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Presentation av tänkt projekt 
 

Filmrevolutionen i den svenska skolan 1958–1991  
 
 
Inledning 
Hur påverkas skola och undervisning av teknisk utveckling i allmänhet och av introduktionen 
av ny undervisningsteknologi i synnerhet? Den svenska skolan befinner sig fortfarande mitt 
uppe i en omfattande omvälvning i och med övergången till ett i allt högre grad databaserat, 
fragmenterat och perspektivfyllt informationssamhälle, som erbjuder stora möjligheter, men 
även utmaningar och svårigheter för såväl lärare som elever. Denna teknologiska 
transformationsprocess är emellertid inte den första stora förändring av detta slag som det 
svenska skolsystemet genomgått. Filmens intåg i skolan under 1900-talet innebar att skolans 
möjligheter att levandegöra olika ämnen radikalt förändrades.1 Redan 1922 konstaterades 
det i utredningssammanhang att filmen inom ett antal områden vida överträffade flertalet 
liknande hjälpmedel ifråga om möjligheten att påverka skolans elever.2 
 
Likt dagens surfplattor och annan informationsteknologi var filmen emellertid långt ifrån 
okontroversiell sett till hur den kunde påverka ungdomen, och ett av de områden där 
filmmediet orsakade mest debatt var i relation till dess potential som undervisningsverktyg i 
den svenska skolan. Under 1900-talets första sex decennier pågick en intensiv debatt bland 
lärare och pedagoger beträffande vilken betydelse filmen kunde ha och vilken roll den borde 
spela i den svenska skolan. Debatten kan sammanfattas som att en inledande 
överväldigande optimistisk inställning, om att filmen skulle revolutionerna all 
skolundervisning, med tiden alltmer kom att nyanseras och tidvis övergå i mycket kritiska 
resonemang huruvida filmen kanske rent av borde förbjudas för att skydda eleverna från 
dess potentiella skadeverkningar, resonemang som dock ofta bemöttes med kraft av 
filmmediets förespråkare.3 Ifråga om ett område fanns det emellertid en något förvånande 
samsyn; lokala filmarkiv måste skapas i anslutning till skolor eller skolregioner för att göra 
filmerna lättillgängliga för undervisande lärare, då detta sågs som en förutsättning för 
högkvalitativt filmanvändande i skolan. Uppbyggnaden av lokala filmotek, filmarkiv och 
sedermera lokala och regionala AV-centraler var något som refererades till och nämndes 
med uppskattning i den svenska pedagogiska debatten, snarare än debatterades eller 
ifrågasattes.  

                                                 
1 Enligt den amerikanske historikern Robert A. Rosenstone får man gå tillbaka till den tid då skriftspråket 

introducerades för att finna en utveckling av motsvarande magnitud för hur historia förmedlas (Rosenstone, 
Robert A. "Introduction”, i Rosenstone, Robert A. (ed.). Revisioning History. Film and the Construction of a New 
Past. Princeton, Princeton University Press, 1995a. s. 6) För ytterligare resonemang kring filmens stora betydelse 
som historieförmedlingskanal, se t.ex. Rosenthal, Alan (ed.). New Challenges for Documentary. Berkeley, 
London, University of California Press, 1988. s. 426, Rosenzweig, Roy & Thelen, David. The Presence of the 
Past. Popular Uses of History in American Life. New York, Columbia Univ. Press, 1998. s. 21, Aronsson, Peter. 
Historiebruk – att använda det förflutna. Lund, Studentlitteratur, 2004. s. 45–46, Zander, Ulf. Clio på bio. Om 
amerikansk film, historia och identitet. Lund, Historiska Media, 2006. s. 7–9.  
2 1940 års skolutredning: VII Radio och film i skolundervisningen, SOU 1946:72. Stockholm 1946. s. 36. 
Rapporten ifråga hade författats av representanter för Skolöverstyrelsen och Statens Biografbyrå på anbefallning 
av Kungl. Maj:t. Jämför Deldén, 2017. s. 17–18. 
3 Karlsson, Martin. Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 
utifrån de regionala AV-centralernas utbud. Uppsala, Sisyfos, 2011, framförallt s. 84–116. På denna punkt skilde 

