter i livspraxis kan grumla det kognitiva arbetet med historia.596 

Men den personliga responsen på en filmupplevelse är ju en självklar del av 

det estetiska erfarandet och som sådant måste det vara en del av historiefilms-

litteraciteten. Det handlar, enligt min mening, om att eleverna ska ges 

möjlighet att förstå sitt eget historiska meningsskapande utifrån vilka de är. 

Det finns ingen absolut mall för vad historisk mening är eller ska vara hos 

individen som kan läras in. Lärandet är som jag skrivit tidigare en process av 

individuellt meningsskapande i ett sociokulturellt sammanhang.  

Ovanstående är en komplex utmaning för lärare att hantera och begreppen 

om historiskt och praktiskt förflutet kan vara till hjälp i arbetet med spelfilm. 

I en kommande artikel använder Thomas Nygren och Brian Johnsrud 

begreppen ’historical past’ och ’practical past’. I artikeln presenterar de en 

empirisk studie om bilden av Martin Luther King och med hjälp av begreppen 

synliggörs hur historieämnet kan öppna upp för samspelet mellan en historia 

som stimulerar elever att tänka som historiker och en historia som ger 

praktisk relevans för beslutsfattande och handlingar här och nu.597 Genom 

båda dessa perspektiv kan en historieförståelse stimuleras som bygger på att 

historisk mening skapas genom perspektivet historiskt förflutet och genom 

perspektivet praktiskt förflutet. Detta betyder att en fördjupad förståelse av 

begreppet historiefilmslitteracitet inbegriper kunskap om historia som 

disciplin, som ett historiskt förflutet, och historia som livsorientering, som ett 

praktiskt förflutet. 
När det gäller historia som livsorientering är det relevant att förstå det 

praktiska förflutna som orienterat mot berättelser, föreställningar, fantasi och 

fiktion. Allt detta hjälper individen att söka svar på frågor om vad olika 

situationer i livet kräver för handlingar. Det praktiska förflutna blir när det 

sätts i arbete också något som hjälper individen att orientera sig framåt. Jag 

menar att studiens empiriska material visar på hur nära filmernas berättelser 

kommer elevernas personliga erfarenheter och hur det kan ha betydelse för 

deras praktiska förflutna. Det betyder att som i fallet med Jonathan att han 

inspireras av Vredens druvor att ta historien till hjälp för att spegla och förstå 

familjerelationer idag.  I och med detta närmar vi oss det som handlar om 

identitet och historiemedvetande och det är angeläget att vidga synen på 

historiefilmslitteracitet från historiskt-tänkande-traditionen till att även 

innefatta historiemedvetande. Jag tolkar också att Donnelly och Dahl 

                                                             
596 Margery Dillenburg, Understanding Historical Empathy in the Classroom, Avhandling för 

doktorsexamen (Ann Arbor: ProQuest, 2017). 
597 Kommande artikel: “What would Martin Luther King Jr. say? Teaching the historical and practical past 
in a time of civil rights protests and riots in the U.S.” 
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beskriver detta i sin respektive forskning om historisk spelfilm och historie-

förståelse.598  

I samspelet mellan de tre kunskapsområdena som historiefilmslitteracitet 

vilar på (se figur 5) kan historiekulturen och det historiska meningsskapandet 

bli synliga i upplevelsen av spelfilm. Det historiska meningsskapandet kan i 

detta sammanhang förstås som en transaktionsprocess. För att förtydliga hur 

jag menar vill jag ge följande exempel från analysen av mitt empiriska 

material. I mötet med Schindler’s List ger en av eleverna uttryck för en 

fabulakonstruktion som inte stämmer med filmens sujet och stilgrepp. När 

detta händer kan frågor ställas om varför fabulan avviker från det som faktiskt 

visas på filmduken. Vad kan det finnas för förförståelse eller för kontext som 

påverkar elevens meningsskapande? Jag börjar med att beskriva scenen som 

det handlar om. Därefter redogör jag för elevens respons och sedan diskuterar 

jag detta.  

Filmsekvensen anger att den skildrar rensningen av gettot den 13 mars 

1943 i Krakow. De nazistiska styrkorna under ledning av Amon Goeth har 

kommit till gettot för att tömma det. Fru Dresner och hennes dotter Danka 

försöker hitta någonstans att gömma sig i ett av husen i gettot. De hittar ett 

gömställe men det är bara dottern som får plats där så fru Dresner gömmer 

sin dotter och tar sig sedan ut på gatan igen. På väg nerför en trappa ur huset 

möter hon en pojke som håller på att plocka ihop den judiska befolkningens 

tillhörigheter som hamnat på gatan under utrensningen. Pojken är klädd i 

uniformsliknande kläder och en uniformsmössa. När han får syn på fru 

Dresner blåser han i en visselpipa. Så känner de igen varandra och pojken 

säger: ”Fru Dresner?” och hon svarar ”Ja. Du är ju min sons kamrat.” Hon 

säger åt honom att inte oroa sig för hon vill inte ställa till problem. Pojken ber 

henne att gömma sig under trappan och säger att hon kan vara säker där. Hon 

gör det. Soldaterna kommer och pojken säger till dem att han sökt igenom 

huset och att det inte finns någon där. De ger sig iväg. Samtidigt kommer 

Danka nerför trappan. Hon och mamman kramar om varandra. Danka får syn 

på pojken och säger: ”Hej Adam”. Han svarar ”Hej Danka”. Han är vänd mot 

Danka i halvbild och på bröstet syns en davidsstjärna. Även uniformsmössan 

är prydd med en davidsstjärna.  Pojken går fram till fru Dresner och Danka. 

Han lägger sin hand på Dankas arm och säger: ”Kom, jag ska visa er den säkra 

kön.” De börjar gå och fru Dresner säger:  ”Har ni hört talesättet: En timme 

av liv är ändå ett liv? Du är inget barn längre. Jag välsignar dig.” Pojkens 

ansikte visas i närbild och så klipps scenen över till en bild på Oskar Schindler 

som från sin hästrygg iakttar rensningen av gettot.   

Nicklas berättar om ovanstående scen och visar på en fabulakonstruktion 

som skiljer sig från filmens sujet. Han kommenterar scenen och säger: 

                                                             
598 Donnelly, ”Using Feature Films in Teaching Historical Understanding: Research and Practice”; Dahl, 

Folkmord som film. 



 

185 
 

 
Och sen en annan scen det var när dom skulle springa in i alla hus och gömde sig och 

så sprang mamman ner och så stod pojken där. Liten femårig nazist och så säger han, 

så ska han blåsa och vissla här är hon. Och så märker han att det är hans lärare och 

det tycker jag bara är sjukt. Typ en liten dagisunge ska skicka sin lärare till Auschwitz. 

Ah och sen så märker han att det är hon och så säger han att hon ska gå därifrån och 

så kommer den lilla flickan som jag tror han var lite kär i eller nåt och sen så räddade 

han dom till ja… /…/ Jag tänkte på det hon sa också, att du är inte en liten pojke längre, 

du är en man nu. Ja, och det var ju, för han räddade dom så han var väl, i början 

tänkte jag, en heroisk, men…ja…ingen nazist är väl ändå heroisk. Fast det han gjorde 

var ju bra.599  

Det som händer här är att Nicklas har med sig en förförståelse som påverkar 

hans meningsskapande och han missuppfattar i hastigheten pojkens roll i sin 

fabulakonstruktion. Denna förförståelse finns på en betydelsenivå och den 

kan synliggöra historiekulturen eftersom den talar om vilka berättelser som 

äger giltighet. I det här fallet finns giltigheten i synen på vilken roll nazister 

respektive judar spelade under förintelsen. Det blir tydligt att mening skapas 

både på en betydelsenivå och på en handlingsnivå. Dessa samverkar i 

meningsskapande så att den betydelse som elever lägger i ordet nazist 

påverkar hur de ger mening till karaktärernas handlande i filmen. I förläng-

ningen stärker detta filmiska meningsskapande det historiska menings-

skapandets tolkningar. I det här fallet sker det som en förstärkning av redan 

existerande föreställningar istället för att stimulera till en diskussion om hur 

förställningar om historien blir till och sprids vidare. Om läraren vetat om att 

Nicklas skapat den fabula som han gjorde hade det kunnat lyftas i 

undervisningen som en spännande diskussion om historiskt menings-

skapande och som ett synliggörande av själva transaktionsprocessen där 

fabula, sujet och stil är användbara verktyg. Intressant är också hur film-

skaparen förmedlar mening på en referentiell nivå genom exempelvis 

davidsstjärnan. Det innehåll som davidsstjärnan refererar till, som en narrativ 

förkortning, ger dock inte upphov till ett meningsskapande hos Nicklas, som 

istället skapar mening på en handlingsnivå utifrån de handlingar den judiska 

pojken utför i gettot, vilket för Nicklas förknippas med nazism.600  

Transaktionsprocessen färgas alltså av individens förförståelse som har 

betydelse både för tolkningar utifrån filmmediets specifika sätt att berätta och 

utifrån den historiska representationen. Om en reflekterad erfarenhet 

utvecklas i relation till detta med bas i både ett estetiskt och ett efferent 

                                                             
599 Nicklas 130228, 10. 
600 För en förklaring och användning av begreppet narrativ förkortning se: Olofsson, Fatta historia: En 

explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass; Hans Olofsson, 

””Hiroshimagrejen, liksom”: Om narrativa förkortningar och historiskt meningsskapande hos 

högstadieelever”, i Kritiska perspektiv på historiedidaktiken, red. David Ludvigsson, Aktuellt om historia 

(Historielärarnas förening, 2013), 19–48; Rüsen, Berättande och förnuft, 102. 
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förhållningssätt kan alla tre kunskapsområden som utgör historiefilms-

litteraciteten rymmas, det vill säga kunskap om historia, om film och om 

meningsskapande. Transaktionen karaktäriseras av precis detta och det går 

inte att förstå någon del av mötet utan att den förstås i relation till de andra.  

Ytterligare en aspekt av filmnarrationens betydelse för historiskt menings-

skapande finns i spelfilmens speciella förening av fakta och fiktion. Denna 

förening har betydelse för hur historia tolkas och förstås.  I dialogen mellan 

studiens teoretiska sammanhang och det empiriska materialet kan Martins 

uttryck för upplevelserna av Letters from Iwo Jima utgöra ett exempel på hur 

lagren av fakta och fiktion har betydelse för skapandet av historisk mening.601 

I detta är begreppet autenticitet centralt. I Martins utsagor är upplevelsen av 

autenticitet viktig eftersom den verkar ge en närhetskänsla till det förflutna. 

Jag kan se att det finns ett samspel mellan filmmakarnas strävan efter 

konstruerad autenticitet och åskådarens känsla av upplevd autenticitet. Den 

konstruerade autenticiteten bygger på att filmmakaren vill förmedla att det 

som utspelar sig i filmen är en rimlig och trovärdig tolkning av det förflutna. 

Autenticiteten konstrueras både i berättelsen och genom filmspråket, vilka 

anpassas till rådande normer och värderingar eftersom det är viktigt att 

åskådaren inte upplever filmen som främmande. Autenticitet i filmberättelsen 

kan uppnås genom att justeringar görs gentemot historiska fakta så att 

berättelsen får större dramaturgiskt flyt. Filmspråket anpassas så att 

åskådaren kan associera till redan existerande bildarkiv och former för olika 

genrer. Det skapar en känsla av igenkänning och ökar trovärdigheten vilket 

också min studie visar.602 Kunskap om detta är en grundläggande aspekt av 

historiefilmslitteraciteten där alla tre kunskapsområden möts.  

Min studie visar också att moralisk och existentiell reflektion inte kan 

undvikas när mening skapas till historien genom spelfilm. Detta blev tydligt i 

analysen av mitt empiriska material. Det har även stöd i tidigare forskning och 

Zillman menar att åskådaren bär med sig sin moraliska värdering in i 

filmupplevelsen.603 Det betyder att den emotionella värderingen är baserad i 

de värderingar som åskådaren har med sig. Emotionerna har alltså en kognitiv 

sida. Åskådaren kan känna med filmkaraktärerna, men är också medveten om 

att karaktärerna befinner sig i filmens värld, och hen i sin egen. Detta faktum 

innebär att åskådaren kan lägga in så mycket mer i sin kognitiva respons än 

                                                             
601 Se även följande konferensbidrag där jag förklarar Martins historieförståelse genom palimpsesten som 

metafor: Maria Deldén, ”Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos”, i La historia 

enseñada a discusión: Retos epistemológicos y perspectivas didácticas (IV Encuentro Internacional de 

Enseñanza de la Historia, Morelia, México: D.R. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Instituto de Investigaciones Históricas, 2015), 905–22. 
602 Axelson, ”Palimpsestiskt tänkande”; Classen, ”Balanced Truth: Steven Spielberg’s Schindler’s List among 

History, Memory, and Popular Culture”; Iain McCalman och Paul A. Pickering, red., Historical Reenactment: 

From Realism to the Affective Turn (New York: Palgrave Macmillan, 2010). 
603 Exempel på forskning där detta synliggörs är Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of 

the History of Native American-White Relations”; Dahl, Folkmord som film; Axelson, ”Filmengagemang, 

moraliskt patos och hjältedyrkan”. 
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vad som finns i sujeten.604 Åskådarens fabula är således långt rikare än den 

sujet som visas på filmduken. Detta ryms i begreppet ’thick viewing’ som 

beskriver hur filmtolkning är en förståelseprocess både riktad mot filmens 

narrativ och mot livet i stort, vilket inbegriper idiosynkratisk tolkning, 

betydelse för det egna livet, personliga konflikter och drömmar, 

självbildsprocesser, moralisk kritik av samhällsutvecklingen och existentiell 

reflektion.605 Genom att medvetandegöras om transaktionen mellan sujet och 

fabula kan individen vidga sina perspektiv och det kan mynna ut i verklig 

självförståelse och omvärldsförståelse i förändring.606 Samspelet mellan 

åskådarens egen moraliska och existentiella förförståelse och moralisk och 

existentiell respons som stimuleras av filmens berättelse och språk är även 

detta en viktig aspekt av historiefilmslitteracitet.  

Föreliggande studie visar att empati spelar en viktig roll i elevernas 

historiska meningsskapande. Detta resultat bekräftar och förtydligar vad 

tidigare forskning visat.607  Resultatet understryker ytterligare hur fenomenet 

empati kan förstås i relation till historiefilmslitteracitet. Landsberg menar att 

de emotionella och kognitiva processerna som affekterna sätter igång vid en 

filmupplevelse kan vara oväntade vägar till historisk kunskap och ett utvecklat 

historiemedvetande. Ju starkare åskådaren upplever affekter som väcks av 

filmens berättarspråk, desto större blir motivationen att reagera på dem, att 

agera.608  I detta samspel mellan affekter och kognitiv respons spelar empatin 

en nyckelroll för att åskådaren ska känna närhet till filmens karaktärer. Den 

tankemässiga respons som närheten ger kan skapa den distans som 

Landsberg menar är nödvändig och som jag också kan se exempel på i mitt 

empiriska material. Förhållandet mellan närhet och distans har som jag 

beskrivit det i föregående avsnitt en central position i transaktionen och i 

förståelsen av historiefilmslitteracitet.  I denna förståelse av empatins roll 

behöver vi relatera den till både nutid och dåtid. Historisk empati som det 

skrivits fram i tidigare forskning, även av mig själv i licentiatavhandlingen, 

beskriver inte på ett adekvat sätt denna viktiga roll som empati spelar utifrån 

spelfilmen som didaktisk resurs. Den ger inte redskap att förstå hur empatin 

opererar just som en länk mellan nutid och dåtid. Därför behövs den förståelse 

som begreppet empati-i-historien kan ge. För det är genom att erkänna vårt 

eget här och nu som de andras där och då blir synligt. Det finns en 

                                                             
604 Carl Plantinga, ”Putting Cognition in Its Place: Affect and the Experience of Narrative Film”, i Current 

Controversies in Philosophy of Film, red. Katherine Thomson-Jones (New York: Routledge, 2016), 140ff. 
605 Axelson, Förtätade filmögonblick, 161. 
606 Zillman, ”Cinematic Creation of Emotion”, 176; Ammert, Historia som kunskap: Innehåll, mening och 

värden i möten med historia, 122; Birgitta E. Gustafsson, ”Elevers meningsskapande i möte med historia”, i 

Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia, av Niklas Ammert (Lund: Nordic 

Academic Press, 2013), 65. 
607 Dahl, Folkmord som film; Donnelly, ”Using Feature Films in Teaching Historical Understanding: 

Research and Practice”. 
608 Landsberg, Engaging the past, 18–19; Zillman, ”Cinematic Creation of Emotion”, 164ff. 
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samstämmighet mellan Retz och Blakes begrepp empati-i -historien och 

Barton och Levstiks begrepp ’empathy as caring’. Men det som Retz och Blake 

tillför är en förståelse för att det är i frågorna både till det förflutna och till 

nutiden som en förståelse för människor i det förflutna ger mening till 

människors liv i nutiden: 

 
But it should suggest that our understanding of people in the past will only acquire 

meaning in our lives when our questioning of them occurs hand-in-hand with a 

questioning of ourselves.609 

Empatin kombinerar emotioner, kognition och värderingar.610  Den stimu-

lerar ett historiskt meningsskapande med en tydlig nutidsrelevans vilket jag 

kan se finns i uttrycken hos eleverna i min studie. Att förstå empatins roll i 

historiskt meningsskapande genom historisk spelfilm är en central aspekt av 

historiefilmslitteracitet och ett sätt att göra det är att dels förstå den som 

empathy as caring, dels som empati-i-historien.  

Som avslutande reflektion till det som hittills skrivits i kapitlet vill jag 

framhålla betydelsen av den reflekterade erfarenheten som sammanhållande 

kitt. Historiefilmslitteracitet kan förstås som ett transaktionellt menings-

skapande som är både fritt och styrt. Genom att göra en filmupplevelse till en 

reflekterad erfarenhet får upplevelsen en riktning och ett erkännande av både 

emotionens och kognitionens betydelse. Den historiska spelfilmen väcker 

affekter hos åskådaren. Historiefilmslitteracitet handlar därför om att ta den 

emotionella responsen på allvar och att inte låta affekterna ge fritt spelrum för 

fantasin eller förförståelsen att bli generatorer för historisk mening. Genom 

att kombinera ett estetiskt och ett efferent förhållningssätt i sin upplevelse av 

historisk spelfilm och genom att pendla mellan närhet och distans i sina 

tolkningar kan åskådaren med hjälp av spelfilmens narration utmana sina 

föreställningar om det förflutna, öka sin historiska kunskap och också 

utveckla sitt historiemedvetande. 

7.5 Kritiska perspektiv på historiefilmslitteracitet 
Kritiska perspektiv inom historiedisciplinen kan kopplas till historisk metod 

och till en förnuftsbaserad forskning med anspråk på giltighet i forskningens 

utsagor om det förflutna. I ämnesplanen för historia på gymnasiet återfinns 

det kritiska perspektivet i skrivningar om källkritik och i följande kunskaps-

mål står det att eleverna ska utveckla ”förmåga att söka, granska, tolka och 

värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med 

varierande uttrycksformer.”611 Detta kritiska perspektiv synliggörs i Rüsens 

                                                             
609 Retz, ”A Moderate Hermeneutical Approach to Empathy in History Education”, 224. 
610 Blake, ”Historical Empathy: A Response to Foster and Yeager”, 27; Retz, ”A Moderate Hermeneutical 

Approach to Empathy in History Education”. 
611 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 67. 
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matris för historiskt tänkande och utgörs av den övre delen. Där placerar 

Rüsen tolkningssynpunkter som består av teorier, perspektiv och kategorier, 

metoder som består av regler för empirisk forskning samt framställnings-

former för historia.612  

Genom att arbeta utifrån kritisk metod är ambitionen att historieveten-

skapen ska kunna göra anspråk på att historiska framställningar äger giltighet 

i vår förståelse av historien och att de är tillförlitliga. Att då hävda ett 

användande av spelfilm i historieundervisningen har väckt och väcker kritiska 

röster inom historiedisciplinen. Kritiken handlar bland annat om att spel-

filmer förenklar historien, de är tendentiösa och de används utan ordentlig 

kunskap hos lärare.613 I följande citat ifrågasätts till exempel användandet av 

spelfilm genom filmexemplet Hitler: The rise of Evil: 

  
Perhaps there are Hollywood films that would be appropriate for certain history classes, 

however, this one emotionally engaged students while also taking factual liberties. This 

is the exact fear of historical empathy dual-process critics, and historians. Yes, it 

enlivened the course content, but may have done so at the cost of polluting students’ 

historical process. This film connected their cognitive understanding with their 

emotions, but did so using murky facts and re-enactments. This has the potential to 

confuse students’ cognitive and emotive processes, allowing their emotional connection 

to punctuate their factual understanding instead of the other way around. For future 

instructional guidelines when teaching historical empathy, pedagogies should consider 

using a wide range of multimedia resources while also taking caution with films that 

aren’t produced primarily for historical or journalistic purposes.614 

Användandet av historisk spelfilm kan förorena elevers historieförståelse, 

skriver Margery Dillenburg som uttrycker skepsis gentemot historisk empati 

som en dimension i undervisningen. Detta beror menar Dillenburg på att 

elevernas kognitiva lärprocess blir förvirrad av de emotionella processer som 

filmerna väcker till liv.  

