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Inledning 
Denna undersökning utgår från historikern Hayden White, som i tidskriften  The American 

Historical Review, skrev att han anser att filmiska framställningar kan säga lika mycket, om 

inte mer, om historiska skeenden, än en skriven text. Han skriver:

It is obvious that cinemas (and video) are better suited than written discourse to the 
actual representation of certain kinds of historical phenomena – landscape, scene, 
atmosphere, complex events such as wars, battles, crowds and emotions.1 

Med ett stort intresse för film var mitt val av material till denna undersökning inte svårt. Film 

som  medium,  historiekälla,  filmad  text  eller  underhållning  väcker  alltid  åsikter,  alla 

människor  har  ett  sätt  att  relatera  till  film  och  det  vill  jag  gärna  vilja  ta  vara  på  i  min 

undervisning. Då film är ett av de vanligaste medium som elever dagligen använder anser jag 

att det är skolans skyldighet att kunna relatera utifrån elevers referensram. 

Med  denna  undersökning  vill  jag  uppmärksamma  film  som  ett  tidsdokument  som  kan 

analyseras och användas i undervisningen, liksom vilken skriven text som helst. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att visa hur man kan använda en given film som arbetsmaterial till flera ämnen. De 

ämnen som jag fokuserar på är: historia A (100p), religionskunskap A (50p), samhällskunskap 

A (100p) och svenska A (100p). Dessa ämnen skulle kunna integreras under en temavecka, 

där  filmen  utgör  ett  delmoment.  Denna  undersökning  är  dock  inte  gjord  för  en  faktisk 

temavecka,  utan  ämnena  har  jag  valt  själv  vilket  gör  undervisningsscenariot  fiktivt. 

Filmanalys kan självklart användas som undervisningsmaterial för ett enskilt ämne, men jag 

vill gärna sträva mot en mer ämnesintegrerad undervisning. Genom att uppmärksamma olika 

perspektiv av ett visst skeende eller företeelse ökar den kritiska och analytiska förmågan hos 

eleven, något som läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, skriver ska ingå i skolans 

uppgift.2 Frågeställningen utgår från hur ämnesintegrering kan gå till. 

Mina frågeställningar utgår från det faktum att skolan ska använda film som didaktiskt medel 

i undervisning, något som öppnar frågor för hur det ska gå till och vilka ämnen är lämpliga att 

använda film i. Dessa är mina frågor: 

• Hur kan film integreras i givna ämnen i gymnasieskolan? 

1 Hayden White, ”Historiography and Historiophoty” (The American Historical Review,  Vol. 93, No.5, [Dec., 
1988], pp.1193-1199), s. 1193. Taget från J Stor http://www.jstor.org/stable/1873534 (2008-04-30)
2 Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94, s. 5 & 9.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 
(2008-05-20)
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• Vilka perspektiv kan belysas utifrån kursplanerna?

Utifrån varje ämnes kursplan har jag valt att fokusera på de kursmål som den valda filmen kan 

förtydliga. Den valda filmen är Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love  

the Bomb (1964), regisserad av Stanley Kubrick. Valet av film är helt styrd utifrån min egen 

önskan om vilken sorts av film som eleverna ska få möjlighet att se, då de allra flesta elever 

inte skulle se den om de själva fick välja film. Min erfarenhet tyder på att majoriteten av 

eleverna väljer nya filmer, och jag tror att Dr. Strangelove skulle kunna berika deras sätt att se 

på film som mer än bara underhållning. Genom att se filmen utifrån varje ämnes kursplan 

hoppas jag att  kunna sätta  filmens teman och historiska kontext i  ett  större sammanhang, 

vilket ger eleven kunskap om lyftandet av olika perspektiv. 