sig den svenska debatten kring filmens positiva eller negativa effekter från den norska och i synnerhet den finska 
debatten, där de kritiska rösterna var fler till antalet och avgjort tidigare markerade sin negativa inställning till det 
nya mediet (För redogörelser av den norska och finska debatten kring filmens roll i skolan, se Diesen, Jan 
Anders. Eit hugtakande læremiddel? Undervisningsfilmen i norsk skole. Trondheim, Institutt for drama, film og 
teater, Universitetet i Trondheim, 1995, respektive Mickwitz, Joachim. Folkbildning, Företag, Propaganda. Den 
finska icke-fiktiva filmen på det fält där nationellt symbolgods skapades under mellankrigstiden. Helsingfors, 
Suomen historiallinen, 1995).  
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Utvecklingen kan således på ytan framstå som paradoxal, då den inledande utbyggnaden av 
större strukturer för att förse lärarna med lättillgänglig och högkvalitativ film under det sena 
1940- och 1950-talen ungefärligen sammanfaller med de mest omfattande debatterna kring 
filmernas potentiella skadeverkningar. Under 1960-talet och i synnerhet i och med inrättandet 
av de regionala AV-centralerna på 1970-talet, då utlåningen av film till skolorna formligen 
exploderade, gjorde filmen på allvar sitt intåg i de svenska klassrummen. AV-centralernas 
filmlån stod enligt Kommunförbundets beräkningar i mitten av 1970-talet för inte mindre än 
70 % av all kortfilmsdistribution i landet.4 Men vilken roll kom då filmen att spela i 
klassrummen under denna expansionsperiod? Hur förhöll sig de lärare som lånade all denna 
film till det nya mediet? Hur använde lärare filmen som didaktiskt verktyg, i synnerhet inom 
historieundervisning, där filmen ansågs ha särskilt stor potential att påverka eleverna? 5 Kan 
man se spår av den kritiska och ibland rentav fientliga attityd till mediet som kom till uttryck i 
den pedagogiska debatten i lärarnas sätt att relatera till filmanvändande och filmdistribution? 
Det är sådana frågor som det föreliggande projektet ämnar undersöka. 
 
Frågeställningar 
Projektet syftar till att utifrån ett historiedidaktiskt och utbildningshistoriskt perspektiv 
undersöka en central period (1958–1991) i det svenska skolsystemets historia sett till 
skolans och lärarnas relation till filmen som undervisningsverktyg, i synnerhet i samband 
med undervisning i historia. Denna period omfattar ett flertal viktiga förändringar, tekniska 
såväl som organisatoriska och läroplansrelaterade, vilka kom att helt ändra förutsättningarna 
för skolornas möjligheter att använda film i undervisningsverksamheten och vilka gör att 
perioden framstår som särskilt dynamisk och intressant att undersöka. Bland dessa kan 
nämnas etablerandet av de mer storskaliga filmoteken mot slutet av 1950-talet, de lokala AV-
centralernas framväxt under 1960-talet, läroplanernas ökande betoning av film och mediers 
betydelse (i synnerhet via LGR 69), filmens storskaliga genombrott i den svenska skolan i 
samband med inrättandet av de regionala AV-centralerna under 1970-talet, videoteknikens 
slutliga genombrott på 1980-talet och VHS-formatets dominans under den senare delen av 
samma årtionde.  
 
Projektets övergripande frågeställningar kan sammanfattas på följande sätt: 
 

 Hur förhöll sig lärarna i den svenska skolan till filmen som undervisningsverktyg? På 
vilket sätt brukade de film som didaktiskt verktyg i historieundervisning? 

 Vilka filmer användes i historieundervisningen, på vilket sätt nyttjades de, och i vilka 
undervisningssammanhang kom de framförallt till användning? 

 Hur förändrades och utvecklades attityden till och bruket av filmmediet under den 
aktuella tidsperioden och de förändrade omständigheterna för användande av film i 
undervisningen, i synnerhet i relation till övergången till LGR 69 och inrättandet av de 
regionala AV-centralerna under 1970-talet? 

 Hur förhöll sig lärarnas attityd till, och användande av, film i skolan till de visioner och 
farhågor som uttrycktes i den omfattande pedagogiska debatt som föregick filmens 
storskaliga intåg i de svenska skolorna?  

 
Då projektets primära empiriska material kommer att utgöras av länsskolnämndernas arkiv 
(se vidare Empiriskt material och metodiska aspekter nedan) kommer en viktig 
kompletterande frågeställning sannolikt att bli att utröna vilka attityder och normer gentemot 
filmmediet som nämndens inspektörer representerar och hur dessa förhåller sig till de 
attityder och normer som observeras hos de inspekterade lärarna.  