Hur kan då kritiska perspektiv på historiefilmslitteracitet utvecklas i ljuset 

av denna skeptiska syn på spelfilmens roll för elevers historieförståelse? Jag 

har visat att användande av spelfilm i undervisningen kan utgöra en brygga 

mellan den historievetenskapliga sfären och livspraxis. Upplevelser av och 

reflekterat erfarande genom den historiska spelfilmen har potential att binda 

samman historievetenskap med kulturellt minne.615  

För att denna brygga ska fungera behöver det kritiska perspektivet en 

metanivå för medvetenhet om hur åskådaren blir emotionellt påverkad av 

filmskaparnas sätt att audiovisuellt berätta om det förflutna. En förståelse 

                                                             
612 Rüsen, Berättande och förnuft, 108. 
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behövs för de egna känslomässiga reaktionerna för att kunna reflektera kring 

emotioner på en metanivå. Att kunna fråga sig när en film framkallar empati 

eller antipati för något visst: Vad är det i filmens narration och i historien som 

lockar fram min emotionella respons? Hur gör den det? Hur påverkar det min 

tolkning av historien? Vad kan det ha för betydelse att jag känner och tänker 

som jag gör? Svaren på dessa frågor kan vara en del av historiefilms-

litteraciteten. Det handlar om att ha kunskap om affekternas betydelse och att 

förstå att vad individen känner, hur och varför det känns som det känns i en 

filmupplevelse är ett samspel mellan filmens narration, upplevelsekontexten, 

den egna förförståelsen och självet.  

Det kritiska perspektiv som Jeismann efterlyser angående historiemed-

vetande är relevant att efterfråga också när det gäller historiefilmslitteracitet. 

Jeismann menar att medvetenhet om hur historia blir historia är en 

nödvändig del av människors historiemedvetande.616 Detta är synnerligen 

relevant i relation till historisk spelfilm och då både som medvetenhet om 

historiemeningsskapande processer hos individen som åskådare och som 

medvetenhet om hur filmskaparna skapar mening.  Rüsen skriver om 

historiskt förnuft och att vi behöver riktlinjer och principer ”som gör att det 

förflutna kan tolkas i form av rimliga och välgrundade berättelser”.617 Han 

pratar om historievetenskapen men det är rimligt att samma förnuftsanspråk 

ställs på historiskt meningsskapande genom historisk spelfilm. Förståelsen 

för att kritisk reflektion och filmens berättande bör går hand i hand i tolk-

ningsprocessen är central. I tolkningsprocessen är det väsentligt att synliggöra 

det estetiska erfarandet. För detta behövs teoretisk förståelse för hur det 

fungerar i relation till historisk mening utifrån historisk spelfilm.  

Det historiska förnuftet utifrån historisk spelfilm handlar således om att 

både kunna tänka film och att kunna känna film.618 Här kan en nyckel finnas 

i att förstå att historisk gestaltning genom spelfilm kan sammanbinda ’the 

historical past’ med ’the practical past’. Historiefilmslitteracitet kan rymma en 

förståelse för att spelfilmen sätter oss i förbindelse med det förflutna både som 

historia och som minne. Historieskrivning och hågkomst genom historisk 

spelfilm är inte neutrala, de aktiverar individers historiemedvetande, de 

kommunicerar historiekultur och de har betydelse för människors 

identitetsskapande. I läroplanen står det: 

 
Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika 

identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av 

och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt 

                                                             
616 Jeismann, ”Geschichtsbewußtsein”. 
617 Rüsen, Berättande och förnuft, 10. 
618 Frampton, Filmosophy. 
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möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning.619 

I arbete med den historiska spelfilmen behövs ett kritiskt perspektiv på den 

reflekterade erfarenheten så att normativa aspekter kan synliggöras, speciellt 

som historiska spelfilmer ofta behandlar svåra och komplexa händelser i vårt 

förflutna.620 Historiefilmslitteracitet behöver rymma medvetenhet om vikten 

av frågor som exempelvis: Vad betyder det att lärare och elever arbetar med 

just de filmer som de arbetar med? Hur kan det tolkas utifrån ett 

historiekulturellt perspektiv? Vilken betydelse har det för de deltagandes syn 

på historien? För deras kulturella minne? Vad kan det ge för normativa 

tolkningar och framtidsriktat handlande? Att förstå spelfilmernas 

historiekulturella positionering tillsammans med en förmåga hos åskådaren 

att både känna film och tänka film, att utveckla affektiv intelligens, utgör en 

grund i historiefilmslitteracitetens kritiska perspektiv.621 

Inom litteracitetsforskningen har kritiska perspektiv på litteracitet 

diskuterats av bland andra språkvetaren Hilary Janks. Hon har utvecklat 

teoretiska nyckelbegrepp för att analysera och synliggöra maktstrukturer i 

språkanvändning.622 Hennes nyckelbegrepp kan vara ett exempel på hur den 

kritiska litteracitetsforskningen skulle kunna befrukta kritiska perspektiv på 

historiefilmslitteracitet.  

7.6 Sammanfattande diskussion 
Som avslutning på kapitel 7 sammanfattas här svaret på den tredje forsknings-

frågan: Hur kan begreppet historiefilmslitteracitet utvecklas teoretiskt mot 

bakgrund av svaren på frågeställning 1 och 2? En teoretisk utveckling av 

historiefilmslitteracitet handlar om att synliggöra de olika aspekter som be-

greppet består av och visa hur dessa samspelar med varandra när mening 

skapas till historien utifrån historisk spelfilm. Begreppet innefattar tre kun-

skapsområden: kunskap om historia och historiedidaktik, kunskap om spel-

filmers narration och kunskap om reception och meningsskapande.  

Individens historiska meningsskapande genom historisk spelfilm kan be-

traktas som en transaktion mellan åskådaren, filmen och sammanhanget. 

Historiefilmslitteracitet rymmer således en förståelse av historiskt menings-

skapande som individens transaktion med spelfilmens narration i en specifik 

kontext och hur detta meningsskapande kan förena ett historievetenskapligt 

förhållningssätt med praktisk livsorientering.  I detta ryms en insikt om hur 

                                                             
619 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 66. 
620 Stoddard, Marcus, och Hicks, Teaching Difficult History Through Film. 
621 Frampton, Filmosophy, 166. 
622 Janks, Literacy and Power Hennes nyckelbegrepp är på engelska domination, diversity, access och 

design (s. 26). 
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förförståelsen och undervisningskontexten har betydelse för det menings-

skapande som filmen ger upphov till.  

Begreppet karaktäriseras vidare av en förståelse för behovet av medveten 

och reflekterad pendling hos åskådaren mellan närhet och distans i för-

hållande till filmens narration och till det egna självet. Detta hänger samman 

med att en reflekterad rörelse mellan affekt och mentala processer hos 

åskådaren ger möjligheter till historisk kunskap som är specifikt kopplad till 

filmmediet. Kärnan i historiefilmslitteracitet är således en förståelse för 

individers emotionella och estetiska erfarande och en teoretisk kunskap om 

den nära relationen mellan den affektiva responsen och den kognitiva 

aktiviteten hos individen i samband med en filmupplevelse.  

Likaså är en förståelse av spelfilmens representation av historien som en 

förening av fakta och fiktion central, där medvetenhet om spelfilmers sätt att 

konstruera autenticitet samspelar med åskådarens upplevelse av autenticitet 

är en viktig del. Historisk kunskap genom historisk spelfilm i en under-

visningssituation konstrueras genom en syntes mellan konst och vetenskap. 

Åskådarens fabulakonstruktion utifrån filmens sujet och stil, som del av 

transaktionsprocessen, påverkas av denna syntes.  

Kunskap om det ovanstående beskrivna utgör en grund för det didaktiska 

arbetet med historisk spelfilm som redskap för historiskt meningsskapande. 

Jag återkommer till detta i avsnitt 8.3. 

En central slutsats jag drar av studiens resultat är att det i användandet av 

spelfilm finns en risk att elevers emotionella och estetiska erfarande i film-

upplevelsen inte synliggörs i undervisningen. Analysen av det empiriska 

materialet visar att det emotionella erfarandet har stor betydelse för elevernas 

historiska meningsskapande. Om detta inte medvetandegörs kan elevernas 

historieförståelse bli problematisk. Det didaktiska dilemmat som det ger 

upphov till kan ge viktig kunskap om hur spelfilm kan användas på ett för 

historieämnet produktivt sätt. Exempelvis kan det leda till en omvärdering av 

historisk empati till förmån för empati-i-historien, där ’empathy as caring’ är 

betydelsefullt. För att undvika att användandet av historisk spelfilm resulterar 

i ett didaktiskt dilemma och istället öppnar för möjligheter till historiskt 

meningsskapande som är i linje med det estetiska erfarandet är det angeläget 

att inte isolera den känslomässiga responsen på en filmupplevelse från den 

kognitiva.  

Kunskapen att emotioner spelar stor roll för åskådarens meningsskapande 

utifrån spelfilm är inte ny kunskap. Det är en kunskap som kanske också är 

ganska självklar för alla som någon gång blivit starkt känslomässigt berörda 

av en filmupplevelse. Resultatet av avhandlingen blir intressant i relation till 

hur emotionerna har betydelse för historiskt meningsskapande och i relation 

till vad tidigare forskning behandlat om emotionernas roll.  

Utvecklandet ny kunskap om emotionellt erfarande är nödvändigt för att 

ett kritiskt förhållningssätt till historiskt meningsskapande genom historisk 



 

193 
 

spelfilm ska vara fruktbart. Det handlar om att precis som att kunna tillämpa 

en metanivå för historiskt tänkande utifrån spelfilm behövs förmåga att 

kunna tillämpa en metanivå för historiskt kännande utifrån spelfilm.  

Genom den teoretiska utvecklingen av begreppet historiefilmslitteracitet 

och i ljuset av resultatbearbetningen hävdar jag således att följande kunskaps-

innehåll bör inkluderas i begreppet:  

 

1) Kunskap om historiefilmslitteracitetens holistiska karaktär. 

Begreppets holistiska karaktär vilar på ett relationellt förhållande 

mellan tre olika kunskapsområden vilka alla har betydelse för hur 

historiefilmslitteracitet kan förstås.  Kunskapsområdena är: kunskap 

om historia och historiedidaktik, kunskap om film och spelfilmers 

narration samt kunskap om reception och meningsskapande. 

2) Kunskap om åskådares transaktion relaterat till individens fabula-

konstruktion, till filmens sujet och stil, och till det sammanhang där 

mening skapas. Detta rymmer kunskap om transaktionsprocessen och 

betydelsen av balans mellan ett efferent och estetiskt förhållningssätt 

till filmupplevelsen samt en medvetenhet om behovet av en pendling 

mellan närhet och distans i det historiska meningsskapandet.  

3) Kunskap om emotionell värdering och idiosynkratisk tolkning av 

filmnarration där affekter och kognition hålls samman. 

4) Kunskap om relationen mellan estetiska, kognitiva, politiska, mora-

liska och existentiella dimensioner av historiskt meningsskapande och 

betydelsen av historiekulturen för förståelse av historisk mening 

genom historiska spelfilmers narration.  
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8. DISKUSSION 
 

Syftet med föreliggande studie har varit att utveckla ny kunskap om historie-

filmslitteracitet genom en studie av den historiska spelfilmens didaktiska 

potential i en undervisningskontext. Detta avslutande kapitel är en reflektion 

över och en diskussion om hur syftet med avhandlingen uppnåtts och vilken 

kunskap avhandlingen kan bidra med. Hur kan avhandlingens resultat och 

slutsatser sättas in i ett större perspektiv vad gäller spelfilm som resurs för 

historiskt meningsskapande i skolan, i samhället i stort och i forskningen? 

Genom att blicka framåt vill jag också lyfta behov av vidare forskning inom 

området.  

En central utgångspunkt för detta historiedidaktiska arbete har varit att det 

förflutna förmedlas och tolkas genom nuets lins och färgas då också av sam-

tidens kultur och värderingar. Detta ger en nyfikenhet som inte bara är riktad 

mot det förflutna utan också mot mänskligt handlande här och nu. Denna 

nyfikenhet har varit en drivkraft genom föreliggande avhandlingsarbete. Den 

har lett till att arbetets utgångspunkt som finns i det historiedidaktiska fältet 

av nödvändighet för att besvara avhandlingens forskningsfrågor också har 

vidgats till ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Tvärvetenskapligheten ryms 

i begreppet historiefilmslitteracitet, vars ordsammansättning speglar de olika 

fälten. Den första delen av sammansättningen, historia, rymmer historie-

didaktiska perspektiv och knyter avhandlingen till förmedling av historia och 

till kunskap om hur vi lär oss historia. Den andra delen, film, sätter 

avhandlingen i förbindelse med perspektiv på spelfilm med speciellt fokus på 

filmnarration och filmreception. Litteracitet slutligen visar på avhandlingens 

intresse för människans meningsskapande. Litteracitet knyter avhandlingen 

till kunskap om användning och tolkning av olika teckensystem på ett 

meningsfullt och ändamålsenligt sätt. På så vis ryms historieförmedling, film-

narration och meningsskapande i ett och samma ord.  

8.1 Sammanfattning av resultatet 
I detta avsnitt summeras svaren på avhandlingens tre forskningsfrågor. Den 

första forskningsfrågan ställdes för att möjliggöra en genomlysning av det 

didaktiska dilemma som identifierats vid användandet av historisk spelfilm. 

Resultatet visar att elevernas erfarande av historisk spelfilm kan beskrivas 

som ett multidimensionellt erfarande bestående av empatiska, etiska och 

existentiella aspekter. I detta multidimensionella erfarande är emotionernas 

betydelse för historiskt meningsskapande centrala. Det didaktiska dilemmat 

kan förstås utifrån att lärarnas intentioner och läroplanens skrivningar har en 

mer intellektualistisk och kognitivt orienterad fokusering medan elevernas 

estetiska erfarande av spelfilmernas narration mer karaktäriseras av 
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affektbaserad emotionell respons. Detta leder till att användningen av 

historisk spelfilm som resurs i klassrummet inte förstås och hanteras med 

tillräcklig kritisk insikt om den emotionella dynamiken hos eleverna i 

filmreceptionsprocessen.  

Svaret på denna första frågeställning ledde över till den andra forsknings-

frågan. Den handlar om det komplexa samspelet mellan de aktuella spel-

filmernas narration och elevernas uttryck för historiskt meningsskapande och 

emotionellt erfarande. Studien har visat att eleverna är både fria och styrda i 

sin förståelse av spelfilmernas narration. Elevernas fabulakonstruktioner 

påverkas av filmernas berättarspråk, av elevernas förförståelse, av hur under-

visningsmomentet är upplagt och av hur de aktuella filmerna stimulerar 

eleverna till idiosynkratiska tolkningar. I fabulakonstruktionerna finns 

utrymme för elevernas olika tolkningar och dessa tolkningar kan vara relativt 

fria i sin karaktär. De visar på att meningsskapandet ibland skiljer sig åt 

mellan eleverna trots att de tagit del av samma sujet. Men filmernas berättar-

språk fungerar också styrande mot likartade fabulakonstruktioner hos 

eleverna. Filmernas berättartekniska grepp används för att stimulera deras 

emotionella erfarande med stort utrymme för empatisk och moralisk respons. 

Elevernas emotionella erfarande av spelfilmernas narration får betydelse för 

det historiska meningsskapandet och för hur de tolkar och orienterar sig i 

historiekulturen. Detta belyser betydelsen av reflektion utifrån den känslo-

mässiga responsen. Annars riskerar det historiska meningsskapandet att 

stanna vid enkla förklaringar och grunda slutsatser om det förflutna, alltför 

styrda av spelfilmens dramaturgi och berättartekniska komponenter.  Därför 

behövs kunskap om hur spelfilmers narration och historiskt menings-

skapandet samspelar och om hur undervisningssammanhanget och elevers 

tidigare historieförståelse påverkar tolkningen av filmernas gestaltning av det 

förflutna. 

Den tredje forskningsfrågan formulerades så att den genom att inbegripa 

svaren på de två tidigare frågorna kunde uppfylla syftet med avhandlingen 

som helhet: att generera ny kunskap om historiefilmslitteracitet. Svaret på 

denna forskningsfråga handlar om ett synliggörande av olika aspekter av 

begreppet och av hur dessa samspelar med varandra när mening skapas till 

historien utifrån historisk spelfilm. En utgångspunkt är historie-

filmslitteracitetens holistiska karaktär som innefattar tre kunskapsområden: 

kunskap om historia och historiedidaktik, kunskap om spelfilmers narration 

och kunskap om reception och meningsskapande.  

Historiefilmslitteracitet rymmer en förståelse av historiskt menings-

skapande som individens transaktion med spelfilmens narration i en specifik 

kontext och hur detta meningsskapande kan förena ett historievetenskapligt 

förhållningssätt med praktisk livsorientering.  I detta ryms en insikt om hur 

förförståelsen och undervisningskontexten har betydelse för det 

meningsskapande som filmen ger upphov till. Begreppet karaktäriseras vidare 
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av en förståelse för behovet av medveten och reflekterad pendling hos 

åskådaren mellan närhet och distans i förhållande till filmens narration och 

till det egna självet. Detta hänger samman med en reflekterad rörelse mellan 

affekt och mentala processer hos åskådaren ger möjligheter till historisk 

kunskap som är specifikt kopplad till filmmediet. Kärnan i historiefilms-

litteracitet är således förståelse för individers emotionella och estetiska 

erfarande och en teoretisk kunskap om den nära relationen mellan den 

affektiva responsen och den kognitiva aktiviteten hos individen i samband 

med en filmupplevelse. Likaså är en förståelse av spelfilmens representation 

av historien som en förening av fakta och fiktion central, där medvetenhet om 

spelfilmers sätt att konstruera autenticitet samspelar med åskådarens 

upplevelse av autenticitet är en viktig del. Historisk kunskap genom historisk 

spelfilm i en undervisningssituation konstrueras genom en syntes mellan 

konst och vetenskap. Åskådarens fabulakonstruktion utifrån filmens sujet och 

stil, som del av transaktionsprocessen, påverkas av denna syntes. Kunskap om 

det ovanstående beskrivna utgör en grund för det didaktiska arbetet med 

historisk spelfilm som redskap för historiskt meningsskapande. Jag 

återkommer till detta i avsnitt 8.3. 

8.2 Avhandlingens kunskapsbidrag 
Genom en fördjupad förståelse av historiefilmslitteracitet kan avhandlingen 

bidra med ny kunskap om hur den historiska spelfilmens representation av 

det förflutna interagerar med elevers emotionella erfarande och deras histo-

riska meningsskapande. Avhandlingens kunskapsbidrag har sitt fundament i 

kombinationen av de olika forskningsfälten vilket bidragit till fördjupad 

kunskap om hur historiefilmslitteracitet kan förstås teoretiskt. Genom att 

använda transaktionsbegreppet och sammanföra det med historiskt menings-

skapande och filmnarration har ambitionen varit att komplettera tidigare 

forskning. Min studie visar hur just den estetiska erfarenheten kan tillföra det 

historiska meningsskapandet fler nyanser. 

