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Det räcker inte att bara visa en film: 
Historisk spelfilm i undervisningen 

Maria Deldén

När vi ser en historisk spelfilm blir vi genom den rörliga bil-
den och ljudet delaktiga i ett skeende från ett förflutet som 
trots att det är avlägset ändå kommer så nära. Filmen har en 
förmåga att skapa illusionen av att vi är där, att vi är delak-
tiga och känner empati med filmkaraktärerna.1 Många lärare 
använder just denna filmens förmåga att fånga elevernas in-
tresse och levandegöra historien. Men vad är det som histo-
riska spelfilmer kan bidra med i undervisningen?  Filmerna är 
ju trots allt gjorda med andra intentioner än att fungera som 
läromedel. Gestaltandet av historia i en spelfilm skiljer sig från 
exempelvis en vetenskaplig framställning, bland annat genom 
att historiska spelfilmer sällan tar upp detaljer och alternativa 
perspektiv på historiska händelser. Det tas inte heller samma 
hänsyn till osäkerhet i tolkningar som inom vetenskaplig forsk-
ning. Dessutom koncentreras handlingen på ett fåtal personer 
i en spelfilm medan historievetenskapliga arbeten kan rymma 
många fler aktörer. Den historiska spelfilmen är ofta vinklad 
utifrån ett speciellt perspektiv och den tar i regel moralisk ställ-
ning i förhållande till den historiska händelse som skildras.2 
Att spelfilmer görs i kommersiellt syfte för att nå ut till en bred 
publik påverkar naturligtvis också deras utformning.3

1 Margrethe Bruun Vaage, Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the 
Spectator of Fiction Film (Oslo: Universitetet i Oslo, 2008); Tomas Axelson, 
Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att beröra (Stockholm: 
Liber, 2014).
2 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), 133–134.
3 Robert Brent Toplin, History by Hollywood (Urbana: University of Illinois 
Press, 2009), 11–13.
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Med detta i åtanke kan frågor ställas om elevers reception av 
de spelfilmer som de får ta del av i sin historieundervisning. 
När filmreception studeras ligger fokus på hur åskådare skapar 
mening och förståelse utifrån filmupplevelser.4 I detta kapitel 
presenteras min licentiatavhandling från 2014, Historien som 
fiktion, en studie som undersöker elevers erfarande av spel-
film med syftet att beskriva och tolka tankar och känslor som 
gymnasieelever uttrycker om upplevelsen av historisk spelfilm 
i historieunder visningen. Licentiatavhandlingen syftar även till 
att belysa vilken betydelse den historiska spelfilmen kan ha för 
elevernas förståelse och tolkning av historia.5 Ett synliggörande 
av elevernas erfarande av historisk spelfilm kan bidra till ökad 
förståelse för dessa filmers roll för elevernas lärande i historie-
undervisningen.

Tidigare forskning

Det finns mycket lite forskning kring elevers reception av his-
torisk spelfilm trots att spelfilm faktiskt används i undervis-
ningen.6 Historien som fiktion är ett bidrag till detta relativt 
outforskade område inom historiedidaktiken.  Ytterligare en 
svensk studie är Steven Dahls Folkmord som film (2013), en 
analys av elevers historiemedvetande utifrån deras reception 
av den historiska spelfilmen Hotel Rwanda. Dahl undersöker 
elevers historiebruk för att därigenom belysa de meningsska-
pande processer som äger rum vid en filmupplevelse och som 
kan vara ett uttryck för ett historiemedvetande hos eleverna.7 
Hans studie ger kunskap om elevers reception och visar på 
spännvidden i hur elever förstår och tolkar det förflutna utifrån 
en historisk spelfilm.

Utanför Sverige har en del studier om elevers reception av 
historisk spelfilm genomförts, bland annat i USA och Canada. 