                                                 
4 Karlsson, 2011. s. 111–116. Ang. utbyggnaden av strukturer för förmedling av film så fanns till exempel i slutet 
på 1940-talet 150 lokala filmarkiv i riket (Karlsson, 2011. s. 45 och där anförd litteratur). Angående AV-
centralernas fortsatta utbyggnad och vidare betydelse, se Karlsson, 2011. s. 44–51, och där anförd litteratur.  
5 Ang. filmens betydelse som historieförmedlingsverktyg i skolan, se t.ex. Weinstein, Paul B. ”Movies as the 
Gateway to History: The History and Film Project”, The History Teacher, Vol. 35, No. 1 (Nov., 2001), s. 27–48.  
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Aktuell forskningsfront  
Det finns en betydande internationell forskning som berör förhållandet mellan historia och 
film, såsom kring hur historia brukas i film liksom sett till vilka val filmmakare gör vid 
framställning av historisk film. Under senare år har det även producerats en växande mängd 
svensk forskning inom detta område. Det finns forskning om hur historia används i film både 
från svensk och internationell horisont, det finns studier som behandlar såväl vad som något 
förenklat kan kallas dokumentärfilmer respektive ”fiktionsfilmer”. Bland de internationella 
forskare som främst fokuserar på vad som kan kallas historisk fiktionsfilm framstår bl.a. 
Robert A. Rosenstones och Robert Brent Toplins insatser som betydande och omfattande, 
kanske i synnerhet den förstnämndes Visions of the Past – The Challenge of Film to Our 
Idea of History respektive den sistnämndes Reel History – In Defense of Hollywood. Svensk 
forskning inom samma område har som nämnts under senare år ökat i mängd och 
betydelse, där t.ex. Mats Jönssons avhandling Film och Historia. Historisk Hollywoodfilm 
1960–2000, Ulf Zanders omfattande Clio på bio – Om amerikansk film, historia och identitet 
och Tommy Gustafssons avhandling En fiende till civilisationen – Manlighet, genusrelationer, 
sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet utgör centrala inslag. David 
Ludvigssons avhandling The Historian-Filmmaker’s Dilemma. Historical Documentaries in 
Sweden in the Era of Häger and Villius är sannolikt det främsta exemplet på forskning utifrån 
filmmakares produktion av historiska dokumentärfilmer.6 Ifråga om analyser av hur historia 
förmedlas i film ur ett utbildnings- eller skolperspektiv är det emellertid i huvudsak Jan 
Anders Diesens Eit hugtakande læremiddel? Undervisningsfilmen i norsk skole och min egen 
avhandling Att projicera det förflutna som berör sådana perspektiv.7 Den sistnämnda 
avhandlingen bidrar framförallt med en analys av den pedagogiska debatten om filmens roll 
samt en ingående analys av historieförmedling av film som faktiskt brukats i skolorna. 
 
Således tillförde den inte bara ett historiedidaktiskt utan även ett utbildningshistoriskt 
perspektiv på filmens roll i skolan, något som till stor del saknades i såväl svenska som 
internationella sammanhang. Inte heller min avhandling syftade primärt till att undersöka den 
konkreta brukaraspekten, vilket gör att den, likt huvuddelen av forskningen i övrigt, bidrar 
med relativt lite kunskap om hur filmerna faktiskt användes i historieundervisning eller hur 
lärare förhöll sig till dem bortom den pedagogiska debatten. Det finns emellertid en 
omfattande forskning som, utifrån olika utgångspunkter, undersöker hur lärare använder och 
förhåller sig till historia i klassrumssituationer. Inom detta område finns en förhållandevis stor 
mängd internationell, framförallt amerikansk, forskning som specifikt undersöker hur lärare 
använder film i undervisning. Bland dessa utgör bruk av film i historieundervisning en 
betydande komponent. Som exempel kan nämnas de amerikanska pedagogerna Alan S. 
Marcus och Jeremy D. Stoddards forskning, som framförallt undersöker lärares sätt att 
betrakta och använda film, där de bland annat kommer fram till att amerikanska 
historielärares användande av film är minst sagt omfattande och tillmäts stor vikt, då en 
förkrossande majoritet (92 %) av de tillfrågade lärarna använde film minst en gång i veckan.8 

                                                 
6 För amerikansk forskning kring historisk fiktionsfilm, se t.ex. Toplin, 1996 eller Toplin, 2002 eller Rosenstone, 
2006, Rosenstone, 1995b, Rosenstone, 1995c. För svensk forskning kring samma område, se t.ex. Jönsson, 
2004, Zander, 2006 eller Gustafsson, 2007. Angående internationell forskning kring mer dokumentära historiska 
filmer, se t.ex. Barsam, 1992. För övergripande resonemang kring historieförmedling i film, se t.ex. Jönsson, 2004 
eller Zander 2006. För resonemang kring filmmakarnas val sett till framställningen av de förflutna, se framförallt 
Toplin, 1996, Toplin, 2002 för exempel utifrån ”fiktionsfilm”, respektive Ludvigsson, 2003 för resonemang kring 
dokumentärfilm. Det finns ett relativt stort antal antologier som kombinerar de två ”angreppssätten”, t.ex. Winkler, 
Martin M. (ed.). Gladiator. Film and History. Malden MA, Blackwell Publishing, 2004. 
7 Ang. utbildningsperspektiv, se Diesen, 1995 respektive Karlsson, 2011. Diesens avhandling inriktar sig dock i 
högre grad på strukturer för förmedling av film snarare än mot bruk av historia i film. Det finns dock viss svensk 

forskning som berör eller i vart fall tangerar historieförmedling i en skolkontext, såsom Borg, 2006 eller Stiftelsen 
Etermedierna i Sveriges serie tvärvetenskapliga skrifter, som skildrar och analyserar utbildningsprogrammens 
historia (se t.ex. Wallengren & Wadensjö, 2001). Även dessa forskningsinsatser saknar emellertid analys av 
historieförmedling i filmer som varit i bruk i skolan, eller hur sådana filmer använts i historieundervisning. 
8 Marcus, Alan, S. & Stoddard, Jeremy, D. “Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School 
Classroom”, The History Teacher, Society for History Education, Vol. 40, No. 3, 2007. s. 303–330. Jämför 
Weinstein, 2001. s. 27–28, 30–33. 
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Marcus och Stoddard konstaterar även att amerikanska lärare i högre utsträckning använder 
spelfilm än dokumentärfilm i historieundervisningen. Sådant filmanvändande syftar dels till att 
eleverna ska utveckla historisk empati, dels till att levandegöra det förevisade förflutna. En 
annan delförklaring är att tidspressade lärare anser att film är mindre tidskrävande än 
"traditionell" undervisning.9  
 