Hur har då användandet av transaktionen som metafor för menings-

skapande synliggjort det historiska meningsskapandet?  Jag menar att svaret 

finns i transaktionen som bild för att beskriva och förstå det estetiska lärandet 

genom spelfilm. Detta lärande är en central del av historiefilmslitteraciteten 

men har inte riktigt beskrivits tidigare. Transaktionsbegreppet har rötter i 

litteraturreceptionsforskning och jag hävdar att detta forskningsfält kan 

inspirera både historiedidaktisk forskning och filmreceptionsforskning på ett 

produktivt sätt.623 Genom att använda transaktionen som analytiskt redskap 

                                                             
623 Exempel på litteraturreceptionsforskning som behandlar transaktion: Christina Olin-Scheller, Mellan 

Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar, Avhandling för doktorsexamen (Karlstad: 

Karlstad University Studies, 2006); Olle Nordberg, Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på 

läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar, Avhandling för doktorsexamen (Uppsala: 

Uppsala universitet, 2017). 
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skapas en brygga mellan olika former av fiktionsförståelse. Detta möjliggör en 

fördjupad förståelse av transaktionsprocesser relaterad till olika former av 

estetiska och narrativa artefakter. Här kan finnas tänkbara framtida 

gränsöverskridande forskningsprojekt.   

Det historiska meningsskapandets variation och rikedom i relation till en 

filmupplevelse kan synliggöras och uppmärksammas genom förståelsen av 

åskådarens transaktion med filmens narration. Här blir den emotionella och 

moraliska respons som stimuleras av spelfilmers narration av särskild 

betydelse för historiefilmslitteraciteten.  Denna respons hos åskådaren 

behöver sättas in i ett större sammanhang och bli reflekterad. Tidigare 

historiedidaktisk forskning har lyft behovet av ’media literacy’ eller ’multi-

literacy skills’ som en kritisk kompetens för att analysera, tolka och värdera 

spelfilmer i relation till historien och jag är enig med dessa forskare om att det 

är en central del av historiefilmslitteraciteten.624 Men det handlar också om 

kompetens att analysera, tolka och värdera den emotionella respons som 

spelfilmer väcker. Genom att förstå det historiska meningsskapandet genom 

spelfilm med hjälp av transaktionsbegreppet kan detta synliggöras.  Eftersom 

transaktionsbegreppet sätter fokus på åskådarens subjektiva bidrag i 

meningsskapandet i mötet med film får litteraciteten en metakognitiv och 

metaemotionell aspekt. Precis som critical literacy är centralt inom 

litteracitetsforskningen behövs en liknande kritisk dimension av historie-

filmslitteracitet.625 

Transaktionsbegreppet kan förstås i relation till individens lärprocess 

genom historisk spelfilm. När den historiska spelfilmen används som 

didaktisk resurs kan lärprocessen förstås lika mycket som en 

meningsskapande process inifrån och ut som utifrån och in. Det har att göra 

med det estetiska erfarandet i lärandet. Ödman beskriver det som att i 

upplevelsen av ett konstverk ”sätter vi vår självförståelse i vågskålen”.626 

Individen blir synlig i sitt eget lärande när det historiska meningsskapandet 

genom spelfilmen bygger på transaktionen mellan åskådaren och filmen, i en 

given situation. Genom transaktionsprocessen synliggörs som sagt den 

estetiska erfarenheten.  

Den reflekterade erfarenheten så som Dewey beskriver den är grunden för 

vårt lärande. Jag menar att ett sätt att förstå hur en erfarenhet av historisk 

spelfilm kan bli reflekterad finns i pendlingen mellan närhet och distans i 

filmupplevelsen. Pendlingen mellan närhet och distans gäller både relationen 

till den egna subjektiviteten och till filmens narration. I figur 5 i kapitel 7 

beskrevs hur denna närhet och distans kan förstås och exempel gavs på hur 

                                                             
624 Se avsnitt 2.1.1. 
625 Critical literacy och emotional literacy berörs av Virta i relation till historical literacy: Virta, ”Historical 

Literacy: Thinking, Reading and Understanding History”, 16–17. 
626 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 27. 
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den kommer uttryck. Det är när åskådaren växlar mellan närhet och distans 

som brytningar i tankar och känslor uppstår, brytningar som kan leda till att 

åskådaren tänker och känner på nya sätt vilket i sin tur kan leda till växande 

och självförståelse i förändring. Landsberg visar på hur historiska spelfilmer 

både drar in åskådaren i det historiska skeendet som rekonstruerats och 

kastar tillbaka åskådaren till här och nu, till ’sig själv’. Denna rörelse mellan 

affekt och mentala processer ger möjligheter till historisk kunskap som är 

specifikt kopplad till filmmediet. Detta inte minst genom nya perspektiv på 

filmreceptionsprocessen som fördjupas med begreppen emotionell värdering 

och transaktion. Transaktionsprocessens pendling mellan närhet och distans 

kan, om den medvetandegörs, transformera erfarenheten av filmen till en 

reflekterad erfarenhet och därigenom till lärande.  

I någon mån har alla de filmer som är aktuella i föreliggande avhandling 

potential att ge elever möjlighet till reflekterad erfarenhet. Det finns i 

elevernas utsagor reflektioner som är inåtriktade i självförståelse och 

utåtriktade i omvärldsförståelse, som handlar om mänskliga rättigheter, 

demokrati, politik, klass, kön, makt mellan länder och så vidare. Lärande som 

inbegriper reflekterad erfarenhet, aspekter av självförståelse och omvärlds-

förståelse i förändring kan ses som ett gränsöverskridande lärande.627 

Teoretisk och praktisk historiefilmslitteracitet kan således vara redskap att 

utveckla elevers erfarenhet till reflekterad erfarenhet när spelfilm används 

som didaktisk resurs. Detta leder över till nästa avsnitt som visar på 

implikationer för den teoretiska beskrivningen av historiefilmslitteracitet i 

lärares och elevers praktiska arbete. 

8.3 Historiefilmslitteracitet i undervisningen 
Vad spelar en teoretisk förståelse av historiefilmslitteracitet för roll i det 

praktiska arbetet med spelfilm i undervisningen? I denna historiedidaktiskt 

färgade studie är det en relevant fråga att ställa och under vägen har också 

trådar dragits som knyter an till frågan. Även om studiens syfte inte varit att 

utveckla metoder för användandet av historisk spelfilm i undervisningen vill 

jag ändå avsluta med att reflektera kring några praktiska implikationer av de 

slutsatser som kan dras av studiens resultat. Som Metzger skriver kräver en 

utveckling av historiefilmslitteracitet hos eleverna att läraren ger sig in i en 

äventyrlig och ibland också riskfylld undervisning.628  

Praktisk historiefilmslitteracitet handlar om att läraren förmår omsätta 

teoretisk kunskap om hur historiskt meningsskapande utifrån spelfilm 

fungerar i ett didaktiskt sammanhang. Denna kunskap innehåller precis som 

tidigare forskning framhållit kunskap om historia och historiedidaktik, om 

film och filmnarration, om produktionsförhållanden och om elevers reception 

                                                             
627 Gustafsson, ”Elevers meningsskapande i möte med historia”, 70. 
628 Metzger, ”Pedagogy and the Historical Feature Film: Toward Historical Literacy”, 74. 
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och medievanor. Jag menar att den dessutom bör innehålla kunskap om 

estetiska lärprocesser, det filmiska berättarspråkets roll i transaktions-

processen och transaktionens betydelse för historiskt meningsskapande. 

Lärares metodiska arbete utifrån denna kunskap skulle kunna underlätta en 

utvecklad historiefilmslitteracitet hos eleverna.  

Vidare innehåller praktisk historiefilmslitteracitet en självreflekterande 

dimension. Det handlar om förmågan att kunna iaktta och reflektera över det 

egna historiska meningsskapandet i mötet med spelfilm. I förlängningen 

gäller denna kompetens för alla som konsumerar film, alltså även för läraren. 

Även i den praktiknära historiefilmslitteraciteten är således ett kritiskt pers-

pektiv betydelsefullt, då det ger såväl eleven som läraren redskap att på ett 

reflekterande sätt förhålla sig kritisk i mötet med historisk spelfilm och andra 

känslobaserade historiekulturella representationer, oavsett i vilket samman-

hang det sker.  

I det följande ger jag förslag på aspekter som lärare kan beakta i arbetet 

med historisk spelfilm. Det är förslag som är i linje med den teoretiska för-

ståelsen av historiefilmslitteracitet. Genom att låta planering och genom-

förande av arbetet med historisk spelfilm inspireras av dessa aspekter skulle 

en utveckling av historiefilmslitteracitet hos både lärare och elever kunna sti-

muleras.  

8.3.1 Transaktion  
Med inspiration från litteraturvetenskapens receptionsforskning kan det 

historiska meningsskapandet genom historiska spelfilm förstås som en trans-

aktionsprocess. Transaktionen betonar ett meningsskapande som känne-

tecknas av att texten, eller filmnarrationen, och läsaren, eller åskådaren, 

befinner sig i en ömsesidig relation av påverkan mellan det som texten 

respektive läsaren bidrar med i tolkningsprocessen. Genom att kombinera ett 

estetiskt och ett efferent förhållningssätt i arbetet med den historiska 

spelfilmen ges eleverna möjlighet att nära det historiska meningsskapandet 

både genom det estetiska erfarandet och genom en förståelse för spelfilmen 

som historisk artefakt.629 För att förstå hur en spelfilm påverkar individens 

historiska meningsskapande genom transaktionen är sujet och fabula 

användbara verktyg. De hjälper åskådaren att tänka film och därigenom få 

syn på vad det innebär att känna film. Flera exempel ur det empiriska 

materialet som åskådliggör transaktionen med hjälp av fabula, stil och sujet 

finns i kapitel 6.   

8.3.2 Emotionell värdering 
Emotioner och kognition samspelar i en filmupplevelse. Att bli medveten om 

hur affekter och tankar interagerar i det egna meningsskapandet genom 

                                                             
629 Se avsnitten 4.4 och 7.2. 
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spelfilm är därför en viktig del av den praktiska historiefilmslitteraciteten. I 

föreliggande studie synliggörs hur den emotionella värderingen har betydelse 

för empati och antipati, för moraliska ställningstaganden och för existentiella 

reflektioner. Detta i sin tur påverkar hur eleverna skapar historisk mening.630  

För att undvika att användandet av historisk spelfilm resulterar i ett 

didaktiskt dilemma och istället blir potential för ett historiskt menings-

skapande som är i linje med elevernas estetiska erfarande är det angeläget att 

inte isolera den känslomässiga responsen på en filmupplevelse från den 

kognitiva. Emotionell värdering som redskap i arbetet med historisk spelfilm 

kan bidra till en historieundervisning som kombinerar känslomässigt engage-

mang och analytiskt förhållningssätt. 

Att uppvärdera betydelsen av den emotionella värderingens roll för det 

historiska meningsskapandet innebär ett synliggörande av elevernas 

positionering i nuet och ett historiskt meningsskapande som inte är på för-

hand givet. Genom arbetet med den historiska spelfilmen kan undervisningen 

göras till en upptäcktsresa där elevernas personliga upplevelser blir 

reflekterade erfarenheter som de också kan dela med varandra.  

8.3.3 Närhet och distans 
En medvetenhet om balansen mellan närhet och distans kan vara ett använd-

bart redskap. Ett exempel ur mitt empiriska material på hur den reflekterade 

erfarenheten kan ta sig uttryck genom en pendling mellan närhet och distans 

är Jespers tankar om västvärldens handlande under folkmordet i Rwanda. 

Jesper pendlar i sitt historiska meningsskapande utifrån Hotel Rwanda 

mellan att vara nära Paul Rusesabagina och hans familj i tutsiernas utsatthet, 

och mer distanserad i sina funderingar kring sitt eget och omvärldens 

moraliska ansvar. Jag menar att just här finns en viktig potential för att 

utveckla praktisk historiefilmslitteracitet hos eleverna. Genom att elever och 

lärare tillsammans undersöker vad filmen sätter igång för slags förståelse och 

hur denna förståelse uppmuntras av filmens sätt att skildra det förflutna 

genom sujet och stil kan historiefilmslitteraciteten omfatta en historisk 

kunskap som handlar om att vi förstår hur Hotel Rwanda positionerar oss 

som vittnen till folkmordet. Filmens meningserbjudande ger förutsättningar 

för både närhet och distans. Närhet genom att med sitt berättarspråk väcka 

affekter hos eleverna, som ger möjlighet att känna närhet till de människor 

det handlar om. Distans genom att berättarspråket distanserar eleverna i tid 

och rum för att de på så sätt kan bearbeta filmupplevelsen utifrån ett historiskt 

och medmänskligt perspektiv.631 

 

 

                                                             
630 Se avsnitt 1.2.2 och kap 5.  
631 Se avsnitt 7.3.  
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8.3.4 Empati och antipati som länk mellan nu och då 
Tidigare forskning har pekat på den empati som åskådare i upplevelsen av 

historisk spelfilm kan utveckla i relation till filmens protagonister. I samband 

med detta har den historiska empatins roll för elevers historiska lärande 

betonats.632 Det är förvisso viktigt att lyfta den empatiska upplevelsen i 

undervisningen och koppla samman den med spelfilmens narration. Men jag 

menar att det är lika viktigt att ta antipatin på allvar och förstå vilken roll den 

spelar för det historiska meningsskapandet. Föreliggande studie har 

exempelvis genom elevernas uttryck för tillfredsställelse över Amon Goeths 

död i filmen Schindler’s List visat hur filmåskådare både gläds med 

protagonistens framgångar och känner tillfredsställelse över antagonistens 

nederlag. Dessa starka affektbaserade antipatier med filmkaraktärer i film-

berättandet kan reducera nyanserna och komplexiteten i elevernas historiska 

meningsskapande.633 

Vidare kan jag se i min studie att eleverna aktivt förstår och tolkar såväl 

nutid som dåtid genom att relatera dem till varandra. Det förflutna förstås via 

nutiden och nutiden tolkas genom det förflutna. Detta är en del av det som 

benämns historiemedvetande. Jag menar att sådana reflektioner hos elever 

innebär en didaktisk möjlighet för lärare att belysa såväl empatins som 

antipatins betydelse för hur fenomen i det förflutna och i samtiden samman-

tvinnas genom åskådarnas meningsskapande processer. 

8.3.5 Historisk spelfilm som länk mellan historia och minne 
Det är av betydelse av att kunna gå bortom dikotomin fakta och fiktion för att 

förstå värdet av historieförståelse genom spelfilm. Det är i kombinationen och 

integrationen av dessa som det historiska meningsskapandet genom spelfilm 

bör förstås. Jag menar att i praktisk historiefilmslitteracitet bör det ingå att 

kunna reflektera över den historiska spelfilmen både som historieskrivning 

och som uttryck för kulturellt minne. Den historiska spelfilmen kan spela en 

roll för det didaktiska arbetet med både historia och minne.634   

Hur kan då den historiska spelfilmen ses som en del av historieskrivningen 

i utvecklandet av elevers historiefilmslitteracitet? Ett exempel på det skulle 

kunna vara en utvecklad förståelse för hur Bo Widerbergs Ådalen 31 som 

skildrar händelserna i Ådalen 1931 också speglar 1960-talets Sverige. 

Historiska spelfilmer kan på detta vis analyseras och tolkas som primärkällor 

som berättar om tiden för filmernas tillkomst. Lika betydelsefullt för 

historiefilmslitteraciteten är att tolka och förstå de historiska spelfilmernas 

betydelse för kulturellt minne. Här kan Landsbergs begrepp protetiskt minne 

vara ett användbart redskap. Hon beskriver det som att den enskilda 

                                                             
632 Se avsnitt 2.2. 
633 Se avsnitt 6.1. 
634 Se avsnitt 4.3 och 7.4. 
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människans erfarande av historiska händelser, som hen inte själv varit del av, 

förkroppsligas som egna personliga minnen genom exempelvis spelfilmen. 

Exempel på det kan vara hur elever genom starka upplevelser av filmer som 

Schindler’s List kan förkroppsliga andra människors erfarenheter, människor 

som kommer från andra kulturer och andra geografiska platser. Minnen som 

har hört till en speciell grupp människor kan spridas till andra grupper och bli 

del av deras kulturella minne.635 

8.3.6 Dimensioner av historiskt meningsskapande 
En förståelse av samspelet mellan olika meningsskapande dimensioner i 

historiekulturen kan utgöra ett effektivt redskap för att förstå det historiska 

meningsskapandet både i filmerna och hos eleverna. Genom kritiska 

perspektiv på historiefilmslitteracitet kan exempelvis en större medvetenhet 

om spelfilmers narration och hur deras moraliska kompass samspelar med 

elevernas bedömning av filmers trovärdighet utvecklas. Detta hänger samman 

med den historiekultur i vilken filmen tolkas och förstås, genom att 

historiekulturen speglar samtidens politiska och kognitiva meningsskapande 

dimensioner av det förflutna och att dessa dimensioner gestaltas på olika sätt. 

Genom en analys av historiska spelfilmers moraliska hållning och hur denna 

får estetisk gestaltning i filmernas berättarspråk kan vår tids historiekultur 

synliggöras i undervisningen. Det kan i sin tur ge en djupare förståelse för hur 

åskådarens emotionella respons på ett givet filmiskt berättarspråk har 

betydelse för vårt historiemedvetande. 

En diskussion om hur historiska spelfilmers berättarspråk generar olika 

grad av upplevd autenticitet hos åskådaren kan också vara en del av 

undervisningen. Här samspelar den estetiska och den kognitiva dimensionen 

och det finns utrymme för praktisk tillämpning av kritiska perspektiv på 

historiefilmslitteracitet. Detta kan i sin tur generera en fördjupad förståelse av 

fiktionens historiekulturella betydelse. 

Det är angeläget att förstå fiktionens roll. Fiktionen i konst kan ha 

funktionen att avbilda och synliggöra verkligheten så att vi får ta del av andra 

människors erfarenheter och spegla oss i varandra. Fiktionen i konst kan 

också ha en funktion att öppna upp våra sinnen för upplevelser som inbegriper 

kroppsligt erfarande. Fiktion kan förstås som ett sätt att beskriva det förflutna 

som bygger på tolkningar om det sannolika, inte det sanna. Den behöver inte 

betyda ren fantasi eller påhitt. Då blir fiktionen en till tolkande röst i flödet av 

historieskrivning, en röst som berättar om hur det kunde ha varit.636  

Uttrycken för elevernas historiska meningsskapande berättar om vår tids 

historiekultur genom hur eleverna reagerar på och tolkar filmernas narration. 

Här kan nuets värderingar bli synliga. Frågor som är giltiga att ställa utifrån 

                                                             
635 Se avsnitt 4.3.2 och kapitlen 5 och 6. 
636 Se avsnitt 4.4. 
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detta kan vara: Vad tycker vi är trovärdigt? Hur är filmen utformad så att vi 

upplever denna trovärdighet? Hur skildras makt och värderingar? Vad väcker 

filmen för agens i mig? Empatin eller antipatin jag känner, vad vill den att jag 

gör? Vad betyder det?  

Svaren på alla dessa frågor kan kopplas till vår historiekultur. Genom att vi 

får syn på den kan vi också förhålla oss till den historiska tiden som empati-i-

historien. Känslor existerar inte i ett vakuum och som jag beskrivit i teoridelen 

har emotioner en riktning, ett objekt. Elevernas berättelser har visat att de 

känslor som filmerna har väckt hos dem också varit kroppsliga upplevelser 

samt att deras känslomässiga engagemang samverkat med deras reflektioner. 

Elevernas tankar kan stimuleras till samarbete med de väckta affekterna 

genom att de hjälper till att skapa mening till olika handlingar.637 I denna 

process sker något med historieförståelsen och elevernas estetiska erfarande i 

samspel med det historiekulturella sammanhang deras lärande finns i ger 

dem möjlighet att utveckla både sin självförståelse och sin omvärldsförståelse. 

För detta kan ett redskap vara en fördjupad förståelse av relationen och 

samspelet mellan estetiskt, kognitivt, politiskt, moraliskt och existentiellt 

historiskt meningsskapande. 