4 Tomas Axelson, Film och mening: en receptionsstudie om spelfilm, filmpublik 
och existentiella frågor (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008).
5 Maria Deldén, Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 
historieundervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
6 För lärares syn på film i undervisningen se exempelvis Catharina Hultkrantz, 
Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i histo-
rieämnet på gymnasiet (Umeå: Umeå universitet, 2014).
7 Steven Dahl, Folkmord som film: gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda 
- en receptionsstudie (Lund: Lunds universitet, 2013).
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I dessa studier görs en koppling mellan historisk spelfilm och 
historiskt tänkande, och de behandlar såväl förtjänster som 
fallgropar när historisk spelfilm används som pedagogiskt red-
skap. Bland annat visar Jeremy D. Stoddard och Alan S. Marcus 
att spelfilmen kan ge ytterligare dimensioner till historieämnet 
och till historisk förståelse, utöver vad en mer traditionell his-
torieundervisning vanligen kan åstadkomma. Det handlar om 
att spelfilmen, om den används på ett medvetet och ansvarsfullt 
sätt av läraren, kan underlätta för eleverna att förstå olika per-
spektiv i det förflutna. Den kan dessutom stimulera eleverna till 
ett mer eftertänksamt förhållningssätt till historiska händelser.8 
Men en historisk spelfilm kan också, genom sitt starka visu-
ella och emotionella sätt att presentera en historisk händelse, 
få eleverna att missa relevant kunskap om den aktuella tiden. 
Eftersom det i historisk spelfilm finns en spänning mellan fö-
reställning och autenticitet, kan eleverna dras till att uppleva 
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.9 

Med detta sagt går vi över till att fokusera på vad som 
utmärker den genomförda studien i licentiatavhandlingen 
Historien som fiktion. 

Teoretiska utgångspunkter

För att fånga vad elever tänker och känner när de upplever 
en spelfilm fann jag att en fenomenologisk ansats var lämp-
lig för min studie. I fenomenologisk forskning undersöks hur 
människor upplever och erfar sin värld. När människor erfar 
någonting i sin livsvärld kan det som erfars beskrivas som ett 

8 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; Jeremy D. Stoddard, ”Film as a ’thoughtful’ me-
dium for teaching history”, Learning, Media and Technology 37:3 (2012): 
271–88; Alan S. Marcus och Thomas H. Levine, ”Exploring the Past with 
Feature Film”, i Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, red Alan S. 
Marcus (Greenwich, CT: IAP-Information Age Publishing, 2007), 1–13.
9 Scott Alan Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter 
the Holocaust through Film”, The Journal of Social Studies Research 36:4 
(2012): 405.
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fenomen. Fenomenet rymmer både objektet och hur det erfars. 
Vi kan föreställa oss en skola. Utifrån en fenomenologisk syn-
vinkel är skolan intressant som fenomen, det vill säga hur den 
framträder för olika människor. Det kan se olika ut för olika 
individer eftersom våra livsvärldar skiljer sig åt. För att få reda 
på hur saker och ting är behöver man vända sig till dem som er-
far just det fenomen man är intresserad av.10 I min studie var jag 
intresserad av att ta reda på hur eleverna som ingick i studien 
upplevde de filmer de såg. Jag ville också veta hur de upplevde 
historien genom filmerna, så jag vände mig till dem för att få 
reda på det.

Studien genomfördes inom ramen för historieundervisning 
och den historiedidaktiska teorin är central. Jag använde mig 
bland annat av begreppet historisk empati. Kortfattat hand-
lar historisk empati om att kunna se, erkänna och förstå olika 
perspektiv i det förflutna. När vi försöker förstå en historisk 
tid eller en händelse utifrån historisk empati handlar det alltså 
om att kunna sätta sig in i de historiska personernas position 
och förstå deras handlande utifrån deras historiska kontext.11 
Historiedidaktikerna Keith Barton och Linda Levstik menar att 
historisk empati även rymmer en empatisk dimension vilken de 
benämner ”empathy as caring” eller empati som omtanke. Det 
handlar således både om att ha omtanke för människor i det 
förflutna och att kunna se på det förflutna med ett intellektuellt 
förhållningssätt. I nära anslutning till historisk empati finns en 