Historisk och historiedidaktisk forskning som berör liknande områden har, i en stadigt ökande 
omfattning, börjat bedrivas även inom landets gränser. Detta har framförallt – men långt ifrån 
enbart – skett inom det övergripande och mer allmänna området kring hur lärare arbetar 
med, eller elever påverkas av, undervisning i historia i olika sammanhang och utifrån olika 
förutsättningar. I synnerhet har ett relativt stort antal avhandlingar (licentiat- men även 
sedermera även i mindre mån doktorsavhandlingar) producerats med koppling till 
Forskarskolan i historia och historiedidaktik (Lunds universitet/Malmö högskola) och 
Forskarskolan Historiska medier (Umeå universitet/Högskolan i Dalarna). 
 
Bland dessa kan exempelvis David Rosenlunds avhandling History education as content, 
methods or orientation? A study of curriculum prescriptions, teacher-made tasks and student 
strategies (2016) nämnas som relevant i sammanhanget. Rosenlunds extensiva studie 
behandlar dels hur och i vilken utsträckning historielärare faktiskt omsätter skolverkets 
riktlinjer för gymnasiet i praktisk undervisning, dels vilka strategier elever använder för att 
bearbeta historiskt innehåll, historisk metod och temporal orientering. Ett av Rosenlunds 
mest centrala resultat är att de studerade historielärarna nära nog uteslutande fokuserar på 
det historiska innehållet och den övergripande kontexten snarare än historisk metod och 
temporal orientering.10 Rosenlunds resultat framstår framförallt som relevanta för detta 
projekt i relation till styrdokumentens ökande betoning av användande av film från och med 
införandet av LGR 69. Förändrar lärarna sitt arbetssätt till att inkludera mer film och media i 
undervisningen under den aktuella perioden eller fokuserar de likt sina nutida efterföljare 
framförallt på mer traditionellt orienterad undervisning kring ett bredare historiskt innehåll? 
Eller brukar de, likt Marcus och Stoddards lärare, i högre grad historisk film för att ”spara 
tid”? 
 
Inom det fält där Rosenlunds avhandling kan placeras, som ibland kallas undervisningsnära 
historiedidaktik, har även forskning ämnad att undersöka filmens roll och betydelse i 
historieundervisning förekommit. Det sannolikt främsta svenska exemplet på det sistnämnda 
är Maria Deldéns avhandling Perspektiv på historiefilmslitteracitet – En didaktisk studie av 
gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm (2017). 
Deldéns avhandling framstår som särskilt relevant då den kombinerar det undervisningsnära 
perspektivet med bruk av historisk film i en gymnasiekontext. Utifrån intervjuer med såväl 
lärare som elever konstaterar Deldén bland annat att elevernas erfarande av historisk 
spelfilm är multimodal och omfattar empatiska, etiska och existentiella aspekter, samt att i 
synnerhet emotionens betydelse för meningsskapandet är central.  

                                                 
9 Se framförallt Marcus & Stoddard, 2007. s. 303–330. Se även Marcus, Alan S. Teaching history with film. 
Strategies for secondary social studies. New York, Routledge, 2010, Marcus, Alan. S. ”’It Is as It Was’: Feature 
Film in the History Classroom”, The Social Studies, March/April 2005, Marcus, Alan S. & Stoddard, Jeremy D. 
”More than ’Showing What Happened! Exploring the Potential of Teaching History with Film’, High School Journal, 

Vol. 93, No. 2, 2010, samt Weinstein, 2001. För en kort översyn av besläktad amerikansk forskning, se t.ex. 
Marcus & Stoddard, 2007. s. 306. För exempel på mer “praktiskt” undervisningsinriktad forskning, se Marcus, 
Alan S. (ed.). Celluloid blackboard. Teaching history with film. Greenwich, CT, IAP-Information Age Pub., 2007. 
Jämför Donnelly, Debra. ”Using Feature Film in the Teaching of History: The Practitioner Decision-Making 
Dynamic”, i Journal of International Social Studies Vol. 4, No. 1 (2014): 17–27, Donnelly, Debra. ”Using Feature 
Films in Teaching Historical Understanding: Research and Practice”, i Agora Vol. 49, No. 1 (2014): 4–12, 
Metzger, Scott Alan. ”Pedagogy and the Historical Feature Film: Toward Historical Literacy”. Film & History: An 
Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies Vol. 37, No. 2, 2007. s. 67–75, Stoddard, Jeremy D. ”Film 
as a ’thoughtful’ medium for teaching history”. Learning, Media and Technology Vol. 37, No. 3, 2012. s. 271–288. 
10 Rosenlund, David. History education as content, methods or orientation? A study of curriculum prescriptions, 
teacher-made tasks and student strategies. New York, Peter Lang, 2016. Bland andra delvis snarlika exempel 
kan nämnas Hansson, 2010, Nygren, 2009. 
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Denna mångfacetterade process hamnar delvis i konflikt med såväl lärarnas intentioner som 
läroplanens skrivningar, då dessa i grunden är mer intellektualistiskt och kognitivt 
orienterade. Lärarna behöver därmed sannolikt komma till ökad insikt om den emotionella 
dynamiken i elevernas filmreceptionsprocess, att deras möte med spelfilmens narration i 
högre grad karaktäriseras av affektbaserad emotionell respons. Detta dilemma och den 
potentiella spänningen mellan styrdokumentens krav, lärarnas förhållningssätt och elevernas 
behov utgör en intressant referenspunkt för det föreliggande projektet.11 
 