8.3.7 Kritiska perspektiv  
En viktig dimension av den praktiska historiefilmslitteraciteten är att kunna 

bli varse om och på ett medvetet sätt reflektera över den egna transaktions-

processen. Detta är en del av de kritiska perspektiv på historiefilmslitteracitet 

som lärare behöver arbeta med i användandet av historisk spelfilm. Vidare är 

alla de aspekter som jag tagit upp ovan av stort värde för utvecklandet av ett 

kritiskt förhållningssätt till den historiska spelfilmens roll i elevers historiska 

meningsskapande.  

8.4 Avslutande reflektion och framåtblick 
Jag är medveten om att det finns problem med att sammanföra flera forsk-

ningsfält i analys- och tolkningsarbetet. Det kan leda till begreppsförvirring 

då snarlika begrepp används med olika innebörd inom olika forskningsfält. 

Ett exempel på det är användandet av ordet estetisk i begreppen estetisk 

dimension hos Jörn Rüsen respektive estetiskt erfarande eller estetisk 

erfarenhet hos John Dewey. Begreppsanvändandet har varit en stor utmaning 

genom arbetet men jag menar att mitt kunskapsbidrag visar på att det trots 

svårigheterna finns förtjänster med angreppssättet. Individens menings-

skapande genom historisk spelfilm i en undervisningskontext är komplext och 

därmed blir också beskrivningar, analyser och tolkningar komplexa. Att 

utveckla teori kan betyda många olika saker. I fallet med föreliggande 

avhandling betyder det att jag använt mitt empiriska material som kritisk 

                                                             
637 Se avsnitt 4.4.2. 
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dialogpartner till existerande teorier för att på så sätt vidga perspektiven på 

historiefilmslitteracitet. Jag har försökt att hantera de brister som kan finnas 

genom att under resans gång ställa kritiska frågor till den teorianvändning jag 

valt. Jag har också valt att fördjupa mina kunskaper i delar av de teoretiska 

fält jag vänt mig till eftersom det inte varit möjligt att få en fördjupad kunskap 

om fälten i sin helhet. Delarna jag valt och fördjupat mig i har relevans för 

studiens syfte och forskningsfrågor.  

Arbetet med historiefilmslitteracitet menar jag innebär en utmaning för 

både lärare och elever, en utmaning som rymmer potentialen att lyfta in 

livspraxis i historieundervisningen. Genom detta vidgas synen på kunskap och 

den tydliga inriktningen på kognitivt arbete i historieämnet kan vidgas till att 

innefatta läroplanens skrivningar om estetiskt lärande och känslornas 

betydelse. I förlängningen handlar det om ett gränsöverskridande lärande där 

elevers utvecklade historiemedvetande handlar både om en förståelse av 

människan som en varelse i tiden och av historia som kulturellt konstruerat. 

Betydelsen av att lyfta in vardagspraxis i undervisningen och av reflekterat 

lärande kan med hänvisning till Dewey beskrivas enligt följande:  

 
For Dewey, places set aside for formal teaching do differ from the playground, the home, 

the workplace, and so forth, but only in the sense that they provide a more systematic, 

reflective opportunity to learn how to learn. One distinctive way in which they 

accomplish this purpose is by engaging students with humanity’s achievements and 

shortcomings as embodied in a dynamic curriculum. Whether the subject is 

mathematics, poetry, science, dance, or woodworking, students can acquire more than 

information and skills, important as they are. They can also develop the disposition and 

the ability to think, to inquire, to judge, to question, and to communicate, human 

qualities that give rise in the first place to the things that people study and value.638 

Citatet lyfter fram att det finns en samstämmighet mellan elevers vardagsliv 

och mer formell ämneskunskap. Genom reflektion, ifrågasättande och 

kommunikation ges mänsklig kvalitet till det som människan studerar och 

eleven ges möjlighet att utifrån grundläggande vardagligt kunnande utveckla 

mer specifik kunskap i relation till olika ämnen. Översatt till arbetet med 

historisk spelfilm handlar det om synliggörande, tolkning och reflektion 

utifrån och genom de mänskliga aspekter som angår och engagerar eleverna, 

aspekter som levandegörs genom filmiskt berättarspråk och som förbinder 

människan med det förflutna. En utvecklad förmåga till reflekterat estetiskt 

erfarande kan ge en möjlighet att närma sig historisk mening kopplad 

exempelvis till demokrati och social rättvisa, vilket eleverna uttrycker 

engagemang för i sina filmupplevelser.639  

                                                             
638 David T. Hansen, red., John Dewey and Our Educational Prospect (New York: State University of New 

York Press, 2006), vii. 
639 John Dewey, Demokrati och utbildning (Göteborg: Daidalos, 1999); Eva Hultin, 

”Litteraturundervisningens demokratiska potential”, i Skillnad och konsekvens: Mötet lärare - studerande 

och undervisning som meningserbjudande, red. Tomas Englund (Lund: Studentlitteratur, 2004). 
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Det arbete jag i föreliggande avhandlingen påbörjat genom att kvalificera 

en teoretisk förståelse av historiefilmslitteracitet ger en del svar men också 

nya frågor. Därför vore det angeläget att i vidare forskning både fördjupa och 

förfina de resultat som läggs fram. Exempelvis kan forskning med fokus på 

transaktionen i relation till historiskt meningsskapande ytterligare fördjupas 

med fler empiriska studier. Även forskning som närmare studerar kritiska 

perspektiv kopplat till affektiv förståelse är angeläget och här kan inspiration 

från forskningen om critical literacy vara en utgångspunkt.  

Avslutningsvis kan historiefilmslitteracitet både som teoretisk kunskap och 

som praktisk kompetens vara giltigt även utanför historieämnet.640 Inom SO-

didaktik är kunskap om hur meningsskapandet utifrån spelfilm vilar på 

emotionellt erfarande relevant och så även kunskap om meningsskapandet 

genom transaktion mellan åskådare, filmnarration och undervisnings-

sammanhang.  

Denna historiedidaktiska kunskap om historiskt meningsskapande genom 

spelfilm i skolan har i hög grad relevans också utanför skolans ramar. Genom 

spelfilm har ett populärkulturellt bruk av historien en central plats i den sam-

tida historiekulturen. Det finns goda skäl att tro att spelfilm och audiovisuellt 

berättande fortsätter att ha en stor betydelse för hur samhället tänker och 

känner om det förflutna. Behovet av en utvecklad historiefilmslitteracitet 

stannar således inte vid klassrummet utan bör få konsekvenser för en med-

vetenhet om hur historiskt meningsskapande genom spelfilm konstrueras 

också i samhället i stort.   

 

 

  

                                                             
640 Skolverket, Att förstå sin omvärld och sig själv: Samhällskunskap, historia, religion och geografi 

(Stockholm: Skolverket, 2013). 
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SUMMARY 
 

Title: Perspectives on Historical Film Literacy: A Didactical Study of 

Students’ Historical and Emotional Meaning Making through Feature Film 

  

Introduction 
There is an increasing interest in the use of film when teaching and learning 

history, and the present study addresses what happens when historical feature 

films are used in history education. The role that feature films play in students’ 

historical understanding has been investigated in previous research, and this 

study aims to complement these earlier studies. Previous results show both 

benefits and pitfalls when feature films are used as a pedagogical tool. For 

example, Stoddard et al. highlight the potential of such films to engage 

students in difficult history.641 However, there is a risk that students‘ historical 

understanding is restrained because of the nature of film narration. Feature 

film narration addresses the viewer’s feelings and often has a moral, social, 

and political standpoint that tells more about the time the film was produced 

than about the time period that the film represents. I have noticed that this 

can cause a didactical dilemma when teachers use historical feature films to 

help students to achieve the goals of the curriculum for historical studies. The 

feature film is an artifact that manifests historical culture, and historical 

meaning making through feature films has to do with how the viewer manages 

to experience and interpret the film’s form, style, and content in order to 

orientate in life and in history. This is more precisely the area of interest for 

this study, which seeks to show how the concept of historical film literacy can 

become a useful tool for theoretical understanding of the practical use of the 

historical feature film in history education, and in society as a whole. 

 

Purpose and Research Questions 
The purpose of the thesis was to develop new knowledge of historical film 

literacy through a study of the feature films’ didactical potential in an educa-

tional context. This was carried out through an analysis of the historical 

meaning making amongst upper secondary students when experiencing 

historical feature film as part of their history education, and special attention 

was paid to the importance of emotions in the students’ meaning making 

through historical feature films. A primary focus for this study was the 

didactical dilemma, as highlighted by previous research, that arises in the use 

                                                             
641 For an explanation of difficult history see: Stoddard, Marcus, och Hicks, Teaching Difficult History 

Through Film. 
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of feature film in history or social studies education and in relation to 

educational context, film experience, and historical understanding.  

The following research questions were used to guide the analysis in the 

thesis: 

 
1. How is the didactical dilemma to be understood considering the 

students’ experiences, teachers’ intentions, curricula guidance, and 

the films’ representations of the past? 

2. How can the interplay between the students’ expressions of 

historical meaning making, their emotional experience, and the 

films’ narration be understood?  

3. How can the concept of historical film literacy be developed 

theoretically given the answers of research question 1 and 2? 

 
 

Method and Material 
The present thesis is an independent continuation of my licentiate thesis 

History as Fiction: Pupils' Reception of Historical Feature Film in Upper 

Secondary School History Education from 2014. The empirical material is 

partly the same for both studies and was collected during autumn 2012 and 

spring 2013. It consists of individual interviews with 12 students.  Added in 

the thesis are interviews with two teachers, as well as documentation from 

students’ assessments and selected scenes from the feature films watched by 

the students.  

The participants were from two different upper secondary schools in 

Sweden. In School 1 the students worked with a project called “The book and 

film project”. They were supposed to choose an historical person, an event, or 

a fact, and compare how the chosen topic is represented in a feature film, in a 

novel and in specialist historical literature. The students chose the historical 

feature films by themselves individually but with inspiration from the 

teachers. They watched the films Grapes of Wrath (1940), Ådalen 31 (1969), 

Titanic (1997), Hotel Rwanda (2004), Brokeback Mountain (2005), Munich 

(2005), and Letters from Iwo Jima (2006). From School 1, I interviewed 

seven students (three girls and four boys) and their teacher. In addition to the 

interviews, I watched seven recordings from students’ oral presentations that 

were given as part of the project. In School 2 the students saw Schindler’s List 

(1993) as part of a teaching unit about the World War-era. The teacher chose 

the film, and the students watched it together in their classroom. From School 

2, I interviewed five students (four girls and one boy) and the teacher. In 

addition to the interviews, I also collected ten articles written by the students 

in response to watching the film Schindler’s List. Also, I had observation notes 

written by me as I followed the classroom activities in both schools during the 

study. 
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I applied a step-by-step deductive inductive method (Aksel Tjora’s SDI 

method) when analyzing and interpreting the empirical material. That means 

that I started by analyzing the interviews and the students’ assessments to find 

patterns and tensions. To interpret these findings, I used theoretical concepts 

presented in the next section. I went back and forth between the empirical 

material and the theories throughout the interpretive process. With 

inspiration from Mats Alvesson and Dan Kärreman and their view on the 

interview as a critical dialogue partner, a more thorough theoretical 

understanding of historical film literacy was developed.  As they put it, “’data’ 

are seen as inspiration for critical dialogues between theoretical frameworks 

and empirical work.”642 

 

Theoretical Framework 
Because the research for this thesis combined perspectives from different 

disciplines, the theoretical framework consists of theory from history didac-

tics, film reception theory, and aesthetic experience theory. The following is a 

description of these different perspectives. 

Students’ meaning making when experiencing a feature film in history 

education is complex and involves different perspectives. In this thesis, such 

meaning making is seen as an individual process but one that is situated in 

and influenced by a social context. It is also seen from the perspective of how 

the film’s narration is intended to communicate meaning. The students’ 

meaning making can also be seen as taking place at different levels. One level 

concerns the sense level, and another level is the meaning making of persons’ 

actions. Meaning can be closer to the viewer’s concrete subjective 

understanding, but it can also be constructed on a more abstract philosophical 

or existential level. 

The process of meaning making can be understood as a transactional 

process. The term “transaction” is used by Louise M. Rosenblatt to 

characterize the whole situation of a reader meeting a text, and meaning is 

created in this context through the contributions of both the text and the 

reader both during and after the reading. Neither the text nor the reader 

contains a fixed and definite meaning before the meeting, and thus the 

transaction is, in this sense, a dynamic process. This way of understanding the 

process of meaning making was applied in the present study to examine the 

students’ experiences of historical feature films.      

The use of historical feature film in history education addresses questions 

about the past, and how and why the past is transformed into history. It also 

addresses questions about historical meaning making. This study’s interest in 

historical meaning making trough feature film has its theoretical foundation 

                                                             
642 Alvesson och Kärreman, ”Constructing Mystery: Empirical Matters in Theory Development”, 1265; 

Alvesson och Kärreman, Qualitative Research and Theory Development: Mystery as Method. 
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in Jörn Rüsens understanding of historical meaning through four mental 

activities: perception, interpretation, orientation, and motivation. The study 

also perceives the historical feature film as an aesthetic artifact that 

communicates different dimensions of historical culture. This communication 

can be seen in the intersection between the academic discipline of history and 

the needs of everyday life practice for orientation in time. The use of historical 

feature film to narrate the past therefore activates processes of cultural 

memory. To understand this complexity, the students’ historical meaning 

making through feature film in a specific classroom context was examined 

through a history discipline-oriented perspective as well as through a 

vernacular cultural memory-oriented perspective. 

As mentioned above, the feature film can be characterized as an aesthetic 

historical cultural artifact. Therefore, to develop the theoretical 

understanding of historical film literacy in this thesis, it was necessary to 

combine the transaction approach with theoretical concepts from theories of 

film reception. First, definitions of the notions emotion and cognition was 

needed. With inspiration from film reception theory, the term “emotion” is 

used in this thesis to describe the film spectator’s response to the film 

experience, a response that combines affective and cognitive elements. 

“Cognition” is used in the meaning of mental thinking processes, although 

with an awareness of cognition also having an emotional element as it is 

understood in theoretical works on film reception. To describe the viewer’s 

emotional response to the film experience, the notion of “emotional 

evaluation” is used, and this describes how affects and cognitions are 

intimately tied together in the interpretive process, which is referred to in the 

literature as “thick viewing”. 

David Bordwell’s notion of film narration has been a useful tool in 

combination with transaction theory. In brief, a spectator’s fabula is the 

narrative he or she creates while watching a film, while the film’s sujet is what 

is actually shown on the screen, and a film’s stylistic elements help the film-

maker to organize the sujet and thereby help the spectator to create a fabula.     

 

Results 
The results of the work conducted for this thesis are described and discussed 

below according to the research questions.  

 

Didactical Dilemma 
Chapter 5 of the thesis discusses the first research question: How can the 

didactical dilemma be understood with reference to students’ experiences, 

teachers’ intentions, curricula guidance, and the films’ representations of the 

past? The students’ expressions of the film’s narration and historical 

representation indicate a multidimensional experience consisting of 

empathetic, ethical, and existential dimensions. The importance of emotions 
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for the students’ historical meaning making is central, and the students’ 

emotional experience is related to the film’s narration in all three dimensions. 

In the material for this thesis, I found a lack of balance between content, form, 

and function in the historical meaning making by the way the emotional 

experience of the students was expressed in the interviews on the one hand 

and in their oral presentations and written reports on the other. The results of 

this analysis showed that the teachers’ intentions and the curricular guidance 

provided a strong cognitive orientation, while the students’ aesthetic 

experiences had an explicit affect-based emotional orientation. This can lead 

to a use of the historical feature film as a pedagogical tool in the classroom 

that does not embrace a critical insight into the emotional dynamics in the 

students’ reception process and its significance for historical meaning making. 

This is the core characteristic of the didactical dilemma in relation to this 

study’s empirical material. 

 

Narration and Historical Meaning Making 
Chapter 6 of this thesis answers and discusses research question II, and its 

focus is on the interplay between students’ historical meaning making, their 

emotional response, and the film’s narration. This is presented through four 

different themes that were identified in the students’ transactions with the 

film narration. The first theme reflects the individual person’s agency in the 

past and is exemplified with students’ expressions of their experiences from 

watching Schindler’s List and Hotel Rwanda. The second theme reflects the 

importance of collective cooperation and structural explanations for changes 

in the past and is presented through the students’ expressions of their 

experiences from watching Grapes of Wrath and Ådalen 31. The third theme 

reflects how the students experienced the various representations of human 

experiences of violence, oppression, and abuse in the films’ narrations and is 

indicative of a strong emotional evaluation that was expressed by the students. 

The fourth theme reflects how the students treated the films’ constructed 

authenticity as experienced authenticity. Examples are given from the 

students’ experiences from watching Letters from Iwo Jima and Munich.  

The results indicate that the students’ construction of fabula is influenced 

by the film’s narration, the students’ preunderstandings, the teaching and 

learning context, and the students’ idiosyncratic interpretations inspired by 

the film’s narration. This gives room for differentiation in students’ historical 

meaning making. However, the film’s narration also directs the students’ 

constructions of fabula in a similar direction. This is due to how the film’s sujet 

and style promote an emotional evaluation that influences the construction of 

fabula. These results make visible the importance of students’ reflection 

concerning their emotional response. If the affective and emotional responses 

are not reflected upon, there is a risk that the historical meaning making 

becomes shallow and too directed by the form and style of the film’s narration. 
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The result also indicates a need for reflection on the relationship between 

aesthetic, cognitive, moral, political, and existential dimensions of historical 

meaning making. With a critical and reflective consciousness of how film 

narration interplays with the students’ historical meaning making process, the 

historical feature film can play a productive role. This leads to the next 

chapter. 

 
Historical Film Literacy 
In chapter 7, the concept of historical film literacy is developed theoretically 
in the light of the answers to the previous research questions. This theoretical 
development has its foundation in three fields of knowledge, as visualized in 
the figure below: 
 
 
 

 

 

 

 

 

I argue for a holistic understanding of the relations between the three fields of 

knowledge. The basis for a theoretical understanding of historical film literacy 

lies in this holistic understanding and in viewing this from a transactional 

perspective. In the thesis, I describe the theoretical understanding of 

historical film literacy based on these fields of knowledge and on the notion of 

transaction.  

The individual’s historical meaning making through historical feature film 

can be seen as a transaction between the individual, the film, and the context. 

Historical film literacy is therefore a developed consciousness of how 

historical meaning making is created through the individual’s transaction with 

the film’s narration in a specific context and how this meaning making ideally 

links historical disciplinary thinking with practical orientation in life. A 

theoretically developed historical film literacy must include an understanding 

of the necessity of reflexivity between nearness to the past through a film’s 

narration, and a sense of distance in relation to the films’ narration as well as 

to the spectator’s preoccupation with his or her own everyday life.  

At the same time, historical film literacy involves an insight into how the 

individual’s preconceptions and the teaching and learning context can 

influence the historical meaning making that is inspired by the film’s 

narration. The core of historical film literacy is therefore a developed 

understanding of the individual’s emotional and aesthetic experience and the 

theoretical knowledge about the close relationship between the affective 

response and the more distanced cognitive activity during and after watching 

History and History
Didactics

Reception and 
Meaning Making

Film and 

Film Narration
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a film. A reflective movement between the viewer’s affects and mental 

processes gives room for enhanced historical knowledge specifically 

connected to a feature film. Also important is an understanding of the 

historical film’s representation of the past as a conflation of facts and fiction. 

Students’ historical knowledge from historical feature films should be 

constructed in a synthesis of an aesthetic and an efferent stance in the 

transaction process. This is because the feature film has the capacity to 

stimulate both a feeling of empathy and of nearness in the viewer as well as a 

movement in the viewer away from the narration and towards more distanced 

cognition. This movement helps the spectator to analyze and interpret the 

historical meaning making from a critical perspective when the experience of 

the feature film is transformed to a reflected experience.  