Min erfarenhet av att använda film som didaktiskt material har givit mig insikten att risken 

med  att  filmen  inte  fyller  didaktiska  mål  är  stor.  Det  lätt  hänt  att  pedagogen  låter 

filmvisningen vara fristående från den vanliga undervisningen. Jag använder mig gärna av 

film i undervisningen, jag anser att film dels fångar omotiverade elevers intresse och dels 

fyller en funktion att påvisa undervisningens möjlighet till variation. 

Då Skolverket har tillämpat en målstyrd undervisning ger detta pedagogen möjlighet att själv 

påverka  undervisningsmaterialet  och  där  hoppas  jag  att  film  kan  komma  att  komplettera 

studielitteraturen. Genom att förändra det didaktiska materialet kan det förhoppningsvis locka 

eleverna att se skolämnet på ett annat och kanske mer positivt sätt, och detta är något som jag 

även tror gäller för pedagogen. 

Film är ur undervisningssyfte ett utmärkt medium då väldigt många elever samtidigt kan ta 

del av samma material för analys. Detta skapar en gemensam referensram hos eleverna, vilket 

är ett måste vid analys och diskussion. Det kan vara svårt att få alla elever att läsa en bok 

inom samma tidsperiod för analys och där tror jag film kan fylla en funktion. Men en films 

koncentrerade handling på kort tid kan detta vara tillräckligt motiverande för att eleverna ska 

”orka” se den. Självklart kommer filmen tilltalar bara vissa elever, samt väcka olika frågor 

beroende på vilken elev man frågar. För en kommande analys är film ett utmärkt didaktiskt 

medel, då det är omöjligt att inte har en åsikt av en film som man har sett under 90 minuter. 

Film är en sådan stor del  av populärkulturen,  vilket  kan riskera att  man trivialiserar  dess 

betydelse för analys av en historisk kontext, men film och all annan populärkultur har fyllt 

och fyller en stor betydelse för förförståelsen för historiska och samhälleliga sammanhang. 
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Ulf  Zander  skriver  i  Clio  på  film om film som historieskrivning  och  dess  funktion.  Han 

skriver:

De  kulturella,  ideologiska  och  politiska  moden  och  förhållningssätt  som  var 
rådande  vid  respektive  tillkomstsituation  har  haft  en  avgörande  betydelse  för 
slutproduktens  innehåll  och  utseende.  Både  akademiska  och  filmiska 
historieproducenter har och har haft en ideal publik i åtanke och utformat texter 
och  filmer  med  formella  krav  och  etablerade  och  inte  sällan  konventionella 
berättargrepp i åtanke. Huvudpoängen är att det ena sättet att skapa historia på inte 
är ”sannare” än det andra. Historia på film är således ett legitimt sätt att ”göra” 
historia på.3 

Om film  kan  användas  som en  metod  för  att  förhålla  sig  till  historien,  bör  detta  kunna 

användas som didaktiskt material. Men möjligheten att se film som didaktiskt material kräver 

dock viss kompetens hos pedagogen. Zander fortsätter med att mena att ”film har ett unikt 

språk och trots historikens professionalism är det ingen garanti  för att  denne utvecklar en 

filmisk  läskunnighet”.4 Det  krävs  alltså  kunskap  om  film  som  medium  och  som 

undervisningsmaterial, något som Kristin Olson och Cecilia Boreson skriver i  Medieresor – 

om medier för pedagoger, där de menar att det dessutom behövs en vilja om vidareutbildning 

av pedagoger. De anser att film är ett utmärkt medel att använda när man vill att eleverna ska 

reflektera över undervisningsmaterialet som ett sätt att både konkretisera samhälleliga teman 

och öppna för nya frågor. Mediet kan även hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter 

eller koncentrationssvårigheter.5 

Något man måste skilja på är ett didaktiskt analyserande och ett historiskt analyserande. Min 

tanke är att se hur filmen kan belysa kursens mål och inte hur filmen kan användas som en 

korrekt historisk källa. Med fokus på vad Dr. Strangelove säger om kalla kriget, eller attityden 

till  kommunisten hoppas jag visa att  mediet  är  ett  avtryck från sin tid.  Den teoribaserade 

analysen måste kopplas  till  styrdokument  för att  göra analysen pedagogiskt  gångbar,  utan 

kursplanerna skulle min analys styra mot ett alltför påtagligt filmvetenskapligt perspektiv. I 

samhällskunskaps- och svenskakapitlet används filmvetenskapliga teorier, men genom att de 

kopplas  till  skolans  målbeskrivning  kan  det  tolkas  som  en  tillämpning  av  det  vidgade 

textbegreppet. 