10 För en beskrivning av hur fenomenologin kan fungera som en ansats i 
pedagogisk forskning se bland andra: 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): 1–18; Jan Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, i 
Med livsvärlden som grund, red Jan Bengtsson (Lund: Studentlitteratur, 1999), 
9–49; Inger Berndtsson m.fl., ”Issues about Thinking Phenomenologically 
while Doing Phenomenology”, Journal of Phenomenological Psychology 38 
(2007): 256–77.
11 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 Nancy Torrance (Oxford: 
UK: Blackwell, 1996), 776–778; Keith C. Barton och Linda S. Levstik, 
Teaching history for the common good (New Jersey: L. Erlbaum Associates, 
2004), 208–209; Jukka Rantala, ”Assessing historical empathy through simu-
lation – How do Finnish teacher students achieve contextual historical empa-
thy?”, Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 1 
(2011): 60.
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etisk dimension och jag har även tittat på hur elevers moraliska 
uppfattningar av de historiska spelfilmernas innehåll kommer 
till uttryck.12 

Slutligen använde jag även begreppet empati från filmre-
ceptionsforskning för att synliggöra elevers erfarande av sina 
filmupplevelser. Att känna empati handlar om förmågan till 
inlevelse i andra människors tankar och känslor och denna 
empati skiljer sig därmed från historisk empati som mer hand-
lar om förmågan att förstå olika människors perspektiv i det 
förflutna utifrån den historiska kontexten. Den norska film-
vetaren Margrethe Bruun Vaage menar att känslan av empati 
vid en filmupplevelse fyller olika funktioner. Empatin hjälper 
åskådaren att fylla ut luckor i filmens handling så att hen kan 
förstå karaktärerna och deras handlande. Empatin möjliggör 
även för åskådaren att ha förväntningar på vad som ska hända. 
Slutligen hjälper empatin till att belysa viktiga filmepisoder vil-
ket underlättar tolkningen av filmen.13 

Metod

För att få kunskap om elevers tankar och känslor utifrån spel-
film i historieundervisningen var det lämpligt att genomföra 
intervjuer med eleverna om de filmer som de sett. Studien ge-
nomfördes i två olika skolor i en mellanstor svensk stad. Jag 
följde tre klasser där lärarna använde spelfilm som en del i 
undervisningen.  I Gymnasieskola 1 observerade jag två klas-
ser där eleverna arbetade med ett bok- och filmprojekt. Syftet 
med projektet var att eleverna med utgångspunkt i någon his-
torisk händelse eller person skulle jämföra hur det valda ämnet 
skildrats i spelfilm, i skönlitteratur och i mer faktabetonade 
historiska framställningar. Utifrån det valda temat bestämde 
eleverna efter lärarens godkännande själva vilka böcker och 
filmer de skulle arbeta med. De sju elever som deltog i enskilda 
intervjuer hade sett filmerna Vredens druvor (1940), Ådalen 
31 (1969), Titanic (1997), Hotel Rwanda (2004), Brokeback 
Mountain (2005), München (2005) och Letters from Iwo Jima 

12 Peter Seixas och Tom Morton, The Big Six: Historical Thinking Concepts 
(Toronto: Nelson Education, 2013), 184.
13 Vaage, Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of 
Fiction Film, 66.
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(2006). Eleverna såg de valda filmerna hemma och intervjuerna 
genomfördes i nära anslutning till detta. 

I Gymnasieskola 2 arbetade klassen med världskrigsepoken 
och som en del av det momentet ingick att se Schindler’s List 
(1993). De fem elever som intervjuades hade alltså sett samma 
film under lektionstid. Precis som i Gymnasieskola 1 intervjua-
des eleverna individuellt och i nära anslutning till filmvisningen. 