 

Conclusion  
The knowledge contribution of this thesis is based on a combination of 

different disciplinary fields, and this combination has contributed to the 

development of knowledge about how historical film literacy can be 

understood theoretically. By using the concept of transaction from John 

Dewey and Louise M. Rosenblatt, and combining it with theories about 

historical thinking and learning from Jörn Rüsen and with theoretical 

concepts for film reception, I show how the aesthetic experience of feature film 

can bring more nuances to, and perspectives on, historical meaning. The main 

conclusion of this study concerns the interplay between the students’ 

historical understanding and their emotional responses to the films’ 

narration.       

To be able to understand how historical meaning making is developed from 

the experience of feature film, it has been necessary to reach out to the various 

disciplinary fields mentioned. It has been a complex process to analyze and 

interpret the empirical data with the help from different theories, and this 

complexity reflects the complexity of the individual’s meaning making process 

when watching a film. 

Finally, historical film literacy both as developed theoretical knowledge and 

as a set of practical skills has relevance outside the history classroom. Through 

feature film, the popular culture use of history plays an important role in 

contemporary historical culture. There are good reasons to believe that 

historical feature film and audiovisual storytelling will continue to be of 

importance for how society thinks and feels about the past. Thus, the need for 

a developed historical film literacy is not limited to the history classroom but 

is of interest for how historical consciousness through feature film is 

constructed in society as a whole.   
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Begreppsförteckning 
 
I listan nedan förklaras centrala termer och begrepp så som deras betydelse förstås i 
föreliggande studie. Sidangivelsen vid varje ord hänvisar till det ställe i avhandlingen 
där ordet förklaras första gången och där finns referenser. 

 
Affekt 
Grundläggande känsla som intresse-iver, välbehag-glädje, förvåning-överraskning, 
rädsla-skräck, vrede-raseri, avsky, avsmak, förtvivlan-ledsenhet, skam-förödmjukelse. 
(s. 12–13) 

 
Efferent förhållningssätt 
Kommer från Rosenblatts beskrivning av efferent läsning, vilket är en läsning av texter 
i praktiskt syfte. Fokus ligger på det som läsaren kan ta med sig från texten. Läsningen 
blir styrd mot abstraktion och analytisk strukturerande av idéer, information eller 
slutsatser som är till nytta efter läsningen. (s. 82) 

 
Emotion 
Består av affektiva komponenter som sinnesstämningar och känslor, samt kognitiva 
komponenter som övertygelser, omdömen och etiska avvägningar. (s. 13–14) 
 
Emotionell värdering 
Används som analysredskap för synliggörande av uttryck för samverkan mellan affek-
tiva komponenter som sinnesstämningar och känslor, samt kognitiva komponenter 
som övertygelser, omdömen och etiska avvägningar i åskådarens filmupplevelse. (s. 
13–14) 
 
Emotionellt erfarande 
Används genom studien som en övergripande beteckning för erfarande av emotioner 
(s. 14) 

 
Empati 
”förmåga till inlevelse i andra människors känslor” (SAOL). Affekter är en viktig del av 
empatin men även kognitionen spelar roll. Kognitiv empati handlar mer om en 
intellektuell förståelse av andra och emotionell empati handlar mer om inlevelse i 
andras känslor. (s. 90) 

 
Empati-i-historien 
Att förstå det förflutna som en dialektik mellan nuet och dåtiden, en dialektik som 
har empatin som en viktig komponent. (s. 32) 

 
’Empathy as caring’ 
Omtanke med människor i det förflutna. Det handlar om både en känslomässig och 
en tankemässig empati med dåtidens människor. (s. 31) 

 
’Empathy as caring about’ 
Att bry sig om det förflutna. Historia angår och att lära sig historia fyller ett intresse av att veta 
mer och att förstå samband. Denna empati anknyter till det som kallas historisk signifikans. 
Innehållet i historien behöver ha relevans för individen i sin samtid. (s. 92) 
 
’Empathy as caring for’ 
Att bry sig om och att känna omtanke för dåtidens människor. Kan väcka starka känslor och 
tankar hos individen av att vilja engagera sig i människorna då. (s. 92) 
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’Empathy as caring that’ 
Att bry sig om att någonting hänt. Är sammanlänkad med moralisk värdering och med den etik 
och moral som nutiden förser individen med och som inte bör hållas skilt från redogörelser för 
människors handlande i det förflutna utifrån dåtidens kontext. (s. 92) 
 
’Empathy as caring to’ 
Att omtanken om det som hänt i det förflutna motiverar individen till handlande.  (s. 92) 

 
Estetiskt erfarande 
Erfarande genom konst som har en kroppslig och sinnlig dimension. Centralt för 
erfarandet är interaktionen mellan sinnlig upplevelse och reflektion. (s. 94) 

 
Estetiskt förhållningssätt 
Kommer från Rosenblatts beskrivning av estetisk läsning, vilket är en läsning av texter 
med upplevelsen som det centrala. Texten måste upplevas eller genomlevas av läsaren. 
Sinnen, känslor och intuition är viktiga redskap och mening uppstår när text och läsare 
möter varandra. (s. 82) 

 
Estetisk lärprocess 
Det lärande som sker när individen själv skapar eller när hen erfar och tillägnar sig 
olika konstverk. Lärandet ses således som en process vilket innebär att kunskapen som 
tillägnas inte har en på förhand bestämd form eller innehåll. Lärandet blir snarare en 
öppen rörelse där den lärande interagerar med och genom konsten på olika sätt. 
Emotionellt och kroppsligt erfarande är centralt i meningsskapandet. (s. 94) 
 
’Excitation transfer’ 
Emotioner som väcks utifrån en filmscen förs vidare till kommande scener och vi får 
en ackumulering av känslor hos åskådaren. (s. 88) 

 
Extratextuell tolkning 
Åskådares tolkningar av filmens sujet som inte stannar inom filmens narrativ, utan  
som handlar om åskådarens liv och omvärld. (s. 87) 

 
Fabula 
Filmterm som betecknar den berättelse som åskådaren konstruerar utifrån det som 
visas i filmen. (s. 86) 
 
Het kognition 
Individens kognition är influerad av affekter och stämningar, och är grundad i 
kroppsligt erfarande. (s. 13) 
 
Historiekultur 
De sammanhang i vilka historia (samtidens berättelser om det förflutna) förstås och 
formuleras. (s. 73) 

 
Historisk empati 
Tankemässig förmåga att kunna sätta sig i historiska personers position och förstå 
deras handlande utifrån kunskap om deras historiska kontext. (s. 91) Kan vara ett 
tvådelat begrepp för historisk förståelse som handlar både om att ha omtanke med 
människor i det förflutna och att kunna se på det förflutna med ett intellektuellt 
förhållningssätt. (s. 31)  
 
Historisk mening 
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Ett övergripande och centralt begrepp för att beskriva människans förhållande till sig 
själv och omvärlden i en tidslig aspekt. (s. 65) 

 
Historiskt meningsskapande 
Meningsskapande process för att nå historisk mening. Processen består av de mentala 
aktiviteterna perception, tolkning, orientering och motivation. (s. 65–66) 

 
Historisk spelfilm 
En audiovisuell fiktiv berättelse med början, mitten och slut om det förflutna där möda 
lagts ned på att göra berättelsen trovärdig. Fokus ligger ofta på individen. Handlingen 
är dramatiserad och känslobaserad, den är förlagd i historisk miljö och oftast vinklad 
utifrån något perspektiv vilket gör att åskådarens moraliska patos kan väckas. (s. 12) 

 
Idiosynkratisk tolkning 
Åskådares personliga tolkningar som inte direkt handlar om filmens sujet och som kan 
nå bortom filmskaparnas intentioner. (s. 87) 

 
Kognition 
Åskådarens mentala processer och tankemässiga aktivitet som respons på en 
filmupplevelse. Kan också rymma en känslomässig dimension. (s. 14) 

 
Kulturellt minne 
Kan förstås som människans gemensamma minne som skapas genom ett samspel  
mellan nutiden och det förflutna i en sociokulturell kontext. (s. 78) 

 
Protetiskt minne 
En form av kulturellt minne som uppstår i skärningspunkten mellan personliga och  
historiska berättelser om det förflutna. Den enskilda människans erfarande av histo-
riska händelser, som hen inte själv varit del av, förkroppsligas som egna personliga 
minnen genom exempelvis spelfilmen. (s. 79) 

 
Sujet 
Filmterm som betecknar det som konkret visas på filmduken. (s. 86) 
 
Sval kognition 
Rationella och eftertänksamma mentala processer hos individen, i vardagligt tal 
tänkande. (s. 13) 
 
’Thick Viewing’ 
Beskriver hur filmtolkning är en förståelseprocess både riktad mot filmens narrativ 
och mot livet i stort, vilket inbegriper idiosynkratisk tolkning, betydelse för det egna 
livet, personliga konflikter och drömmar, självbildsprocesser, moralisk kritik av 
samhällsutvecklingen och existentiell reflektion. (s. 177) 

 
Transaktion 
En form av interaktion men med betoning på ömsesidighet och istället för att tala om 
subjekt och objekt i en transaktion, är det mer relevant att tala om transaktionens olika 
deltagare. Transaktionen kan förstås genom hur den positionerar både åskådaren och 
filmen som ömsesidigt påverkande varandra under och även efter upplevelsen. 
Förhållandet är således inte statiskt där antingen filmen eller åskådaren påverkar den 
andra parten på ett specifikt sätt. (s. 82) 
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Källförteckning 
 
Otryckt material 

 

Intervjuer  

Ljudinspelningar sparade som digitala filer finns förvarade hos författaren, 

liksom de transkriberade versionerna av intervjuerna. Intervjuerna genom-

fördes under perioden oktober 2012 till mars 2013.  

 

Följande intervjuer genomfördes: 

 
Sofie Brokeback Mountain 121017 / 121205 
Martin Letters from Iwo Jima 121017 / 121205 
Jesper Hotel Rwanda 121023 / 121205 
Lisa Titanic  121024 /121205 
Mattias Ådalen 31  121109 / 121205 
Jonathan Vredens Druvor 121109 / 121205 
Isabel München   121113 / 121205 
Jessica Schindler’s List 130228 / 130326 
Nicklas Schindler’s List 130228 / 130321 
Emma Schindler’s List 130228 / 130326 
Hanna Schindler’s List 130228 / 130321 
Vera Schindler’s List 130301 / 130326  

 

Följande lärarintervjuer genomfördes: 

Stefan 121010 

Anna 130213 

 

Elevartiklar om Ondska  

Artiklarna skrevs under mars 2013, de är sparade som digitala filer och för-

varas hos författaren. 

 
Nicklas ”Oskar Schindler, Nazist eller Humanist?”  
Emma ”’Schindlers list’ och ondska”   
Hanna ”1100 judar räddades under Förintelsen”  

Vera ”Judarnas rätt i samhället”   
Therese ”Är alla människor lika mycket värda?”  
Sandra ”Ondska, makt och judehat”   
Karin ”Hjälten Oskar Schindler   
Elsa ”En make, en affärsman och en nazist”  

Jenny ”Hjälten som räddade 1100 judar!”  

Bea ”Varför ondska?”   
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Filminspelningar av elevredovisningar 

Filmerna är sparade som digitala filer och förvarade hos författaren. Filmerna 

dokumenterar elevredovisningar på Gymnasieskola 1. 

 
Sofie Brokeback Mountain 121205 
Martin Letters from Iwo Jima 121205 
Jesper Hotel Rwanda 121205 
Lisa Titanic  121205 
Mattias Ådalen 31  121205 
Jonathan Vredens Druvor 121205 
Isabel München   121205 

 

Observationsanteckningar  

Anteckningarna skrevs under perioden oktober 2012 till mars 2013 och 

förvaras hos författaren. 

 

Övrigt insamlat material 
Detta material samlades in under perioden oktober 2012 till mars 2013 och 
finns i pappersform förvarat hos författaren. 
 
Instruktion Gymnasieskola 1: ”Bok- och filmprojektet” 
Bedömningsmatris Gymnasieskola 1 
Instruktionsmaterial Gymnasieskola 2: ”Världskrigens tid. Ca 1914-1945” 
(130210) 
Frågeformulär om historia och spelfilm som besvarades skriftligt av eleverna 
  



 

218 
 

 

 

Referenser 
 

Bearbetningar 
 
Almqvist, Jonas, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie 

Öhman, och Leif Östman. ”Pragmatiska studier av 
meningsskapande”. Utbildning & Demokrati 17, nr 3 (2008): 11–24. 

Alvesson, Mats. Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet. 
Malmö: Liber, 2011. 

Alvesson, Mats, och Dan Kärreman. ”Constructing Mystery: Empirical 
Matters in Theory Development”. Academy of Management Review 
32, nr 4 (2007): 1265–81. 

Alvesson, Mats, och Dan Kärreman. Qualitative Research and Theory 
Development: Mystery as Method. London: SAGE Publications Ltd., 
2011. 

Ammert, Niklas. Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i 
svenska historieläroböcker under hundra år. Uppsala: Sisyfos, 
2008. 

Ammert, Niklas. Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i 
möten med historia. Lund: Nordic Academic Press, 2013. 

Anderson, Steve F. Technologies of History: Visual Media and the 
Eccentricity of the Past. Hanover: Dartmouth College Press, 2011. 

Aronsson, Peter. Historiebruk: Att använda det förflutna. Lund: 
Studentlitteratur, 2004. 

Axelson, Tomas. Film och mening: en receptionsstudie om spelfilm, 
filmpublik och existentiella frågor. Avhandling för doktorsexamen. 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. 

Axelson, Tomas. ”Filmengagemang, moraliskt patos och hjältedyrkan”. I 
Svärd, sandaler och skandaler, red. Isak Hammar och Ulf Zander. 
Lund: Studentlitteratur, 2015. 

Axelson, Tomas. Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att 
beröra. Stockholm: Liber, 2014. 

Axelson, Tomas. ”Movies and the Enchanted Mind: Emotional 
Comprehension and Spiritual Meaning Making among Young Adults 
in Contemporary Sweden”. YOUNG 25, nr 1 (2017): 8–25. 

Axelson, Tomas. ”Palimpsestiskt tänkande: Fakta, fiktion och audiovisuell 
konstruktion av upplevd autenticitet”. I En profil i profilen: Vänbok 
till Bo G Jansson, red. Catharina Nyström Höög, Charlotte Lindgren, 
och Sverre Wide, 165–78. Falun: Högskolan Dalarna, 2015. 

Bálint, Katalin, och András Bálint Kóvacs. ”Focalization, Attachment, and 
Film Viewers’ Responses to Film Characters: Experimental Design 
with Qualitative Data Collection”. I Making Sense of Cinema: 
Empirical Studies into Film Spectators and Spectatorship, red. 



 

219 
 

CarrieLynn D. Reinhard och Christopher J. Olson, 187–210. New 
York: Bloomsbury Publishing, 2016. 

Bamford, Anne. The Wow Factor. Global Research Compendium on the 
Impact of the Arts in Education. Münster: Waxmann, 2006. 

Barton, Keith C., och Linda S. Levstik. Teaching history for the common 
good. New Jersey: L. Erlbaum Associates, 2004. 

Batat, Widel, och Marcus Wohlfeil. ”Getting Lost ’Into the Wild’: 
Understanding Consumers’ Movie Enjoyment Through a Narrative 
Transportation Approach”. Advances in Consumer Research 36 
(2009): 372–77. 

Bengtsson, Jan. ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”. I Med 
livsvärlden som grund, red. Bengtsson, Jan, 9–49. Lund: 
Studentlitteratur, 1999. 

Bengtsson, Jan. ”With the Lifeworld as Ground: A Research Approach for 
Empirical Research in Education: The Gothenburg Tradition”. The 
Indo-Pacific Journal of Phenomenology 13 (2013): 1–18. 

Bennett, Jill. ”Art, Affect, and the “Bad Death": Strategies for 
Communicating the Sense Memory of Loss”. Signs 28, nr 1 (2002): 
333–51. 

Berg, Mikael. Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i 
historielärares förståelse av skolämnet historia. Avhandling för 
doktorsexamen. Karlstad: Karlstad University Studies, 2014. 

Blake, Christopher. ”Historical Empathy: A Response to Foster and Yeager”. 
The International Journal of Social Education 13, nr 1 (1998): 25–
31. 

Blom, Margot, och Klas Viklund. Film för lust och lärande. Stockholm: 
Skolverket, 2001. 

Bohlin, Henrik. ”Inledning: Den mångsidiga empatin”. I Empati: Teoretiska 
och praktiska perspektiv, red. Henrik Bohlin och Jakob Eklund. 
Lund: Studentlitteratur, 2013. 

Bordwell, David. Narration in the Fiction Film. New York: Routledge, 2014. 
Bordwell, David, Kristin Thompson, och Jeff Smith. Film Art. 11:e uppl. New 

York: Mc Graw Hill Education, 2017. 
Boström, Ulrika. ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En 

receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som 
kunskapskällor i historieundervisningen. Avhandling för 
licentiatexamen. Umeå: Umeå universitet, 2014. 

Bratu Hansen, Miriam. ”Schindler’s List Is Not Shoah: Second 
Commandment, Popular Modernism, and Public Memory”. I 
Spielberg’s Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List, red. 
Yosefa Loshitzky. Bloomington and Indianapolis: Indiana University 
Press, 1997. 

Burgoyne, Robert. ”Generational Memory and Affect in Letters from Iwo 
Jima”. I A Companion to the Historical Film, red. Robert A. 
Rosenstone och Constantin Parvulescu. Chichester: Wiley Blackwell, 
2016. 



 

220 
 

Burman, Anders. ”Dewey och den reflekterade erfarenheten”. I Den 
reflekterade erfarenheten: Dewey om demokrati, utbildning och 
tänkande, red. Anders Burman. Huddinge: Södertörns högskola, 
2014. 

Burman, Anders. ”Erfarenhet som uppfostran, konst som erfarenhet: Om 
John Deweys pedagogik och estetik”. Utbildning & Demokrati 16, nr 
1 (2007): 95–108. 

Burman, Anders. Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser. 
Huddinge: Södertörns högskola, 2014. 

Cardullo, Bert. ”Why We Fight, or Men, War, the Movies, and Metaphor”. 
Midwest Quarterly 52, nr 3 (2011): 239–55. 

Carretero, Mario, Stefan Berger, och Maria Grever, red. Palgrave Handbook 
of Research in Historical Culture and Education. London: Palgrave 
Macmillan, 2017. 

Carroll, Noël. Engaging the Moving Image. New Haven: Yale University 
Press, 2003. 

Classen, Christoph. ”Balanced Truth: Steven Spielberg’s Schindler’s List 
among History, Memory, and Popular Culture”. History and Theory, 
Theme Issue, nr 47 (2009): 77–102. 

Coëgnarts, Maarten, och Kravanja, Peter. ”Embodied Visual Meaning: Image 
Schemas in Film”. Projections 6, nr 2 (2012): 84–101. 

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 
Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications Inc, 2003. 

Cronqvist, Marie. ”Medier och minnen”. SCANDIA 79, nr 1 (2013): 123–132. 
Dahl, Steven. Folkmord som film: gymnasieelevers möten med Hotel 

Rwanda - en receptionsstudie. Avhandling för licentiatexamen. 
Lund: Lunds universitet, 2013. 

Dahlberg, Leif, och Pelle Snickars, red. Berättande i olika medier. 
Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008. 

Davis, Natalie Zemon. Slaves on Screen: Film and Historical Vision. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000. 

Deldén, Maria. Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av 
spelfilm i historieundervisningen. Avhandling för licentiatexamen. 
Umeå: Umeå universitet, 2014. 

Deldén, Maria. ”Las películas históricas, la narración y la recepción de los 
alumnos”. I La historia enseñada a discusión: Retos 
epistemológicos y perspectivas didácticas, 905–22. Morelia, 
México: D.R. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 2015. 

Dewey, John. Art as experience. New York: Perigee books, 1980. 
Dewey, John. Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos, 1999. 
Dewey, John. Experience and Education. New York: Free Press, 2015. 
Dewey, John. John Dewey. Individ, skola och samhälle: 

Utbildningsfilosofiska texter. Red. Sven Hartman, Ulf P. Lundgren, 
och Ros Mari Hartman. Stockholm: Natur och Kultur, 2004. 



 

221 
 

Dillenburg, Margery. Understanding Historical Empathy in the Classroom. 
Avhandling för doktorsexamen. Ann Arbor: ProQuest, 2017. 