En annan central referenspunkt är Steven Dahls licentiatavhandling Folkmord som film. 
Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie. Denna utgår, som titeln 
antyder, från ett elevperspektiv och fokuserar på hur och under vilka omständigheter film 
(specifikt filmen Hotel Rwanda från 2004) kan vara en resurs för att aktivera och kvalificera 
elevers historiemedvetande.12 Det finns ett antal ytterligare licentiatavhandlingar från de 
tidigare nämnda forskarskolorna som fokuserar på medieanvändande i den svenska skolan. 
Den främst relevanta är Catharina Hultkrantz avhandling Playtime! En studie av lärares syn 
på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. En av Hultkrantz 
slutsatser är att olika kombinationer av ideologiskt-moraliskt-existentiellt historiebruk 
dominerar hos de flesta av informanterna, särskilt de med många år i yrket. Vidare 
konstaterar hon även att ett i grunden genetiskt perspektiv är det mest framträdande hos 
lärarna, samt att de i hög grad har en kritisk inställning till spelfilm. Inställningen till mer 
dokumentära filmer är däremot mer oreflekterad och avgjort mindre kritisk.13 I synnerhet de 
sistnämnda slutsatserna utgör intressanta referenspunkter för de lärare vars attityd och 
användande av film kommer att analyseras i detta projekt. 
 
Ingen av de ovan nämnda studierna, vare sig de internationella eller de svenska, behandlar 
emellertid lärares sätt att använda sig av och förhålla sig till film i undervisningen utifrån ett 
längre tidsperspektiv. Sådana perspektiv saknas av allt att döma helt. Detta framstår som en 
klar och tydlig lucka med tanke på den enorma tekniska utveckling som ägt rum sett till hur 
film kan användas i undervisning, i synnerhet under den senare delen av 1900-talet och fram 
till idag. 
 
Övergripande teoretiska och analytiska perspektiv 
Då projektet har en historiedidaktisk inriktning kommer det primärt att utgå ifrån 
historiedidaktiska perspektiv som berör förmedling och bruk av historia och 
historiemedvetande, som båda utgör hörnstenar i det historiedidaktiska forskningsområdet. 
Det sistnämnda begreppet skulle förenklat uttryckt kunna definieras som vetenskapliga 
studier av förmedling av historia och till denna förmedling relaterade omständigheter, t.ex. 
frågor kopplade till produktion och konsumtion av historia. Sådana undersökningar har ofta 
relaterats till det centrala teoretiska begreppskomplexet historiemedvetande, som har 
beskrivits som historiedidaktikens rotationspunkt och som enligt en vanligt förekommande 
definition innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden 
och perspektiv på framtiden.14  

                                                 
11 Deldén, Maria. Perspektiv på historiefilmslitteracitet – En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och 
emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm. Umeå, Umeå universitet, 2017. särskilt s. 128–168, 194–196.  
12 Dahl, Steven. Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie. Lund, 
Lunds universitet, 2013. 
13 Hultkrantz, Catharina. Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på 
gymnasiet. Umeå, Umeå Universitet, 2014. I det här sammanhanget kan även Maria Deldéns licentiatavhandling 
nämnas som en referenspunkt (se Deldén, Maria. Historien som fiktion. Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 
historieundervisningen. Umeå, Umeå universitet, 2014). 
14 Jensen, Bernard Eric. "Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik", i Karlegärd, Christer & 
Karlsson, Klas-Göran. (red.). Historiedidaktik. Lund, Studentlitteratur, 1997. s. 49–52. För mer ingående 