Intervjuerna genomfördes, transkriberades och analysera-
des utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Genom ana-
lysen började teman växa fram ur materialet. Dessa teman 
tolkades sedan med hjälp av de teorier som nämnts ovan och 
tidigare forskning. 

Elevernas erfarande av spelfilm i historieundervisningen

Eleverna som deltog i studien har en varierande inställning både 
till historieämnet och till spelfilm som undervisningsmaterial. 
Mattias exempelvis menar att historia är ett mycket intressant 
och viktigt ämne medan Jesper tycker att det kan vara lång-
tråkigt. Isabel är positiv till film i undervisningen och menar 
att en film kan ge en bättre bild av historien och göra den mer 
intressant. Lisa är mer tveksam till film som läromedel eftersom 
det inte går att veta vilka källor filmmakarna använt sig av. I 
samtalen med eleverna kunde jag ta del av många intressanta 
berättelser om filmerna, om historien och om historieämnet. 
Nedan presenteras några av de viktigaste resultaten.

Samspel mellan tankar och känslor

Inte oväntat berättar eleverna om många och starka känslor 
i erfarandet av de filmer de sett. Spelfilmerna är realistiska 
skildringar och berör komplicerade och våldsamma delar av 
vårt förflutna, exempelvis förintelsen, inbördeskriget i Rwanda 
och konflikten mellan Israel och Palestina. Det är vanligt att 
historiska spelfilmer görs just utifrån starka konflikter efter-
som konflikterna kan ges en dramaturgi som lämpar sig för 
spelfilmens berättarspråk. Bland annat berör Nicklas, som sett 
Schindler’s List, detta när han förklarar att han har ett stort 
intresse för andra världskriget och kommer på att det kanske 
har att göra med att det ofta framställs utifrån dikotomin ”de 
goda och de onda”, precis som på film. 
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De starka känslor som filmerna väcker hänger samman med 
elevernas tankar. Det är som att tankar och känslor blir 
sekvenser där ett samspel mellan tankar och känslor leder fram 
till en upplevelse av förståelse. Detta märks i flera av elevernas 
berättelser och i Sofies utsaga nedan är detta samspel tydligt. 
Hon tyckte mycket om filmen Brokeback Mountain, som var 
den film hon valt att jobba med:

Intervjuaren: Vad var det som gjorde att du tyckte om den?

Sofie: Det var alla känslor och sånt ändå. Jag tycker om sånt, när 
det visar… man känner igen sig i att, ja, man kan gilla nån sådär 
mycket… Att man inte riktigt kan göra det rätta, att dom skulle 
stanna hos sina fruar till exempel. Det skulle kanske vara det rätta 
enligt samhället. Men jag tyckte att det visar hur stark kärlek kan 
vara även fast den kanske inte är mellan man och kvinna. Den 
visar mycket tycker jag.

Intervjuaren: Tycker du att det ska finnas mycket känslor med i 
en film…

Sofie: Ja det tycker jag

Intervjuaren: …för att det ska vara en bra film?

Sofie: 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…

Intervjuaren: Ja, hur då?

Sofie: Ja, vet inte…det går mer in i huvudet och sätter igång tankar 
som man kan känna igen sig i vissa saker…

Intervjuaren: Ja, och hur känns det då? När du känner igen dig…

Sofie: Då blir man väldigt ledsen för deras sak. Alltså, man lever 
sig in i det, alltså hur dom tänker och så då…försöker förstå…jag 
vet inte… 14

I intervjun med Sofie märker jag en rörelse mellan tanke och 
känsla som visar att dessa hänger samman. Sofie börjar i käns-
lan av att känna igen sig i karaktärerna. Denna känsla blir som 
en länk mellan hennes egna känslor och karaktärernas känslor 
vilket leder till tankar om vad som är rätt och fel både ur indi-
videns och ur samhällets synvinkel. Dessa tankar leder henne 
vidare till känslor av inlevelse vilket sedan mynnar ut i en för-
ståelse för hur utsatt man kan vara som individ i ett samhälle 

14 Sofie, 121017, 14.
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som inte accepterar homosexualitet. Även hos de andra elev-
erna är det tydligt att tankar och känslor interagerar och flätas 
in i varandra. 