Donnelly, Debra. ”Using Feature Film in the Teaching of History: The 
Practitioner Decision-Making Dynamic”. Journal of International 
Social Studies 4, nr 1 (2014): 17–27. 

Donnelly, Debra. ”Using Feature Films in Teaching Historical 
Understanding: Research and Practice”. Agora 49, nr 1 (2014): 4–
12. 

Eliasson, Per, red. Historia på väg mot framtiden: Historiedidaktiska 
perspektiv på skola och samhälle. Lund: Forskarskolan i historia 
och historiedidaktik, Lunds universitet, 2010. 

Eliasson, Per. ”Historieämnet i de nya läroplanerna”. I Historien är 
närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning, red. Klas-
Göran Karlsson och Ulf Zander. Lund: Studentlitteratur, 2014. 

Eliasson, Per. ”Progression i historisk kunskap och nationella prov i 
historia”. I Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och 
tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. Lund: 
Studentlitteratur, 2014. 

Endacott, Jason L. ”Reconsidering Affective Engagement in Historical 
Empathy”. Theory & Research in Social Education 38, nr 1 (2010): 
6–47. 

Eriksson, Per. ”Introduktion till filmpedagogik”. I Introduktion till 
filmpedagogik: Vita duken som svarta tavlan, red. Malena Janson. 
Malmö: Gleerups, 2014. 

Erll, Astrid. ”Cultural Memory Studies: An Introduction”. I A Companion to 
Cultural Memory Studies, red. Astrid Erll och Ansgar Nünning. 
Berlin: De Gruyter, 2010. 

Erll, Astrid. ”Travelling Memory”. Parallax 17, nr 4 (2011): 4–18. 
Ferro, Marc. ”Film as an Agent, Product and Source of History”. Journal of 

Contemporary History 18, nr 3 (1983): 357–64. 
Frampton, Daniel. Filmosophy: A manifesto for a radically new way of 

understanding cinema. London: Wallflower, 2006. 
Grodal, Torben. Embodied Visions. Oxford University Press, 2009. 
Gustafsson, Birgitta E. ”Elevers meningsskapande i möte med historia”. I 

Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med 
historia, av Niklas Ammert. Lund: Nordic Academic Press, 2013. 

Gustafsson, Tommy. Det var en gång: Historia för barn i svensk television 
under det långa 1970-talet. Malmö: Universus Academic Press, 
2014. 

Gustafsson, Tommy. ”Filmen som historisk källa: Historiografi, pluralism 
och representativitet”. Historisk tidskrift, nr 3 (2006): 471–90. 

Gärdenfors, Peter. Den meningssökande människan. Stockholm: Natur och 
Kultur, 2006. 

Hammar, Isak, och Ulf Zander, red. Svärd, sandaler och skandaler. Lund: 
Studentlitteratur, 2015. 



 

222 
 

Hansen, David T., red. John Dewey and Our Educational Prospect. New 
York: State University of New York Press, 2006. 

Hansson, Johan. Historieintresse och historieundervisning: Elevers och 
lärares uppfattning om historieämnet. Avhandling för 
doktorsexamen. Umeå: Umeå universitet, 2010. 

Hansson Stenhammar, Marie-Louise. En avestetiserad skol- och 
lärandekultur: En studie om lärprocessers estetiska dimensioner. 
Avhandling för doktorsexamen. Göteborg: Göteborgs universitet, 
2015. 

Hirsch, Marianne, och Valerie Smith. ”Feminism and Cultural Memory: An 
Introduction”. Signs 28, nr 1 (2002): 1–19. 

Hjertström Lappalainen, Jonna. ”Innan erfarenheten: Estetiska lärprocesser 
i ljuset av John Deweys estetik”. I Konst och lärande: Essäer om 
estetiska lärprocesser, red. Anders Burman. Huddinge: Södertörns 
högskola, 2014. 

Hultin, Eva. ”Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning: En 
kritisk läsning av John Deweys estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as 
Experience”. Utbildning & Demokrati 14, nr 1 (2005): 101–14. 

Hultin, Eva. ”Litteraturundervisningens demokratiska potential”. I Skillnad 
och konsekvens: Mötet lärare - studerande och undervisning som 
meningserbjudande, red. Tomas Englund. Lund: Studentlitteratur, 
2004. 

Hultkrantz, Catharina. Playtime!: en studie av lärares syn på film som 
pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Avhandling 
för licentiatexamen. Umeå: Umeå Universitet, 2014. 

Häikiö, Tarja. ”Estetik och kognition: Om ett vidgat estetikbegrepp och 
skolans kulturuppdrag”. KRUT 131, nr 3 (2008). 

Ingemansson, Mary. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks 
Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i 
mellanåldrarna. Avhandling för doktorsexamen. Göteborg: 
Makadam förlag, 2010. 

Janks, Hilary. Literacy and Power. London: Routledge, 2010. 
Jefferson, Miranda. Film learning as aesthetic experience: Dwelling in the 

house of possibility. Avhandling för doktorsexamen. Sidney: 
University of Sydney, 2011. 

Jeismann, Karl-Ernst. ”Geschichtsbewußtsein”. I Handbuch Der 
Geschichtsdidaktik, red. Klaus Bergmann. Düsseldorff: 
Pädagogischer Verlag Schwann, 1979. 

Jensen, Bernard Eric. ”Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, 
didaktik”. I Historiedidaktik, red. Christer Karlegärd och Klas-
Göran Karlsson. Lund: Studentlitteratur, 1997. 

Jerslev, Anne. ”Sacred Viewing: Emotional Responses to The Lord of the 
Rings”. I The Lord of the Rings: Popular Culture in Global Context, 
red. Ernest Mathijs. London: Wallflower, 2006. 



 

223 
 

Johansson, Maria. Historieundervisning och interkulturell kompetens. 
Avhandling för licentiatexamen. Karlstad: Karlstads universitet, 
2012. 

Johansson, Roger. Kampen om historien. Ådalen 1931: Sociala konflikter, 
historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. Stockholm: 
Hjalmarsson & Högberg, 2001. 

Jönsson, Mats. Film och historia: Historisk Hollywoodfilm 1960-2000. 
Avhandling för doktorsexamen. Lund: Lunds universitet, 2004. 

Kansteiner, Wulf. ”Film, the Past, and a Didactic Dead End: From Teaching 
History to Teaching Memory”. I Palgrave Handbook of Research in 
Historical Culture and Education, red. Mario Carretero, Stefan 
Berger, och Maria Grever. London: Palgrave Macmillan, 2017. 

Karlsson, Klas-Göran. ”Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori 
och perspektiv”. I Historien är närvarande: Historiedidaktik som 
teori och tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. 
Lund: Studentlitteratur, 2014. 

Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys”. I 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-
Göran Karlsson och Ulf Zander. Lund: Studentlitteratur, 2009. 

Karlsson, Klas-Göran. ”The uses of history and regional consiousness”. I 
Minority Policies, Culture and Science: The Use and Abuse of 
History in the Barents Region, red. Lars Elenius. Luleå: Luleå 
tekniska universitet, 2006. 

Karlsson, Klas-Göran, och Ulf Zander, red. Echoes of the Holocaust: 
Historical Cultures in Contemporary Europe. Lund: Nordic 
Academic Press, 2003. 

Karlsson, Klas-Göran, och Ulf Zander. ”Historien - livets dubbla 
läromästare”. I Skolen, nasjonen og medborgaren, red. Trond 
Solhaug, Kjetil Börhaug, Ola Svein Stugu, och Ove Kr. Haugalökken. 
Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2012. 

Karlsson, Klas-Göran, och Ulf Zander, red. Historien är nu: En introduktion 
till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, 2009. 

Karlsson, Klas-Göran, och Ulf Zander. Historien är närvarande: 
Historiedidaktik som teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur, 
2014. 

Karlsson, Klas-Göran, och Ulf Zander, red. Katastrofernas århundrade: 
Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. 

Karlsson, Martin. Att projicera det förflutna: Historiebruk och 
historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 utifrån de 
regionala AV-centralernas utbud. Avhandling för doktorsexamen. 
Uppsala: Sisyfos, 2011. 

Karlsson, Per-Arne. Undervisning och lärande i historia: ett kreativt rum 
för narrativ kompetens. Stockholm: Acta Universitatis 
Stockholmiensis, 2014. 



 

224 
 

Koch, Gertrud. ”’Against All Odds’ or the Will to Survive: Moral Conclusions 
from Narrative Closure”. History and Memory 9, nr 1/2 (1997): 
393–408. 

Kress, Gunther. Literacy in the New Media Age. New York: Routledge, 
2003. 

Kristjánsson, Kristján. Aristotle, Emotions, and Education. Abingdon, GB: 
Routledge, 2007. 

Kvale, Steinar, och Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
Lund: Studentlitteratur, 2009. 

Körber, Andreas. ”German History Didactics: From Historical Consiousness 
to Historical Competencies - and Beyond?” I Historicizing the Uses 
of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, 
Historical Consiousness and Didactics of History related to World 
War II, red. Helle Bjerg, Claudia Lenz, och Erik Thorstensen. 
Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. 

Lagerström, Louise. ”Filmhandledning München”. Svenska Filminstitutet, 
Stockholm, u.å. 

Landsberg, Alison. Engaging the Past: Mass Culture and the Production of 
Historical Knowledge. New York: Columbia University Press, 2015. 

Landsberg, Alison. Prosthetic memory: the transformation of American 
remembrance in the age of mass culture. New York: Columbia 
University Press, 2004. 

Landy, Marcia, red. Historical Film: History and Memory in Media. 
London: The Athlone Press, 2001. 

Larsson, Anna, red. Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk 
forskning i praktiken. Umeå Studies in History and Education 12. 
Umeå: Umeå universitet, 2016. 

Lazarus, Richard S. ”The Cognition-Emotion Debate: A bit of History”. I 
Handbook of Cognition and Emotion, red. Tim Dalgleish och Mick 
Power. Chichester: Wiley, 1999. 

Lee, Peter. ”‘Walking backwards into tomorrow’ Historical consciousness 
and understanding history”. International Journal of Historical 
Learning, Teaching and Research 4, nr 1 (2004). 

Lévesque, Stéphane. ”Teaching second-order concepts in Canadian history: 
The importance of ’historical significance’”. Canadian Social Studies 
39, nr 2 (2005). 

Lilja, Annika. Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Avhandling 
för doktorsexamen. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 
2013. 

Lindgren, Monica. Att skapa ordning för det estetiska i skolan: Diskursiva 
positioneringar i samtal med lärare och skolledare. Avhandling för 
doktorsexamen. Göteborg: Göteborgs universitet, 2006. 

Ljung, Berit. Museipedagogik och erfarande. Avhandling för 
doktorsexamen. Stockholm: Stockholms universitet, 2009. 

Ludvigsson, David. ”Film i historieundervisningen”. Historielärarnas 
förenings årsskrift, 2004. 



 

225 
 

Ludvigsson, David. ”Historisk dokumentärfilm – resultatet av en 
förhandling”. I Det förflutna som film och vice versa: Om 
medierade historiebruk, red. Pelle Snickars och Cecilia Trenter. 
Lund: Studentlitteratur, 2004. 

Ludvigsson, David. The historian-filmmaker’s dilemma: Historical 
documentaries in Sweden in the era of Häger and Villius. 
Avhandling för doktorsexamen. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2003. 

Manni, Annika. Känsla, förståelse och värdering. Elevers meningsskapande 
i skolaktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor. Avhandling för 
doktorsexamen. Umeå: Umeå Universitet, 2015. 

Marcus, Alan S. Celluloid Blackboard: Teacher Practices with Film and 
Students’ Historical Understanding. Avhandling För 
Doktorsexamen. Stanford, California: Stanford University, 2003. 

Marcus, Alan S. Celluloid Blackboard: Teaching History with Film. 
Contemporary research in education. Charlotte, NC: IAP-
Information Age Publishing, 2007. 

Marcus, Alan S. ”’It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”. 
Social Studies 96, nr 2 (2005): 61–67. 

Marcus, Alan S. ”Students Making Sense of the Past: ’It’s Almost Like Living 
the Event’”. I Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, 
red. Alan S. Marcus, 121–53. Charlotte, NC: IAP-Information Age 
Publishing, 2007. 

Marcus, Alan S., och Thomas H. Levine. ”Exploring the Past with Feature 
Film”. I Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, red. 
Alan S. Marcus. Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc., 
2007. 

Marcus, Alan S., Scott Alan Metzger, Richard J. Paxton, och Jeremy D. 
Stoddard. Teaching history with film: Strategies for secondary 
social studies. New York: Routledge, 2010. 

Martinengo, Alberto. ”From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn: 
Hermeneutics Facing the ‘Third Copernican Revolution’”. 
Proceedings of the European Society for Aesthetics 5 (2013). 

McCalman, Iain, och Paul A. Pickering, red. Historical Reenactment: From 
Realism to the Affective Turn. New York: Palgrave Macmillan, 2010. 

Metzger, Scott Alan. ”Maximizing the Educational Power of History Movies 
in the Classroom”. The Social Studies 101, nr 3 (2010): 127–36. 

Metzger, Scott Alan. ”Pedagogy and the Historical Feature Film: Toward 
Historical Literacy”. Film & History: An Interdisciplinary Journal 
of Film and Television Studies 37, nr 2 (2007): 67–75. 

Metzger, Scott Alan. ”The Borders of Historical Empathy: Students 
Encounter the Holocaust through Film”. The Journal of Social 
Studies Research 36, nr 4 (2012): 387–410. 

Metzger, Scott Alan, och Yonghee Suh. ”Significant or Safe? Two Cases of 
Instructional Uses of History Feature Films”. Theory and Research 
in Social Education 36, nr 1 (2008): 88–109. 



 

226 
 

Mitchell, W. J. T. What do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images. 
Chicago: University of Chicago Press, 2005. 

Montoya Londoño, Mauricio. ”Narración, emociones e identidad: Una 
lectura epistemológica y hermenéutica”. Desafíos 22, nr 2 (2010): 
277–303. 

Nokes, Jeffery D. Building Students’ Historical Literacies: Learning to Read 
and Reason with Historical Texts and Evidence. New York: 
Routledge, 2013. 

Nordberg, Olle. Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på 
läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar. 
Avhandling för doktorsexamen. Uppsala: Uppsala universitet, 2017. 

Nordbäck, Carola. ”Kyrkohistorisk historiebruksforskning”. I Minne och 
möjlighet: Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, 
red. Urban Claesson och Sinikka Neuhaus, 14–43. Göteborg: 
Makadam Förlag, 2014. 

Nordgren, Kenneth. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur 
och handling i det mångkulturella Sverige. Avhandling för 
doktorsexamen. Umeå: Umeå universitet, 2006. 

Norlander, Peter. Historieundervisning i det multimediala klassrummet: 
Lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och 
användbarhet. Avhandling för licentiatexamen. Umeå: Umeå 
universitet, 2016. 

Nussbaum, Martha Craven. Känslans skärpa, tankens inlevelse. Essäer om 
etik och politik. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 
1995. 

Nygren, Thomas. History in the service of mankind: International 
guidelines and history education in upper secondary schools in 
Sweden, 1927-2002. Avhandling för doktorsexamen. Umeå: Umeå 
universitet, 2011. 

Nygren, Thomas. ”Thinking and caring about indigenous peoples’ human 
rights: Swedish students writing history beyond scholarly debate”. 
Journal of Peace Education, 2016, 1–23. 

Olin-Scheller, Christina. Mellan Dante och Big Brother: En studie om 
gymnasieelevers textvärldar. Avhandling för doktorsexamen. 
Karlstad: Karlstad University Studies, 2006. 

Oliver, Mary Beth, och Tilo Hartmann. ”Exploring the Role of Meaningful 
Experiences in Users’ Appreciation of ’Good Movies’”. Projections 4, 
nr 2 (2010): 128–50. 

Olofsson, Hans. Fatta historia: En explorativ fallstudie om 
historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass. 
Avhandling för licentiatexamen. Karlstad: Karlstads universitet, 
2011. 

Olofsson, Hans. ””Hiroshimagrejen, liksom”: Om narrativa förkortningar 
och historiskt meningsskapande hos högstadieelever”. I Kritiska 
perspektiv på historiedidaktiken, red. David Ludvigsson, 19–48. 
Aktuellt om historia. Historielärarnas förening, 2013. 



 

227 
 

Persson, Anders. Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett 
nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid. Avhandling för 
doktorsexamen. Umeå: Umeå universitet, 2017. 

Persson, Bo. Mörkrets hjärta i klassrummet: Historieundervisning och 
elevers uppfattningar om förintelsen. Avhandling för 
licentiatexamen. Malmö: Lunds universitet och Malmö högskola, 
2011. 

Plantinga, Carl. ”“I Followed the Rules, and They All Loved You More": 
Moral Judgment and Attitudes toward Fictional Characters in Film”. 
Midwest Studies In Philosophy 34, nr 1 (2010): 34–51. 

Plantinga, Carl. Moving Viewers: American Film and the Spectator’s 
Experience. Berkeley: University of California Press, 2009. 

Plantinga, Carl. ”Putting Cognition in Its Place: Affect and the Experience of 
Narrative Film”. I Current Controversies in Philosophy of Film, red. 
Katherine Thomson-Jones. New York: Routledge, 2016. 

Prinz, Jesse. ”Embodied Emotions”. I Thinking about Feeling: 
Contemporary Philosophers on Emotions, red. Robert C. Solomon. 
New York: Oxford University Press, 2004. 

Rejman, Katarina. Litteratur och livskunskap: Modersmålslärarens 
berättelse om undervisningen i årskurs 7–9. Avhandling för 
doktorsexamen. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2013. 

Retz, Tyson. ”A Moderate Hermeneutical Approach to Empathy in History 
Education”. Educational Philosophy and Theory 47, nr 3 (2015): 
214–26. 

Rosenblatt, Louise. Making meaning with texts: Selected essays. 
Portsmouth: Heinemann, 2005. 

Rosenblatt, Louise M. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. 
Lund: Studentlitteratur, 2002. 

Rosenblatt, Louise M. The Reader, the Text, the Poem: The Transactional 
Theory of the Literary Work. Carbondale: Southern Illinois 
University Press, 1994. 

Rosenstone, Robert A. History on Film/Film on History. Harlow: 
Pearson/Longman, 2006. 

Rosenstone, Robert A. ”The Historical Film: Looking at the Past in a 
Postliterate Age”. I Historical Film: History and Memory in Media, 
red. Marcia Landy. London: The Athlone Press, 2001. 

Rosenstone, Robert A., och Constantin Parvulescu, red. A Companion to the 
Historical Film. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. 

Rozenkrantz, Jonathan, och Marta Mund. ”Alltid redan en aktivitet. 
Åskådarskap och estetiska lärprocesser”. I Konst och lärande: 
Essäer om estetiska lärprocesser, red. Anders Burman. Huddinge: 
Södertörns högskola, 2014. 

Rudnert, Joel. ”En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning 
mot yngre”. I Barndom, lärande, ämnesdidaktik, red. Sven Persson. 
Rapporter om utbildning 1. Malmö: Lärarhögskolan Malmö 
högskola, 2010. 



 

228 
 

Rüsen, Jörn. Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter. Göteborg: 
Daidalos, 2004. 

Rüsen, Jörn. Evidence and Meaning: A Theory of Historical Studies. New 
York - Oxford: Berghahn Books, 2017. 

Rüsen, Jörn. ”How to make sense of the past – salient issues of Metahistory”. 
The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa 3, 
nr 1 (2007): 169–221. 

Rüsen, Jörn. ”Sense of History: What does it mean? With an Outlook onto 
Reason and Senselessness”. I Meaning and Representation in 
History, red. Jörn Rüsen. Making Sense of History. New York: 
Berghahn Books, 2008. 

Rüsen, Jörn. ”Tradition: A principal of historical sense-generation and its 
logic and effect in historical culture”. History and Theory, nr 51 
(2012): 45–59. 

Schüllerqvist, Bengt. Svensk historiedidaktisk forskning. Vetenskapsrådets 
rapportserie. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2005. 

Seixas, Peter. ”Collective Memory, History Education, and Historical 
Consciousness”. Historically Speaking 7, nr 2 (2005): 17–19. 