3 Ulf Zander, Clio på film – om amerikansk film, historia och identitet (Lund: Historisk Media, 2006), s. 14.
4 Ibid., s. 19.
5 Kristin  Olson  och  Cecilia  Boreson,  Medieresor  –  om  medier  för  pedagoger (Stockholm:  Sveriges 
utbildningsradio, 2004), s. 84-85. 
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Tidigare forskning och teoretisk ansats

Ett vidgat textbegrepp
Skolverkets enhet för styrdokument har publicerat ett material rörande, vad Skolverket kallar, 

ett vidgat textbegrepp vilket förklaras på detta sätt:

I  kursplanens  beskrivning  av  ämnet  svenska  används  termen  "ett  vidgat 
textbegrepp" som innefattar "förutom skrivna och talade texter även bilder". Detta 
vidgade  textbegrepp återkommer  i  kursplanen,  både i  beskrivningen av  ämnets 
syfte och i de mål undervisningen ska sträva mot. Formuleringarna "litteratur och 
bildmedier",  "olika slag av texter,  såväl skrift-  som bildbaserade" och inte bara 
läsning utan även "avlyssning,  film,  video etc."  pekar  alla  mot detta  utvidgade 
textbegrepp. [//] Film har funnits med i kursplanerna för svenskämnet sedan 60-
talet, men första gången ett vidgat textbegrepp skrevs ut i klartext var 1994, när 
kursplanerna för programgymnasiet kom. I de senast reviderade kursplanerna från 
2000 lyfts begreppet fram ännu tydligare för alla ämnen. [//] Det finns idag en 
mängd olika medier som är mycket viktiga för unga människor och som utövar ett 
stort inflytande.  Våra elever både konsumerar och producerar via olika medier. 
Därför räcker det inte med "literacy", att behärska bokstäverna (lat. litteræ), dvs. 
skriftspråket. Idag behövs en generell mediekompetens, en "media literacy" som 
det kallas i internationell debatt. En sådan mediekompetens gör att användarna av 
de nya medierna kan förhålla sig kritiska och självständiga till det de möter.6

Genom användning av film i undervisningssyfte förstärks det som Skolverket kallar ”media 

literacy”, något som säkerligen kommer att bli allt mer relevant med tiden. Risken med det 

vidgade textbegreppet är när pedagogen inte kan hantera film som pedagogiskt material, utan 

att underhållningsvärdet blir det primära. Det är viktigt att kunna se film som vilken annan 

text som helst och även då förhålla sig till den på det sättet. Filmens innehåll, vad det gäller 

konnotationer och intertextuella  kopplingar exempelvis,  kan bli  komplext  om och när den 

framstår som en absolut sanning (”Historien är baserad på verkliga händelser”), samtidigt som 

den faktiskt kan ge eleverna en bild om en period eller skeende. Motsättningarna mellan dessa 

faktorer måste diskuteras i klass innan analysen, främst för att visa att film inte är ett historiskt 

avtryck gällande hur människor levde under medeltiden baserat utifrån, exempelvis, Monty 

Pytons filmer, eller hur det gick till när och om spartanerna besegrade perserna med endast 

300 män i filmen 300 (2006). 

Jag anser att film är en fullgod källa och att den, liksom all slags konst, är en produkt av sin 

kontext samtidigt som den kan påverka sin samtid i ett dynamiskt förhållande. Inte ens  Dr. 