Detta samspel kan förstås i skenet av elevernas kroppsliga 
erfarande av spelfilmerna, vilket också framträder i deras utsa-
gor. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är inte kropp och tanke 
åtskilda utan de sammanvävs i en helhet. Maurice Merleau-
Ponty menar att subjektet är den egna levda kroppen. Det bety-
der att när vi erfar någonting så gör vi det genom våra kroppar 
och att det inte går att skilja på kropp och subjekt.15 Vi är våra 
kroppar. När upplevelsen av en spelfilm förkroppsligas har det 
betydelse för hur denna upplevelse sedan stannar kvar hos oss 
och kanske blir en del av hur vi agerar i och förstår vår värld. 

I elevernas utsagor framträder hur viktigt det kroppsliga 
erfarandet är för deras förståelse av filmerna, och i förläng-
ningen av historien. De lyfter fram att audiovisualiseringen är 
mycket betydelsefull för förståelsen av historien. Bland annat 
förklarar Martin, som sett Letters from Iwo Jima, hur han för-
stod att det faktiskt var människor av kött och blod som fick 
utstå krigets grymheter och inte bara en anonym mängd sol-
dater omnämnda i en faktabok. Genom visualiseringen av de 
historiska händelserna berördes Martin känslomässigt och ge-
nom det kroppsliga erfarandet förstod han något som han inte 
förstått tidigare. Detta starka förkroppsligande av ett i första 
hand känslomässigt engagemang som filmerna väcker leder oss 
över till nästa tema, empati.

Empati

Empati kan beskrivas som människors förmåga att leva sig in i 
andra människor, både tanke- och känslomässigt.16 I erfarandet 
av filmerna lever sig eleverna in i filmkaraktärernas tankar och 
känslor och eleverna beskriver det som att de lär känna perso-
nerna i filmerna. I intervjun med Nicklas säger han bland annat 
att ”det blir ju som om en person skulle prata med mig, bara 
helt vanligt. Jag vet inte hur jag ska förklara det…”17 Jessica be-

15 Jan Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomeno-
logi (Göteborg, 2001), 75.
16 Vaage, Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of 
Fiction Film, 66–74.
17 Nicklas, 130228, 13.
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skriver hur hon levde sig in i slutet av Schindler’s List så att hon 
kände det som att hon var delaktig i det som utspelade sig på 
filmen. Hon ville vara där och krama om Oskar Schindler och 
hon säger: ”Det var som att jag kunde föreställa mig att han 
gjort nånting så fint för mig. Fast även om jag inte riktigt de-
lade det så. Det var jätteskumt.”18 Jesper som valde att se Hotel 
Rwanda beskriver hur han fick en större förståelse för hur kon-
flikten i Rwanda påverkade enskilda människor genom att leva 
sig in i huvudpersonen Pauls känslor. Han berättar om en scen 
ur filmen där Paul är ute och kör för att uträtta ett ärende och 
hur Paul upptäcker att han kör över lik som ligger längs hela 
vägen. Han lyckas ta sig tillbaka till hotellet som han förestår 
men väl där bryter han ihop. Just i denna scen förstår Jesper det 
ohyggliga i inbördeskriget. Genom Pauls känslor.