Seixas, Peter. ”Conceptualizing the Growth of Historical Understanding”. I 
Handbook of Education and Human Development: New Models of 
Learning, Teaching, and Schooling, red. David R. Olson och Nancy 
Torrance, 765–83. Oxford: UK: Blackwell, 1996. 

Seixas, Peter. ”Historical Consiousness: The Progress of Knowledge in a 
Postprogressive Age”. I Narration, Identity, and Historical 
Consiousness, red. Jürgen Straub. New York: Berghahn Books, 
2005. 

Seixas, Peter. ”Popular Film and Young People’s Understanding of the 
History of Native American-White Relations”. The History Teacher 
26, nr 3 (1993): 351–70. 

Seixas, Peter, red. Theorizing Historical Consciousness. Toronto: University 
of Toronto Press, 2006. 

Seixas, Peter, och Tom Morton. The Big Six: Historical Thinking Concepts. 
Toronto: Nelson Education, 2013. 

Seng, Phillip S. Reconstructing Film Studies: Towards a Transactional 
Theory of Movies. Avhandling för doktorsexamen. Carbondale: 
Southern Illinois University, 2008. 

Serafini, Frank. ”Expanding the four resources model: Reading visual and 
multi-modal texts”. Pedagogies: An International Journal 7, nr 2 
(2012): 150–64. 

Snickars, Pelle, och Cecilia Trenter. ”Det förflutna som film och vice versa: 
Om medierade historiebruk - en introduktion”. I Det förflutna som 
film och vice versa: Om medierade historiebruk, red. Pelle Snickars 
och Cecilia Trenter. Lund: Studentlitteratur, 2004. 

Sobchack, Vivian. Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image 
Culture. Berkeley: University of California Press, 2004. 



 

229 
 

Sobchack, Vivian. ”’Surge and Splendor’: A Phenomenology of the 
Hollywood Historical Epic”. Representations, nr 29 (1990): 24–49. 

Sobchack, Vivian. The Address of the Eye: A Phenomenology of Film 
Experience. New Jersey: Princeton University Press, 1992. 

Sobchack, Vivian. ”The Insistent Fringe: Moving Images and Historical 
Consciousness”. History and Theory 36, nr 4 (1997): 4–20. 

Sorlin, Pierre. ”How to Look at an ’Historical’ Film”. I Historical Film: 
History and Memory in Media, red. Marcia Landy. London: The 
Athlone Press, 2001. 

Staiger, Janet. Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of 
American Cinema. New Jersey: Princeton University Press, 1992. 

Stoddard, Jeremy, och Jason Chen. ”Young People’s Response to The 
Response: The Impact of Political Diversity and Media Framing on 
Discussions of Combatant Tribunals”. Journal of Contemporary 
Issues in Education 11, nr 1 (2016): 65–78. 

Stoddard, Jeremy D. ”Attempting to Understand the Lives of Others: Film as 
a Tool for Developing Historical Empathy”. I Celluloid Blackboard: 
Teaching History with Film, red. Alan S. Marcus, 187–214. 
Greenwich, CT: IAP-Information Age Publishing, 2007. 

Stoddard, Jeremy D. ”Film as a ’thoughtful’ medium for teaching history”. 
Learning, Media and Technology 37, nr 3 (2012): 271–88. 

Stoddard, Jeremy D., och Alan S. Marcus. ”More than ’Showing What 
Happened’: Exploring the Potential of Teaching History with Film”. 
High School Journal 93, nr 2 (2010): 83–90. 

Stoddard, Jeremy, Alan S. Marcus, och David Hicks, red. Teaching Difficult 
History Through Film. New York: Routledge, 2017. 

Straub, Jürgen. Narration, identity, and historical consciousness. Making 
sense of history; 3. New York: Berghahn, 2005. 

Sturken, Marita. Tangled memories: the Vietnam War, the AIDS epidemic, 
and the politics of remembering. Berkeley: University of California 
Press, 1997. 

Sødring Jensen, Sven. Historie og fiktion: Historiske børneromaner i 
undervisningen. København: Danmarks Lærerhøjskole, Institut for 
historie og samfundskundskab, 1990. 

Tan, Ed S. Emotion and the Structure of Narrative Film: Film as an 
Emotion Machine. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers, 1996. 

Tapper, Michael. ”Historia på film: Två intervjuer med Oliver Stone”. 
Filmhäftet 26, nr 1 (1998): 28–39. 

Thorp, Robert. ”Deconstructing Karlsson, Part 1: Historical Consciousness”. 
Historical Encounters: A Journal of Historical Consciousness, 
Historical Cultures and History Education 4, nr 2 (2017): 1–10. 

Thorp, Robert. ”The Concept of Historical Consiousness in Swedish History 
Didactical Research”. I Yearbook of the International Society for 
History Didactics, 207–24. Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2013. 



 

230 
 

Thorp, Robert. Uses of History in History Education. Avhandling för 
doktorsexamen. Umeå: Umeå Universitet, 2016. 

Tjora, Aksel. Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning 
i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2012. 

Toplin, Robert Brent. History by Hollywood. Urbana: University of Illinois 
Press, 2009. 

Toplin, Robert Brent. Reel History: In Defense of Hollywood. Culture 
America. Lawrence: University Press of Kansas, 2002. 

Vaage, Margrethe Bruun. ”’Hold pusten når jeg teller till tre!’: Om ulike 
tilskuerposisjoner og emosjonelle reaksjoner på fiksjonsfilm”. I 
Følelser for film. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. 

Vaage, Margrethe Bruun. Seeing is Feeling: The Function of Empathy for 
the Spectator of Fiction Film. Avhandling för doktorsexamen. Oslo: 
Olso universitet, 2008. 

Vaage, Margrethe Bruun. ”Self-reflection: Beyond Conventional Fiction Film 
Engagement”. Nordicom Review 30, nr 2 (2009): 159–78. 

Vetenskapsrådet. ”God forskningssed”. Vetenskapsrådets rapportserie. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. 
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. 

Vinterek, Monika. ”Fakta och fiktion i historieundervisningen”. Tidskrift för 
lärarutbildning och forskning 7, nr 4 (2000): 11–26. 

Virta, Arja. ”Historical Literacy: Thinking, Reading and Understanding 
History”. Tidskrift för lärarutbildning och forskning 14, nr 4 
(2007): 11–26. 

White, Hayden. ”Historiography and Historiophoty”. American Historical 
Review 93, nr 5 (1988): 1193–99. 

White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in 19th-Century 
Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973. 

White, Hayden. ”The Practical Past”. Evanston, Illinois: Northwestern 
University Press, 2014. 

Wineburg, Sam. ”What Does NCATE Have to Say to Future History 
Teachers? Not Much”. The Phi Delta Kappan 86, nr 9 (2005): 658–
65. 

Zander, Ulf. ”Att berätta genom film”. I Minnen, myter, mening: Om 
berättandets olika former i undervisningen, red. Gun Oker-Blom 
och Kira Schroeder. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen, 2007. 

Zander, Ulf. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund: 
Historiska media, 2006. 

Zander, Ulf. ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”. I 
Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-
Göran Karlsson och Ulf Zander. Lund: Studentlitteratur, 2004. 

Zander, Ulf. Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om 
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Avhandling för 
doktorsexamen. Lund: Nordic Academic Press, 2001. 

Zander, Ulf. ”Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och 
musik”. I Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och 



 

231 
 

tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. Lund: 
Studentlitteratur, 2014. 

Zillman, Dolf. ”Cinematic Creation of Emotion”. I Moving Image Theory: 
Ecological Considerations, red. Joseph D. Anderson och Barbara 
Fisher Anderson. Carbondale: Southern Illinois University Press, 
2005. 

Zillman, Dolf, och Joanne R. Cantor. ”Affective Responses to the Emotions 
of a Protagonist”. Journal of Experimental Social Psychology, nr 13 
(1977): 155–65. 

Ödman, Per-Johan. Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och 
praktik. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007. 

Öhman, Johan. ”Erfarenhet och meningsskapande”. Utbildning & 
Demokrati 17, nr 3 (2008): 25–46. 

Österholm, Clas. ”Filmhandledning Brokeback Mountain”. Svenska 
Filminstitutet, Stockholm, u.å. 

Österholm, Clas. ”Filmhandledning Schindler’s List”. Svenska Filminstitutet, 
Stockholm, u.å. 

 

Skolverket 
Skolverket. Att förstå sin omvärld och sig själv: Samhällskunskap, historia, 

religion och geografi. Stockholm: Skolverket, 2013. 
Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket, 2011. 

 
Internetsidor 
Eastwood, Clint. I Pacific War Revisited: "Letters from Iwo Jima" - Interview 

& Award Ceremony, 10 juni 2010. Åkomst 2 februari 2017. 

     https://www.youtube.com/watch?v=ftdUyz_q_CU  
Höst, Gunnar. ”Känslor en viktig del av lärandet”. Skolverket. 18 augusti 

2017. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/no-amnen/relationer-larande/kanslor-en-viktig-del-av-
larandet-1.246439. 

Internet Movie Database IMDb. Gladiator. Åtkomst 1 januari 2017.  

http://www.imdb.com/  
Plantinga, Carl. ”Moving Pictures”. The Forum, 21 november 2016. Åtkomst 

15 juli 2017. Carl Plantinga. 
http://blogs.lse.ac.uk/theforum/moving-pictures/ 

Seixas, Peter. ”A History/Memory Matrix for History Education”. Public 
History Weekly. The International Blogjournal, 25 februari 2016. 
Åtkomst 3 augusti 2017. https://public-history-
weekly.degruyter.com/4-2016-6/a-historymemory-matrix-for-
history-education/. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ftdUyz_q_CU
http://www.imdb.com/
http://blogs.lse.ac.uk/theforum/moving-pictures/


 

232 
 

VanDerWerff, Todd. ”There will be more than 400 scripted TV series this 
year. That bubble’s bound to burst.” Vox, 14 september 2015. 
Åtkomst 3 mars 2017. 
https://www.vox.com/2015/9/14/9301867/peak-tv. 

 

Filmer  
Cameron, James. Titanic. Twentieth Century Fox, Paramount Pictures. 1997. 

187 minuter. DVD (2012). 
Eastwood, Clint. Letters from Iwo Jima. DreamWorks, Warner Bros. 

Pictures. 2006. 134 minuter. DVD (2010). 
Ford, John. The Grapes of Wrath. Twentieth Century Fox. 1940. 124 

minuter. DVD (2005). 
George, Terry. Hotel Rwanda. Lions Gate Entertainment, United Artists, 

2004. 116 minuter. DVD (2004). 

Lee, Ang. Brokeback Mountain. Focus Features. 2005. 129 minuter. DVD   

(2006). 
Spielberg, Steven. München. DreamWorks, Universal Pictures. 2005. 157 

minuter. DVD (2006).  
Spielberg, Steven. Schindler’s List. Universal Pictures, 1993. 187 minuter. 

DVD (2013).  

Widerberg, Bo. Ådalen 31. Svensk Filmindustri. 1969. 109 minuter. DVD 

(2006). 

 

 
 
 

 

 

 

  



 

1 
 

Bilagor 

Bilaga 1: UNDERLAG FÖR INTERVJU MED ENSKILD 
ELEV 
 

Du har sett filmen___. Berätta för mig vad du tänker och känner. 

Tänk helt fritt.  

  

Följdfrågor: Varför då? Kan du förklara mer noga. 

  Hur då?  

Hur menar du då? 

  Kan du ge ett exempel? 

  Berätta mer om… 

  Har jag förstått dig rätt när du säger att… 

Vad väcker filmen för känslor hos dig?  

Vad tänker du om personerna i filmen? 

Vad tänker du om miljön i filmen? 

Vad tänker du om filmens handling? 

Fanns det något i filmen som förvånade dig? 

Berätta! Vad tänker du om det? 

Är detta en film du tycker om? Berätta hur då! 

 

Vad tänker du om filmen – vad berättar den om historien?  

 

Följdfrågor: Varför då? Kan du förklara mer noga. 

  Hur då?  

  Hur menar du då? 

Kan du ge ett exempel? 

  Berätta mer om… 

  Har jag förstått dig rätt när du säger att… 

 

(TITTA PÅ FILMKLIPP UTIFRÅN DET ELEVEN TAGIT UPP. SE OM DET 

KOMMER FRAM FLER TANKAR OCH KÄNSLOR. Alt ELEVEN BERÄTTAR 

OM ETT PAR SCENER SOM PÅ NÅGOT SÄTT BERÖRT HENNE/HONOM) 

 

Vad betyder det för dig att se på film på historielektionerna?  

 

 Följdfrågor:  Vad är det du tycker att det ger dig? 

Är det något speciellt med att se på film i 

undervisningen? 
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Väcker filmen några tankar och känslor som du 

inte skulle ha annars kring detta moment i 

historien? 

Vad tänker du att man kan lära sig genom att se 

på film? 

 

Berätta för mig vad du tycker om historia i skolan. 

 

Följdfrågor: Varför då? Kan du förklara mer noga. 

  Hur då?  

  Kan du ge ett exempel? 

  Berätta mer om… 

  Har jag förstått dig rätt när du säger att… 

 

Berätta för mig vad du tänker och känner om just det arbete som 

ni gör nu. 

 

Vad tänker du om filmens betydelse i det arbetet? 

 

Avluta med: 

Är det något du vill säga som du inte tagit upp? 

 

Vad tänker du om intervjun? Hur har du upplevt det att bli 

intervjuad? 

 

 

Om eleven kommer in på lärande: få henne/honom att sätta ord på 

vad det är för lärande som uppstår: 

 Hur känns det när du lär dig? 

 Hur vet du att du lär dig? 
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Bilaga 2: UNDERLAG FÖR INTERVJU MED LÄRARE 
 

Gymnasieskola 1: 

 

Hur länge har du varit lärare?  

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Berätta om bok- och filmprojektet! (Upplägg och genomförande. Möjligheter 

/ svårigheter) 

 

Vad tänker du blir resultatet av bok – film – projektet? Vad tänker du att 

eleverna lär sig? 

 

Berätta om varför du använder film i historieundervisningen. 

 

Hur stämmer användandet av film överens med ämnesplanen för Historia? 

 

Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda film i 

historieundervisningen? 

 

 

Gymnasieskola 2: 

 

Hur länge har du varit lärare?  

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Berätta om momentet som du ska köra igång imorgon! (Upplägg och 

genomförande. Möjligheter / svårigheter) 

 

Vad tänker du om filmens roll i momentet? 

 

Vad tänker du blir resultatet av momentet? Vad tänker du att eleverna lär sig? 

 

Berätta om varför du använder film i historieundervisningen. 

 

Hur stämmer användandet av film överens med ämnesplanen för Historia? 

 

Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda film i 

historieundervisningen? 
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Bilaga 3: BREV TILL REKTORER 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Maria Deldén och jag skriver till dig för att jag söker 

historielärare som kan vara intresserade av att delta i ett forskningsprojekt. 

Forskningsprojektet ingår i Forskarskolan Historiska Medier vid Umeå 

Universitet. Min studie handlar om spelfilm och mitt syfte är att undersöka 

och analysera hur elevers förståelse och tolkning av historisk spelfilm i 

historieundervisningen ser ut. För att kunna genomföra detta är jag 

intresserad av att göra en klassrumsstudie i samarbete med någon 

historielärare. Studien är tänkt att genomföras under läsåret 2012/13.  

 

Så min fråga till dig är alltså om det finns någon eller några historielärare på 

din skola som använder spelfilm i sin historieundervisning och som jag skulle 

kunna kontakta. Jag vore mycket tacksam om du kunde ge mig 

kontaktuppgifter så att jag skulle kunna skicka ut mer information till dem.  

 

Hör gärna av dig så berättar mer om projektet. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Maria Deldén 

 

Forskarstuderande Umeå Universitet 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 

Forskarskolan Historiska Medier 

Telefon: xxx xxxxxxx 

Mail: maria.delden@historia.umu.se 
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Bilaga 4: BREV TILL HISTORIELÄRARE 
 

Hej historielärare! 

 

Mitt namn är Maria Deldén, jag är historielärare på Bobergsgymnasiet i Ånge 

och för närvarande även forskarstuderande vid Umeå Universitet. Jag skriver 

till dig för att jag söker historielärare som kan vara intresserade av att delta i 

ett forskningsprojekt. Forskningsprojektet ingår i Forskarskolan Historiska 

Medier vid Umeå Universitet. Min studie handlar om spelfilm och mitt syfte 

är att undersöka och analysera hur elevers förståelse och tolkning av historisk 

spelfilm i historieundervisningen ser ut. För att kunna genomföra detta är jag 

intresserad av att göra klassrumsstudier i samarbete med några historielärare. 

Studierna är tänkta att genomföras under läsåret 2012/13.  

 

Jag söker lärare som är behöriga att undervisa i historia (är intresserad av 

först och främst kurserna Historia 1a1 eller Historia 1b) på gymnasiet. De 

deltagande lärarna använder film i sin undervisning, men det behöver inte 

vara på något speciellt uttänkt vis.   

 

Tycker du att det låter spännande? Då vill jag att vi träffas innan sommarlovet 

och pratar mer kring projektet. Jag skickar med en länk där du kan boka in en 

tid. Jag kommer gärna till din skola så kan vi ses där om det går bra. Annars 

kan vi ses på något fik. Hör av dig om du undrar över något! 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Maria Deldén 
 
Forskarstuderande Umeå Universitet 
Institutionen för idé- och samhällsstudier 
Forskarskolan Historiska Medier 
Historielärare Bobergsgymnasiet 
Ånge 
Telefon: xxx xxxxxxx 
Mail: maria.delden@historia.umu.se 
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Bilaga 5: MEDGIVANDE 
 
Hej! 

Mitt namn är Maria Deldén och jag är gymnasielärare i historia. Just nu är jag 

forskarstuderande vid Umeå Universitet och jag bedriver en studie om spelfilm i 

historieundervisningen. Jag vill gärna delta i er undervisning för att vara med när ni 

arbetar med film. Och för att kunna göra det behöver jag ditt medgivande. Du 

bestämmer helt själv om du vill vara med och du kommer att vara anonym i studien. 

Du kan också avbryta ditt deltagande när du vill. Naturligtvis är jag mycket glad och 

tacksam om du ställer upp. 

 

Kan du tänka dig att vara med vill jag att du skriver under medgivandet nedan. Du kan 

när som helst höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar. 

 

Tack ska du ha! 

 

Vänligen  

 

Maria Deldén 

Forskarstuderande Forskarskolan för Historiska Medier (ForHiM) 

Umeå Universitet 

maria.delden@historia.umu.se 

 070 6457495 

 

Avskiljes och denna del tas hem till målsman__________________________________ 

 

Medgivande 

Jag ger mitt medgivande till att delta i forskningsstudien om spelfilm i historie-

undervisningen som görs av Maria Deldén, forskarstuderande vid Umeå Universitet. 

Det material som samlas in i historieundervisningen får användas i forskning. Jag 

medger också att lektionerna spelas in både med bandspelare och med filmkamera, 

samt att lektionerna fotograferas. Jag kan även tänka mig att bli intervjuad.  

Jag deltar så länge jag själv vill och kan när som helst avbryta mitt deltagande. Allt 

material som samlas in och som används i avhandlingen behandlas konfidentiellt. Jag 

kommer inte att framträda med min identitet i avhandlingen.  

 

Jag har fått information om studien och förstår vad den går ut på. 

 

ORT 2012-10-02 

 

Underskrift: ____________________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________________ 

Skola och klass: _________________________________________ 

mailto:maria.delden@historia.umu.se
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Bilaga 6: Resumé av spelfilmernas handlingar  
 

Vredens druvor (1940) 

Huvudgestalten Tom Joad har avtjänat ett fängelsestraff och är på väg hem 

till sin familj. På vägen möter han Casey, en före detta predikant som tappat 

sitt kall. Han lever som luffare och de slår följe. Väl hemma upptäcker Tom att 

hans familj inte längre är kvar. De har fördrivits från sin gård och tvingas söka 

sig västerut. Tom hittar familjen hos sin farbror John som också måste lämna 

sin gård. Tom och Casey följer med familjen till Kalifornien. På vägen möter 

de många människor som är i samma situation. Familjesammanhållningen är 

stark genom de svårigheter som de möter. De söker efter arbete och hamnar 

så småningom på en persikeodling. Tom anar oråd för odlingen är omgärdad 

av taggtråd och lönen de får räcker knappt till att föda familjen. Tom 

bestämmer sig för att ta reda på vad som försiggår. Utanför taggtrådsstängslet 

träffar han Casey som berättar för honom att det pågår en strejk. Han 

förklarar att så länge de strejkande är där får lantarbetarna den utlovade, om 

än låga lönen. Så fort de strejkande ger sig iväg kommer lönen att sänkas. 