redogörelser för historiemedvetandebegreppets betydelse för området, se exempelvis Karlsson, Klas-Göran. 
"Historiedidaktik: begrepp, teori och analys", i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. (red.). i Historien är nu. En 
introduktion till historiedidaktiken. Lund, Studentlitteratur, 2004. s. 45, eller Jensen, 1997. s. 49–50. 
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Hur de i undersökningen förekommande lärarna förhåller sig till och använder filmer för att 
undervisa i historia kan tolkas och analyseras utifrån detta begrepp; hur man (medvetet eller 
omedvetet) relaterar det förflutna som förmedlas till samtid och eventuell framtid. Den 
specifika teoretiska utgångspunkt som främst kommer att nyttjas i relation till 
historiemedvetande är Bernard Eric Jensens resonemang om historiemedvetande i relation 
till läro- och bildningsprocesser, utifrån vilka ett historiemedvetande kan formas eller 
utvecklas. Jensen urskiljer fem komplexa processer, som även i hög grad samverkar; 
historiemedvetande som identitet, historiemedvetande som mötet med det annorlunda, 
historiemedvetande som sociokulturell läroprocess, historiemedvetande som värde- och 
principförklaring respektive historiemedvetande som berättelse. I synnerhet de två första och 
den femte processen framstår som relevanta för detta projekt. De två första processerna bör 
ses som sammanvävda, då en individuell eller kollektiv identitet i stor utsträckning skapas 
genom speglingar; det behövs någon som kan spela rollen av ”de andra”, som skillnader kan 
markeras mot. En sådan identitet möjliggör ett meningsskapande över tidsdimensioner, då 
medlemskap i en föreställd gemenskap (t.ex. ”svensk”) kräver en konkret mental 
förbindelselänk mellan dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan. För att bli en 
del av en sådan kollektiv identitet blir man tvungen att medvetandegöra sitt släktskap med 
svenskar på 1800-, 1900- och 2000-talen, samt sannolikt även med kommande generationer 
av svenskar. När man förflyttar sig på detta sätt genom tid och rum möter man emellertid 
oundvikligen ”de andra”, då det förflutna och de människor vi finner där på många sätt kan 
framstå som främmande för oss. Att förstå oss själva handlar i lika hög grad om att förstå 
vilka ”de andra” är, och vice versa.15  
 
Då historisk film utgör ett av de allra mest effektiva sätten på vilket elever och lärare 
tillsammans kan möta ”de andra” i form av filmskaparnas rekonstruktioner av dåtidens 
människor, framstår dessa perspektiv som fruktbara och intressanta att applicera på en 
analys av hur lärare använde historisk film under den aktuella perioden. Använde lärarna 
exempelvis filmer som skildrar det förflutna för att eleverna ska lära känna en tid som är 
väsensskild från deras egen, eller var syftet att de skulle identifiera sig med dåtidens 
människor, eller kombinerades dessa två perspektiv? 
 
Den femte processen, historiemedvetande som berättelse, kan i korthet beskrivas som 
kopplad till resonemang om människans förmåga att kunna förstå och framställa såväl sitt 
eget liv som andras som ”konkreta och specifika förlopp i tid och rum” och att dessa förlopp 
ses och framställs som processer som dels har en början (där mer eller mindre omfattande 
förändringar äger rum), dels ett slut som kan vara preliminärt eller definitivt.16 Detta 
resonemang framstår som ett givande perspektiv framförallt i relation till filmmediets ofta 
konkreta och basala narrativa struktur, med en början, en mittpunkt och ett slut, där 
förändringar och företeelser i det förflutna ofta skildras som komprimerade till just den 
aktuella filmens speltid. Hur lärarna förhöll sig till och eventuellt använde sådana perspektiv 
blir därmed särskilt intressant att undersöka.17 
 
Sett till bruk och förmedling av historia kommer projektet i huvudsak att använda Sven 
Sødring Jensens klassiska teoretiska modell där han urskiljer tre huvudsakliga former av 
historieundervisning; objektivistisk, klassisk och formell. Analysen kommer att utgå från två 
av dessa begrepp, nämligen objektivistisk respektive klassisk historieundervisning.  
 
 

                                                 
15 Jensen, 1997. s. 74–75.  
16 Jensen, 1997. s. 78–79. Jensen utgår här i huvudsak ifrån den översikt som presenterats av David Carr i dennes 
verk Time, Narrative and History. Jämför Jensen, 2003. s. 270–273.  
17 För en mer ingående presentation och diskussion av dessa processer och deras funktion för utvecklande av 
historiemedvetande och det historiedidaktiska spänningsfältet som helhet, se Jensen, 1997, samt även Jensen, 
Bernard Eric. Historie – livsverden og fag. Köpenhamn, Gyldendalske boghandel, Nordisk Förlag A/S, 2003. 
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Den förstnämnda formen av historieundervisning kan i mycket kort sammanfattning 
beskrivas som att historia förmedlas på vad som framstår som ett objektivt och värdeneutralt 
sätt, att det som förmedlas anses ha ett inneboende värde och en betydelse som ej behöver 
förklaras, samt att undervisningen ofta fokuserar på abstrakta strukturer eller kollektiv 
snarare än individer, ofta är kvantitativ till sin karaktär samt huvudsakligen skildrar historia 
utifrån ett kronologiskt perspektiv. Den klassiska historieundervisningen däremot förmedlar 
historia utan ambition att vara värdeneutral och kan ha ett tydligt politiskt syfte. Vidare 
fokuserar den i hög grad på positiva eller negativa historiska exempel (ofta moraliskt laddade 
sådana) och historiska ”hjältar” som eleverna uppmanas att identifiera sig med. Därmed 
strävar den klassiska historieundervisningen efter att skildra såväl förgången tid som att 
anspela på nutida eller tänkta framtida situationer.18 Dessa två perspektiv, som till stor del 
utgör varandras motsatser, kan därmed ses som motsatta ”poler” som det i materialet 
analyserade historiebruket skiftar mellan under undersökningsperioden. Dylikt historiebruk 
kan komma till uttryck såväl i filmerna lärarna använder, som i hur dessa brukas. I det 
sistnämnda fallet rör det sig då om vilket syfte och vilken tolkning av de förflutna som ligger 
bakom det sätt på vilket de aktuella filmerna användes. Nyttjades filmerna t.ex. för att, i 
objektivistisk anda, skildra det förflutna såsom ”det verkligen var”? Eller brukades de 
huvudsakligen för att väcka intresse hos eleverna via moraliskt laddad och heroiskt 
orienterad klassisk historieförmedling, som läraren drog nytta av – medvetet eller 
omedvetet? 
 