Den empati som eleverna ger uttryck för verkar fylla olika 
funktion för dem och den tar sig också olika uttryck. Den kan 
vara mer kroppslig där eleverna genom sitt känslomässiga en-
gagemang i filmkaraktärerna och deras öden vill gripa in i fil-
mens handling rent fysiskt för att exempelvis försvara någon 
som blir orättvist behandlad. Empatin hjälper eleverna att lätt-
are förstå karaktärerna i filmen och deras handlande. Empatin 
kan också vara mer kognitiv. Den hjälper eleverna att reflek-
tera kring karaktärerna vilket leder till en djupare förståelse 
om mer allmänmänskliga aspekter. Ett exempel på det är när 
Martin resonerar kring krigets cynism och människors utsatt-
het utifrån filmen Letters from Iwo Jima. 

Filmernas berättarspråk kan styra elevernas empatiska in-
levelse. Ett exempel på det är när Mattias som sett Ådalen 31 
berättar om att han känner empati med filmens huvudkarak-
tär pappersarbetare Harald Andersson och hans familj. Han är 
medveten om att det är så eftersom regissören valt att skildra 
händelserna i Ådalen 1931 utifrån deras perspektiv. 

Historisk empati

Den empati som eleverna ger uttryck för och som beskrivits 
ovan ska inte förväxlas med det som benämns historisk empati. 
Däremot finns det intressanta beröringspunkter och frågan är 
om förmågan att känna empati med filmkaraktärerna kan leda 

18 Jessica, 130228, 2.
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till historisk empati. Eller är det så att empatisk inlevelse i fik-
tiva berättelser försvårar för eleverna att förhålla sig historie-
empatiskt till det förflutna? 

I teoretisk mening handlar historisk empati om att kunna se 
på det förflutna utifrån det förflutnas egna premisser. Man be-
höver kunna kontextualisera och för det krävs en del kunskap 
om den tid i vilken en film utspelar sig. I elevernas utsagor finns 
exempel på hur de resonerar både utifrån ett empatiskt förhåll-
ningssätt och ett mer analytiskt historieempatiskt perspektiv. 
Martin som sett Iwo Jima får exemplifiera denna balansgång.  
I det Martin berättar träder olika perspektiv fram. Dels finns 
starka inslag av det Barton och Levstik benämner empati som 
omtanke,19 dels visar Martin på historisk empati genom att 
på en kognitiv nivå resonera kring de historiska händelserna 
utifrån hur de framställs i filmen. Martin resonerar kring ja-
panernas kultur av heder och ära och sätter deras krigsmoral 
i relation till deras kultur och tradition, på samma sätt som 
han resonerar kring amerikanernas. Trots att han har svårt att 
förstå hur man kan beordra någon annan att begå självmord 
så försöker han ändå göra det utifrån den historiska kontexten 
och han tar hjälp av kunskap han har sedan tidigare. Martin 
funderar också kring hur olika människor i det förflutna kunde 
tänka på olika sätt eftersom de tillhörde olika samhällsklasser 
och olika kulturer. Det märks att Martin försöker se att andra 
människors värderingar och förhållningssätt kan skilja sig från 
hans egna och att det kan finnas olika förklaringar till varför 
det är så. Han kan förhålla sig till att andra människor i histo-
risk tid var annorlunda, han försöker se att deras olikhet inte 
berodde på att de var dumma eller korkade utan att de delade 
en annan epoks normalitet som gjorde att det fanns en logik 
i deras handlande. Han kan också se att deras handlande var 
kopplat till den historiska kontexten, exempelvis att de befann 
sig i krig, och att människorna i det förflutna inte agerade på 
ett och samma sätt utan att de, likaväl som vi idag, hade skilda 
perspektiv i synen på sin samtid. Jag kan likväl se en spänning 
i Martins resonemang som finns i symbiosen mellan tanke och 
känsla. I empatin med huvudkaraktären Saigos utsatthet och 
brist på makt över sitt liv pendlar han mellan att ibland gene-

19 Barton och Levstik, Teaching history for the common good, 228.
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ralisera och nedvärdera den japanska kulturen, för att i nästa 
stund visa på komplexiteten i det förflutna. 