Medan de pratar dyker vakter upp som dödar Casey. I tumultet dödar Tom en 

av vakterna. Familjen beslutar sig för att ge sig av för precis som Casey 

förutspått sänks lönerna. Med Tom gömd under madrasser lämnar de 

persikeodlingen. De hamnar i ett läger för lantarbetare som regeringen står 

bakom och där får de äntligen en drägligare tillvaro. Det ser ut att ljusna för 

familjen men Tom bestämmer sig för att lämna dem. Inspirerad av Casey vill 

han kämpa mot de orättvisor han blivit medveten om. I slutet av filmen 

samtalar Tom med sin mamma, sedan ger han sig av. Familjen får höra talas 

om arbete i norr och envist hoppfulla far de vidare.    

 

Ådalen 31 (1969) 

Huvudgestalten Harald Andersson deltar i sympatistrejken med arbetarna vid 

Marma, Hälsingland. Familjen har det knapert och de får hushålla med det de 

har. Man får följa familjens liv och händelserna som leder fram till 

dödsskjutningarna i Lunde den 14 maj 1931. Familjens äldsta son Kjell arbetar 

på pappersbrukets kontor och disponentens fru undervisar honom i bland 

annat konst och musik. Disponentens dotter Anna kommer hem och hon och 

Kjell förälskar sig i varandra. Anna blir med barn och måste lämna bruket. 

Kjell får senare veta att fostret tagits bort och hans fascination för borger-

skapet faller sönder.  Brukets ledning kallar in strejkbrytare för att lasta 

pappersmassa som ska till Amerika. Detta upprör de strejkande arbetarna 

som protesterar genom demonstrationer och också våldshandlingar. Harald 

Andersson vänder sig mot att våld används och försöker få de andra 

strejkande arbetarna att förstå att våld inte löser deras problem.  Militär 

anländer för att skydda strejkbrytarna. Ett demonstrationståg går från Frånö 

mot Lunde där de strejkbrytande arbetarna bor. Militären lyckas inte hejda 
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demonstrationståget och den befälhavande kaptenen ger order om eld. Harald 

är en av dem som dödas. Familjen sörjer men livet går ändå vidare. Sonen 

Kjell deltar med de strejkande och man får veta att en generalstrejk utlyses. 

Filmen slutar med en eftertext som berättar att efter ådalshändelserna fick 

socialdemokraterna makten men att jämlikhet ännu inte uppnåtts. 

 

Schindler’s List (1993) 

Schindler’s List börjar med att judarna i Polen beordras att registrera sig och 

flytta in till städerna. Året är 1939. Man får se judiska familjer anlända till 

Krakow och hur de uppger sina namn till skrivmaskiners smattrande. Oskar 

Schindler presenteras. Man får se när han klär sig och gör sig iordning för att 

gå ut på restaurang. Nazistmärket sitter på kavajslaget. Han har för avsikt att 

starta en affärsverksamhet i Krakow. Han söker upp den judiska revisorn 

Itzak Stern som hjälper honom att komma i kontakt med judiska investerare. 

Schindler kan starta sin emaljfabrik som snabbt gör honom rik. Han anställer 

judar eftersom det är den billigaste arbetskraften. Den är oavlönad. Stern 

sköter kontakter med den judiska befolkningen och företagets ekonomi. Ett 

arbetsläger ska upprättas utanför Krakow och SS-officeren Amon Goeth är 

chef där. Gettot i Krakow utryms under vidriga former och judarna dödas, förs 

bort eller flyttas över till arbetslägret. Schindler tvingas samarbeta med Goeth 

för att kunna fortsätta driva sin fabrik. Goeth är hänsynslös och sadistisk men 

Schindler lyckas få tillstånd för sin arbetskraft att lämna arbetslägret på 

dagarna för att arbeta i fabriken. Dock inte Stern som sköter ekonomin från 

lägret, bevakad av Goeth. Lägerfångarna utsätts för omänsklig behandling.  

Svaga och barn gallras ut och körs därifrån. I april 1944 får Goeth order om 

att gräva upp och bränna 10000 kroppar från judar som dödats i gettot och i 

arbetslägret. Schindler ser bestört på. Tyskland är på väg att förlora kriget och 

alla judar ska förflyttas från Krakow. Schindler beslutar sig då för att köpa loss 

så många judar han kan och ta med sig dem till Tjeckoslovakien där han ska 

sätta upp en ny fabrik. Schindler och Stern gör en lista på alla judar som ska 

följa med. Schindler lyckas att föra ut dem och fram till krigsslutet använder 

Schindler sin kvarvarande förmögenhet till att tillverka oanvändbara granater 

i den nya fabriken. När kriget är över måste Schindler och hans fru ge sig av. 

Det blir ett känslofyllt avsked där Schindler bryter ihop vid tanken att han 

hade kunnat rädda fler. Han får en guldring av ”sina” judar med inskriptionen 

”Den som räddar ett människoliv räddar en hel värld”.643  Man får sedan veta 

att Amon Goeth blir hängd, att Schindler inte lyckas med vare sig affärer eller 

äktenskap och att han 1958 planterar ett träd i De Rättfärdigas Allé i 

Jerusalem. I slutscenen visas hur skådespelare ur filmen tillsammans med de 

överlevande judarna som Schindler räddad lägger stenar på hans grav. 

Verklighetens Oskar Schindler dog 1974. 

                                                             
643 Steven Spielberg, Schindler’s List (Universal Pictures, 1993). 
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Titanic (1997) 

Titanic börjar med att åskådaren får följa en nutida expedition som 

undersöker vraket av Titanic. Med modern teknik visas skeppet så som det ser 

ut på havets botten. En äldre dam kommer till expeditionsfartyget, det är Rose 

DeWitt Bukater, och så börjar hon berätta sin historia om Titanic. Filmen 

förflyttar åskådaren tillbaka till 1912 och man får se hur fartyget lastas för 

avfärd och hur passagerarna, däribland Rose, går ombord tillsammans med 

sin mamma och sin trolovade, den rike Cal Hockley. Den fattige Jack Dawson 

vinner en passagerarbiljett och hamnar ombord på Titanic även han. 

Åskådaren får bekanta sig med fartyget, och man får se Rose förstaklassmiljö 

och Jacks mycket enklare tredje klass. Den äldre Rose kommenterar 

berättelsen från 1912 och åskådaren förstår att Rose kände sig olycklig i sin 

överklassmiljö. Jack och Rose träffar varandra när Rose tänker hoppa 

överbord och Jack lyckas övertala henne att låta bli. Så inleds deras 

passionerade kärlekshistoria som utvecklas parallellt med att man får följa 

Titanic mot undergången. Jack blir inbjuden att äta middag i första klass som 

tack för att han räddat Rose och hon följer med Jack till hans däck och får ta 

del av livet där. De båda samhällsklasserna speglas i varandra genom Jack och 

Rose. Åskådaren får insikt om att Rose och hennes mamma har ekonomiska 

bekymmer och att äktenskapet med Cal Hockley kan rädda dem undan 

ekonomisk undergång. När Titanic går på isberget trappas spänningen upp. 

Jack sitter fastbojad i nedre däck efter att ha blivit oskyldigt anklagad för att 

ha stulit en diamant av Cal. Rose försöker rädda honom samtidigt som alla på 

fartyget börjar förbereda en evakuering. Livbåtarna räcker inte till och snart 

utbryter panik. Kvinnor och barn från första klass har företräde till livbåtarna. 

Titanic börjar kränga och ta in vatten. Rose lyckas efter stor ansträngning 

rädda Jack och tillsammans kämpar de för att överleva. De hamnar i det 

iskalla vattnet när Titanic går under och Jack dör. Rose räddas och när Cal 

som också överlevt letar efter henne döljer hon sig för honom. Hon tar namnet 

Rose Dawson och i slutet av filmen när åskådaren förs tillbaka till nutid och 

till den äldre Rose visas fotografier som berättar att hon levt sitt liv, så som 

hon lovat Jack att göra. 

 

Hotel Rwanda (2004) 

Filmen börjar med att åskådaren får höra en radioröst som säger: ”När folk 

frågar mig varför jag hatar alla tutsier svarar jag ’läs vår historia’. Tutsierna 

lierade sig med belgarna och de stal vårt hutuland. Och nu är de tillbaka, 

tutsirebellerna. De är kackerlackor, de är mördare. Rwanda är hutuernas land. 

Vi är i majoritet. De är en minoritet av förrädare och inkräktare. Vi ska krossa 

skadedjuren. Vi kommer att utplåna RPF rebellerna. Du lyssnar till RTLM, 

hutuernas radiokanal.”644 Denna radiokanal spelar en stor roll genom hela 

                                                             
644 Terry George, Hotel Rwanda (Lions Gate Entertainment, United Artists, 2004). 
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filmen eftersom det är via denna som mycket av hatet mot tutsierna sprids. 

Efter inledningsscenen förflyttas man till en gatumiljö i Kigali, Rwandas 

huvudstad, och året är 1994. Huvudpersonen Paul Rusesabagina presenteras 

när han hämtar varor till Mille Collines, hotellet han förestår. Han är välklädd 

och man får intryck av att han vill ägna sig åt hotellets verksamhet och inte 

lägga sig i de politiska spänningar som finns i landet. Stämningen på gatorna 

är hotfull och man ser hutumilis överallt som kontrollerar människors 

identitet. Paul som är hutu vill till en början bara engagera sig för sin egen 

familj, sin fru Tatiana som är tutsi och deras tre barn. FN är i Rwanda och Paul 

litar på att de tillsammans med regeringen ska hejda oroligheterna. Han vill 

inte se vad som håller på att hända. När president Habyarimana blir mördad 

inleds folkmordet på tutsier. Det visar sig att Paul inte kan hålla sig utanför 

det som händer och successivt blir han motvilligt indragen i att ge skydd åt 

framför allt tutsiflyktingar på hotellet. Till en början är det hans familj och 

grannarna som får skydd men snart är det fler och fler som söker sig dit. FN 

har en liten styrka där ledd av överste Oliver. Även en grupp journalister 

befinner sig på hotellet. Så fattas beslut i FN att de ska lämna Rwanda. Även 

alla européer lämnar landet. Kvar blir rwandierna med en liten FN-styrka och 

Paul får använda all sin list, sitt mod och sina inflytelserika vänner för att 

skydda dem som tagit sin tillflykt till hotellet. Han förstår att det inte längre 

handlar om att bara skydda sin familj. Åskådaren blir vittne till flera 

våldsamma scener och frågan om varför människor är så grymma ställs. I 

slutet av filmen lyckas FN-överste Oliver eskortera flyktingarna från Mille 

Collines till ett flyktingläger utanför Rwanda. Familjen Rusesabagina 

återförenas där med Tatianas syskonbarn som varit försvunna. I slutscenen 

när familjen ska få åka till Tanzania med en hjälptransport tar Paul och 

Tatiana med sig en hel grupp föräldralösa barn till bussen. En 

rödakorsarbetare säger att man sagt till henne att det inte finns plats i bussen 

för barnen. Paul svarar: ”Det finns alltid rum”. Denna slutreplik sammanfattar 

filmens tema. 

 

Brokeback Mountain (2005) 

Jack Twist och Ennis Del Mar får sommaren 1963 arbete som fårskötare uppe 

i bergen vid Brokeback Mountain. De är båda i tjugoårsåldern. Man får följa 

dem i deras arbete och de blir vänner med varandra. Under en natt efter att 

de druckit en del har de sex med varandra. På morgonen är de tystlåtna om 

vad som hänt. De säger att det som hänt är över så fort de lämnar Brokeback 

Mountain och båda slår fast att de inte är bögar. Under sommaren forsätter 

de emellertid sin kärleksrelation och de känner starkare för varandra än de 

vill medge. De skiljs åt utan att veta om de kommer att ses igen. Väl hemma 

igen gifter sig Ennis med Alma och försöker inrätta sig i ett traditionellt 

familjeliv. De får två döttrar. Jack återvänder till Brokeback Mountain 

sommaren därpå för att söka jobb och förhoppningsvis träffa Ennis. Han får 
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inget jobb, eftersom arbetsledaren vill inte ge jobb till en sådan som han. Han 

har förstått att Jack och Ennis hade en relation med varandra och visar öppet 

sitt förakt för homosexualitet. Jack fortsätter som rodeoryttare och han träffar 

Lureen som också sysslar med rodeo. De gifter sig och får en son. Jack börjar 

arbeta för sin svärfar. Fyra år efter sommaren vid Brokeback Mountain 

bestämmer sig Jack för att besöka Ennis. Det blir ett kärt återseende och Alma 

råkar se när de kysser varandra. De måste dölja vad de känner så de tar in på 

ett motell. Dagen därpå ger de sig iväg för att fiska. De pratar om sin framtid 

och framför allt Ennis är mycket skeptisk till att de skulle kunna leva 

tillsammans eller visa för någon att den har en relation. Samhället är alldeles 

för intolerant. Så de fortsätter att ses på sina fisketurer vid Brokeback 

Mountain några gånger per år. Ennis och Almas äktenskap blir allt sämre och 

1975 skiljer de sig. Jack blir hoppfull men de kan inte leva ut sin kärlek på 

grund av samhällets inställning till homosexualitet. De fortsätter med sina 

fisketurer. Under deras sista fisketur tillsammans berättar Jack hur mycket 

han saknar Ennis när de inte är tillsammans. Ennis berättar att de inte kan ses 

på ett tag för han får inte ledigt från sitt jobb. Jack blir förtvivlad och de börjar 

diskutera. Efter en varm omfamning åker Ennis därifrån och de träffas inte 

mer. Jack dör i en olycka men Ennis misstänker att han blivit dödad. I slutet 

av filmen när Ennis besöker Jacks föräldrahem hittar han en av sina skjortor 

instucken i en av Jacks. Han tar med sig skjortorna hem. 

 

München (2005) 

Filmen inleds med att en grupp palestinier tar sig in i OS-byn och attackerar 

den israeliska truppen. Två israeler dör och nio personer tas som gisslan. Det 

är den PLO-anknutna gruppen Svarta september som genomför dådet. I 

dokumentära nyhetsklipp får åskådaren veta att Svarta september kräver att 

200 politiska fångar släpps i utbyte mot gisslan och man får följa 

händelseförloppet genom nyhetssändningar. De nio israelerna i gisslan dör 

när västtyska armén genomför ett fritagningsförsök. Den israeliska 

premiärministern Golda Meir beslutar att inte längre delta i någon 

fredsprocess. Israel måste visa sin styrka. Hon ger i uppdrag åt Mossad-

agenten Avner Kauffman att leda en specialstyrka som ska slå till mot och 

eliminera ledande personer inom Svarta september. Uppdraget sker ”0ff the 

record”. Avner accepterar uppdraget trots att hans fru är höggravid och snart 

ska föda deras första barn. Tillsammans med sin grupp börjar de spåra upp 

och avrätta en efter en av personerna på listan över ledande palestinier. Till 

en början löper allt mer eller mindre efter planerna. Så småningom börjar 

dock tvivel över vad de håller på med att gro. De får också en känsla av att 

själva vara förföljda och någon annans måltavlor. Avner avviker från gruppen 

för att vara med när hans dotter föds. Han ordnar en lägenhet för sin familj i 

New York så att han ska kunna träffa dem. Han får inte återvända till Israel så 

länge uppdraget pågår. Väl tillbaka till gruppen fortsätter uppdraget. En natt 
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hamnar de i samma ”safe house” som en grupp palestinier. Avner och hans 

män lyckas lura palestinierna att de arbetar på uppdrag av ETA, RAF och ANC. 

Men under detta möte ställer filmen frågor om varför och vem 

terrorhandlingarna egentligen främjar. Efter ett attentat i Aten råkar de döda 

en KGB-agent och blir själva ett hett byte. Tre av fyra män i gruppen dödas 

allteftersom. Avner blir mer och mer tveksam till vad de håller på med 

eftersom han ser att våld bara leder till mer våld. De lyckas inte eliminera den 

sista personen på listan och Avner återvänder till Jerusalem.  Uppdraget är 

över. Avner återförenas sedan med sin familj i New York. Han är märkt av de 

erfarenheter uppdraget givit honom. Filmen slutar med att han väljer att 

stanna kvar i New York. Han tror inte längre på vedergällning som en väg för 

Israel. 

 

Letters from Iwo Jima (2006) 

Filmen inleds med en panoramabild av en öde strand på ön Iwo Jima. Texten 

”Iwo Jima 2005” syns i bilden. Kameran sveper över ett minnesmärke, gamla 

skyddsvärn och rostiga kanoner. En grupp arkeologer kommer till platsen, går 

in i ett skyddsvärn och börjar gräva. Så förflyttas åskådaren 61 år bakåt i tiden. 

Året är 1944 och en grupp japanska soldater gräver diken på stranden. En av 

dem är menige Saigo. Man får lära känna livet på ön ur en menigs perspektiv 

och man får höra hans tankar när han läser ur brev han skickar hem till sin 

fru. I det civila driver Saigo ett bageri tillsammans med henne. De väntar barn 

när Saigo blir inkallad. Befälen är hårda och Saigo får utstå flera utskällningar 

och bestraffningar. Överste Kuribayashi anländer till ön och tar över befälet. 

Han skiljer sig från de andra officerarna genom sin annorlunda, mer rättvisa 

ledarstil och han omorganiserar försvaret av ön. Han får reda på att den flotta 

och det flyg som skulle ge understöd till ön vid ett amerikanskt anfall har 

slagits ut av amerikanarna i Filippinska sjön. Man anar att ön är dömd att gå 

under. En ny menig anländer och han heter Shimizu. Saigo och hans kamrater 

blir misstänksamma mot den nya soldaten när de får reda på att han är 

militärpolis. De tror att han är där för att spionera på dem och rapportera till 

officerarna om eventuell illojalitet. Överste Kuribayashi har beordrat om en 

evakuering av alla civila från ön och hans beslut att använda grottor i berget 

som försvarsbefästning drivs igenom. Soldaterna flyttar in i grottorna. Så 

kommer ett första amerikanskt anfall. Man får följa striderna. När den 

amerikanska flottan anländer stranden förstår man deras totala numerära 

överlägsenhet. Japanerna iakttar deras landstigning från berget 

Suribachiyama innan de ger order om eld. Japanerna försvarar berget men 

när slaget är förlorat beordrar överste Kuribayashi reträtt. Saigos befäl vill 

dock inte lyda ordern utan beordrar självmord. De ska dö med hedern i behåll. 

En efter en tar soldaterna sina liv genom att desarmera en handgranat och 

hålla den mot kroppen när den sprängs. Saigo och Shimizu flyr därifrån; Saigo 

hade hört Kuribayashis order om reträtt. De tar sig till de norra grottorna. 
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Striderna fortsätter och japanerna förlorar både mannar och mark. Man får se 

en spricka i den japanska ledningen. Överste Kuribayashi och hans närmaste 

befäl vill spara så många av soldaternas liv så länge som möjligt, vilket 

kritiseras av andra befäl. I slutet av striderna skriver både Saigo och överste 

Kuribayashi avskedsbrev till sina familjer. När allt är förlorat beordrar 

Kuribayashi ett sista anfall. Hans ord till soldaterna är ”Finn tröst i tanken på 

att dö för ert land”.645 Saigo lyckas överleva och tas omhand av amerikanerna. 

I slutscenen förflyttas åskådaren till nutid och arkeologerna hittar en påse full 

med brev – Letters from Iwo Jima. Samma öde strand som inledde filmen är 

också filmens slutscen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
645 Clint Eastwood, Letters from Iwo Jima (DreamWorks, Warner Bros., 2006). 
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