Ett annat perspektiv, som framstår som relevant för att kunna analysera lärarnas sätt att 
förhålla sig till och använda historisk film, är Klas-Göran Karlsson resonemang om genetisk 
respektive genealogisk historieförståelse. Det förstnämnda begreppet karaktäriseras av att 
människor ses som objekt i och sentida produkter av en historia som redan är ”på plats” och 
som vi inte kan göra något åt, och det historiska perspektivet därmed primärt analyseras 
utifrån kronologi, orsak och verkan. Detta eftersom det är sådant som format människan till 
den hon är, och att det förflutnas människor därmed främst skall förstås utifrån med dem 
samtida villkor och värderingar. Den andra formen av historieförståelse, den genealogiska, 
utgår från att människor för sin självförståelse och orientering i tillvaron ”konstruerar” och 
”brukar” historia. Denna historieförståelse är därmed retrospektiv till sin natur och ofta 
inriktad på att ”leta sig tillbaka” i historien för att tillfredsställa specifika behov eller söka svar 
på angelägna frågor i den frågandes eget liv. Utgångspunkten är inte att varje tid och dess 
människor har egna historiskt inneboende förutsättningar, utan förutsättningarna och vad 
som är relevant avgörs av betraktaren eller, i det föreliggande projektet, läraren. Använde 
lärarna filmerna för att, exempelvis, hantera hur tidsperioder skildrats i olika sammanhang 
och hur samtida händelser influerat synen på det förflutna (ett genealogiskt perspektiv)? Eller 
nyttjade de snarare filmerna för att ge en mer kronologisk överblick över ett förflutet som lett 
fram till, men i övrigt inte relaterats till samtiden (ett genetiskt perspektiv)?19 
 
Empiriskt material och metodiska aspekter 
Projektets primära fokus ifråga om skriftligt material kommer att vara de regionala 
länsskolnämnderna, som generellt sett etablerades kring 1958 och avskaffades 1991 (ett 
förhållande som dikterar projektets tidsmässiga inramning). Länsskolnämnderna hade, 
förenklat uttryckt, i uppdrag att fördela de statliga medlen för löner till skolorna samt ett 
övergripande ansvar för fortbildningen av lärarna och kvalitetskontroll av den undervisning 
som bedrevs. Studien kommer huvudsakligen att utgå från länsskolnämndernas inspektörers 
rapporter och annat material som producerats som en del av länsskolnämnderas funktion 
som kvalitetskontrollant av skolornas undervisning.  

                                                 
18 Jensen, Sven Sødring. Historieundervisningsteori. Köpenhamn och Oslo, Christian Ejlers Förlag, 1978, 
framförallt s. 11–78. Således innehåller den klassiska historieundervisningen med tanke på betoningen av det 
sistnämnda potentiellt fler element som direkt korresponderar mot elevens historiemedvetande. 
19 Karlsson, 2004. s. 21–40. Begreppet genetisk historieförståelse bör inte förväxlas med den genetiska typen av 
narrativ (”genetical narrative”) som diskuterats av Jörn Rüsen (se t.ex. Rüsen, 2004. s. 9–19).  
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En viktig metodisk aspekt att beakta med tanke på detta är det sammanhang i vilket det 
primära empiriska materialet producerades, såsom del av en utomstående kontrollmekanism 
menad att främja kvalitet i undervisningen. Det aktuella materialet erbjuder således inte 
någon helhetsbild av undervisningen i skolorna, men inspektörernas position som fristående 
aktörer gentemot den direkta skolverksamheten erbjuder även möjligheter utifrån ett 
analytiskt perspektiv, då denna omständighet kan utnyttjas för att försöka utröna eventuella 
skillnader i förhållningssätt till filmmediet mellan de aktiva lärarna och skolinspektörerna. En 
empirisk avgränsning är att ett mindre antal länsskolnämnders material kommer att utgöra 
det primära empiriska materialet, medan övriga länsskolnämnder i huvudsak kommer att 
analyseras utifrån ett komparativt perspektiv. 
 