Det Barton och Levstik benämner empati som omtanke 
finns i Martins förståelse av det förflutna som en del i den em-
pati som filmen väcker hos honom. Jag delar deras uppfattning 
att den empatiska dimensionen är en viktig del i elevers förstå-
else av det förflutna. Det som emellertid också är av vikt när 
spelfilm används för att gestalta det förflutna är en medveten-
het om att den spontana empati som filmerna väcker hos elev-
erna ibland kan grumla möjligheterna till historisk empati. Om 
eleverna känner starkt med en filmkaraktärs handlande kan det 
färga den mer objektiva förståelsen för ett historiskt skeende.20 

Detta resultat pekar på ett didaktiskt dilemma när spelfilm an-
vänds för att utveckla elevernas historiska förståelse. 

Ytterligare ett resultat från studien har med upplevelsen av 
antipati att göra. Eleverna uttrycker stark antipati mot vissa 
filmkaraktärer och oförståelse inför flera av de händelser som 
utspelar sig i filmerna. Det är som att dessa starka negativa 
känslor gentemot förövarna får eleverna att stanna vid enkla 
förklaringar till komplicerade skeenden, som att människor 
var galna eller dumma i huvudet.21 Det kan vara så att känslan 
av empati förstärks genom att det som ger upphov till empati 
kontrasteras av starka antiempatiska inslag. Eftersom spelfil-
mer ofta styr åskådaren att lära känna och känna sig nära en 
viss karaktär eller ett kollektiv av karaktärer tolkar åskådaren 
det som händer i filmen utifrån dessa karaktärers perspektiv.22 
Då kan andra perspektiv eller förklaringar få stryka på foten.

Moralisk värdering

De filmer som eleverna i studien erfarit tar på olika sätt mo-
ralisk ställning. Det kan handla om ett ställningstagande för 
den enskilda människans hjältemod i kampen mot ondska 
som i Schindler’s List eller Hotel Rwanda. Det kan röra sig 

20 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 34:1 (2010): 47.
21 Se följande studier för liknande resultat: Metzger, ”The Borders of Historical 
Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”; Dahl, Folkmord 
som film.
22 Plantinga, ” ‘I Followed the Rules, and They All Loved You More’ ”, 36.
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om ett ställningstagande för den exploaterade människan som 
i Vredens druvor eller Ådalen 31. Filmernas moraliska position 
delas av eleverna och det kan vara så att när filmens moraliska 
hållning överensstämmer med elevernas egen, så kan det bidra 
till känslan av att filmen är historiskt trovärdig.23 De moraliska 
funderingar som eleverna delade med sig av under intervjuerna 
säger något om deras egen livsvärld. Eleverna visar på en moral-
uppfattning som handlar om att människor bör hjälpa andra, 
våga ta ställning mot orättvisor och för mänskliga rättigheter. 
Människor bör våga stå för sina misstag, de bör vara ärliga 
och de bör engagera sig för att förbättra villkoren för sin familj 
och även för andra utanför familjen. De moraliska ställnings-
tagandena är framför allt förankrade i en allmän bedömning 
av mänskligt handlande och i filmernas narrativ, däremot inte 
i lika stor utsträckning kopplade till den historiska kontexten. 
Ett exempel på att eleverna ändå ibland kunde kontextualisera 
sina tankar och känslor är när Vera resonerar kring behand-
lingen av judarna i arbetslägret utanför Krakow (Schindler’s 
List). Hon lämnar filmens narrativ och även en allmänn upp-
fattning om ondska när hon letar sig tillbaka till den historiska 
kontexten och resonerar utifrån tanken om avhumanisering. 
Vera tolkar det som att man successivt slutade betrakta judarna 
som människor och därmed kunde man behandla dem som en 
sorts arbetsredskap. Detta ger de grymma övergreppen en form 
av samtidskontext. 

Ett didaktiskt dilemma - avslutande sammanfattning

Att använda spelfilm i historieundervisningen kan öppna upp 
för dimensioner i lärandet som kan vara svåra att uppnå ge-
nom andra medier och detta tack vare filmens speciella sätt att 
berätta.24 En dimension som framträder i min studie handlar 

23 Peter Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the 
History of Native American-White Relations.”, The History Teacher 26:3 
1993: 351–70.
24 Alan S. Marcus, Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, 
Contemporary research in education (Greenwich, CT: IAP-Information Age 
Publishing, 2007); Steven Dahl, ”Folkmord som fiktion: Om filmens potential 
att kvalificera elevers historiemedvetande”, i Historia på väg mot framtiden: 
historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle, red Per Eliasson m.fl. 
(Lund: Lunds universitet, 2010).
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om de historiska livsvärldarna. De historiska livsvärldarna kan 
förstås som filmkaraktärernas livsvärldar som de framträder i 
filmerna.25 Utifrån ett livsvärlds perspektiv kan vi tänka oss att 
eleverna, med den förförståelse de bär med sig, får tillträde till 
filmernas historiska livsvärldar. I det möte som uppstår vidgas 
elevernas horisonter mot de historiska livsvärldar som gestaltas 
i filmerna. Eleverna upplever att de förstår något och deras ho-
risonter vidgas. Erfarandet blir en del av elevernas livsvärldar 
här och nu. I detta möte är samspelet mellan tankar och käns-
lor betydelsefullt för hur det som erfars förstås och tolkas. En 
av eleverna i studien säger: ”Jag förstår, och då lär jag mig”. 
Filmerna bidrar till att denna känsla av förståelse uppstår. 

I kursplanen för historia på gymnasiet står det att 
”Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor 
ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.”26 Frågan är 
då om den förståelse eleverna erfar utifrån filmernas historiska 
livsvärldar också ger insikt om den aktuella tidens villkor och 
värderingar. Det kan finnas en risk att historiska spelfilmer dels 
förenklar det historiska skeendet, dels styr åskådarens empati 
så att förståelsen för historien blir vinklad. Detta kan beskrivas 
som ett didaktiskt dilemma. 

Studien Historien som fiktion visar att den historiska spelfil-
men som läromedel är komplex och till delar problematisk. Det 
krävs medvetenhet från lärarens sida om vad en film kan väcka 
för tankar och känslor hos eleverna. Utifrån denna medveten-
het behövs kunskap om hur filmernas potential kan nyttjas för 
historisk förståelse. Ett viktigt didaktiskt arbete är att medve-
tandegöra eleverna om skillnaden mellan deras egen spontana, 
mer naiva empati för filmkaraktärerna och historisk empati. En 
förståelse för denna skillnad kan hjälpa dem att kunna koppla 
olika filmkaraktärers handlande till den historiska kontexten. 
Detta kan vara en väg att träna eleverna i att vidga sina histo-
riska perspektiv och skapa utrymme för ett eftertänksamt his-
toriskt förhållningssätt. 

25 För en beskrivning av begreppet historisk livsvärld se: Monika Vinterek, 
”Fakta och fiktion i historieundervisningen”, Tidskrift för lärarutbildning och 
forskning 7, 4 (2000): 11–26.
26 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011, 66.



192

Det är av värde att lärare som använder historisk spelfilm i sin 
undervisning bidrar till att eleverna utvecklar historiefilmslitte-
racitet.27 Med det menas att den historiska spelfilmen kan fung-
era som ett redskap att utveckla elevers förståelse för historia 
utifrån en kritisk ståndpunkt. Men då behöver läraren ha sin 
utgångspunkt i elevers förförståelse av spelfilm. Hen behöver 
också ha kunskap om film produktionen för den aktuella fil-
men, om den historiska kontexten och om hur filmproduktion 
i allmänhet kan påverka historisk förståelse. Det räcker inte att 
bara visa en film.
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