En annan viktig materialkategori kommer att utgöras av intervjuer med länsskolnämnds-
inspektörer och lärare som var aktiva under den aktuella tidsperioden. Medan länsskol-
nämndernas material kommer att utgöra projektets kronologiska ryggrad, sett till 
övergripande förändringar av filmanvändande över tid, så kommer intervjuerna att utgöra 
projektets kärna ifråga om lärarnas förhållningssätt till och användande av filmer, i synnerhet 
i samband med historieundervisning. Tio utvalda länsskoleinspektörer och tio utvalda lärare 
kommer att intervjuas. Urvalet kommer att ske via utskickade frågeformulär som framförallt 
syftar till att inkludera personer som var aktiva i sina respektive yrkesroller under olika delar 
av undersökningsperioden, för att underlätta jämförelser mellan olika delar av densamma. 
Den intervjumetodik som kommer att användas är kvalitativa livsvärldsintervjuer, där syftet är 
att erhålla nyanserade beskrivningar av enskilda människors förnimbara och subjektiva 
upplevelser utifrån projektets frågeställningar. Sett utifrån denna metod är intervjuarens mål 
att förteckna och uttyda innebörden i det som sägs och hur det sägs. Beskrivningar av 
specifika situationer och handlingar eftersträvas, inte allmänna åsikter.20 
 
Betydelse och vetenskapligt nytänkande 
Som redogjordes för ovan (under Aktuell forskningsfront) finns det en förhållandevis 
omfattande och inom vissa områden ökande mängd forskning som undersöker hur historia 
förmedlas och används i film, respektive hur lärare arbetar med och lägger upp undervisning 
i historia utifrån olika förutsättningar, samt även viss begränsad forskning kring hur lärare och 
elever förhåller sig till historisk film i skolsammanhang. Flertalet av dessa undersökningar har 
emellertid, sett utifrån en historiedidaktisk och utbildningshistorisk horisont, klara brister eller 
saknar vissa centrala perspektiv. Antingen saknas analys av den konkreta brukaraspekten, 
eller så framstår dess diakrona omfattning såsom alltför begränsad. Som exempel kan 
nämnas Marcus och Stoddards undersökningar, som har vissa tydliga brister, bland annat 
sett till det förhållandevis begränsade underlaget sett till antalet tillfrågade lärare, vilket gör 
det svårt att bedöma resultatens representativitet. 
 
Den huvudsakliga bristen är emellertid, sett utifrån ett historiskt perspektiv, att deras 
forskning endast fångar de attityder och förhållningssätt till filmens plats i skolundervisningen 
som var aktuella just när undersökningen gjordes. Detta gäller även nu aktuella och mer 
genomarbetade undersökningar, såsom Deldéns avhandling eller Dahls respektive 
Hultkrantz licentiatavhandlingar. Dylika studier bidrar utan tvekan med viktiga perspektiv på 
hur historia används, förmedlas och mottas i den svenska skolan men utgörs i huvudsak, likt 
Marcus och Stoddards forskning, av ”ögonblicksbilder”, som inte säger något om attityder 
och förhållningssätt utifrån ett längre utbildningshistoriskt tidsperspektiv. Förändring och 
kontinuitet hanteras inte inom ramen för sådana undersökningar. Föreliggande projekt, som 
syftar till att undersöka både lärares praktiska användande av film och deras förhållningssätt 
och attityder till mediet under en trettioårsperiod skulle därmed såväl bidra med intressanta 
forskningsresultat som medverka till att fylla ett tomrum i den nuvarande historiedidaktiska 
och utbildningshistoriska forskningen.  

                                                 
20 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur. Lund, 1997. s. 34–41.  
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Projektet skulle även medverka till att utifrån ett historiskt perspektiv ge en fördjupad 
förståelse av hur lärare hanterar storskalig introduktion av ny teknik. Sådan kunskap kan 
förhoppningsvis även bidra till att ge ett fördjupat perspektiv på och ökad förståelse för den 
informationsteknologiska omvälvning den svenska skolan nu genomgår. 
 
Preliminära resultat 
En preliminär arkivöversikt ger vid handen att ett omfattande material finns bevarat i 
Landsarkivet i Härnösand för såväl Västernorrlands länsskolnämnd (1958–1991) som 
Norrbottens länsskolnämnd (1957–1987).21 Utifrån det inventerade materialet framstår det 
även som givande att analysera lärarnas förhållningssätt till och användande av film utifrån 
det komparativa perspektiv som nämndes ovan; vilka skillnader eller likheter framträder 
mellan de två norrlandslänen sett utifrån de tidigare angivna frågeställningarna? Den 
inledande arkivöversikten gav även en indikation på att filmanvändandet ökade markant efter 
att LGR 69 introducerades, men att det sätt på vilket film användes inte förändrades 
nämnvärt under samma period. Om detta intryck visar sig stämma även vid en djupare 
arkivstudie skulle det dels vara ett mycket intressant resultat i sig, dels utgöra en givande 
utgångspunkt för kvalitativa intervjuer med lärare och f.d. länsskolinspektörer. 
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