Strangelove som både spelades in under och handlar om kalla kriget kommer från det faktum 

6 Enheten  för  styrdokument,  Ett  vidgat  textbegrepp,  Skolverket  http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 
(2008-05-21)
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att historien är inte det relevanta, utan tiden som filmen producerades i är det väsentliga och 

det är det som kan lära oss något om samhället och historien.7 Undersökningens mål är att 

påvisa hur film kan fylla olika funktioner i undervisningen och hur film kan berika eleverna 

med flera perspektiv av ett bestämt ämne, vilket är i detta fall kalla kriget.

Med läroplanens  krav  för  närmande  av  vetenskaplig  forskning  motiverar  jag  valet  att  gå 

utanför kurslitteraturen inom vissa ämnen. Läroplanen för gymnasiet skriver: 

Gymnasieskolan  skall  med  den  obligatoriska  skolan  som  grund  fördjupa  och 
utveckla elevers kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid 
universitet  och  högskolor  m.m.  och  som förberedelse  för  vuxenlivet  […].  [//] 
Skolan skall dessutom sträva mot att varje elev kan överblicka större kunskapsfält 
och utveckla en analytisk förmåga och närma sig ett vetenskapligt sätt att arbeta 
och  tänka.  Dessutom  sin  förmåga  att  självständigt  formulera  ståndpunkter 
grundade på såväl empirisk kunskap och kritisk analys som förnuftsmässiga och 
etiska överväganden.8

Vid en tät analys inom de valda ämnen kan det vara lättare att se skillnaderna och likheterna 

mellan olika perspektiv, något som underlättar möjligheten till reflektion av filmen. Genom 

att  ställa  kursernas  olika  mål  och  perspektiv  mot  varandra  kan  en  analytisk  och  kritisk 

förmåga  ges  möjlighet  att  uppstå  i  klassen  genom  diskussion,  gruppövningar  och 

redovisningar. Vid en diskussion tvingas eleverna att öva på sina sätt att uttrycka sig själva 

och att argumentera för sin sak, vilket är en väsentlig del i högre eftergymnasiala studier. 

Postkolonial teori

I  den  postkoloniala  teorin  används  begrepp  som representation  (vilket  är  det  vedertagna 

begreppet snarare än ”framställning”,  detta kan nog bero på att  merparten av all  litteratur 

rörande ämnet är på engelska eller åtminstone inte på svenska) och den Andre, det sistnämnda 

används oftast i diskursen kring antropologiska studier av europeiska kulturers styrning av 

afrikanska, asiatiska och amerikanska länder från början på 1500-talet fram till idag. Termen 

”postkolonialism” kommer från kolonialism som syftar till erövring och kontroll över andra 

människors  land  och  tillgångar.  ”Post”  syftar  till  tiden  efteråt  ismen,  samtidigt  som post 

hänvisar  till  överskridandet,  vilket  postkoloniala  studier  analyserar  –  överskridandet  och 

barriärer mellan olika etniska diskurser. Trots att de flesta koloniserade länderna formellt är 

7 Mats Jönsson, Film och historia – Historisk Hollywoodfilm 1960-2000 (Lund: KFS, 2004), s. 1ff.
8 Lpf 94, s. 7-9.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 (2008-05-18)

7

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071


självständiga  och  avkolonialiserade  kan  länderna  samtidigt  vara  nykoloniserade  då  de  är 

ekonomisk beroende av gamla kolonisatörer.9 

Emmanuel  Levinas  som  myntade  begreppet  ”the  Other”  menar  att  mötet  mellan  en 

västerlänning och en österlänning – den Egne och den Andre – öppnar frågor kring etik. Det 

Levinas menar är att när man ställs mot varandra ser man inte olikheterna, utan likheterna.10 

Det innebär att det är ett aktivt ställningstagande som gör att fokuseringen oftast läggs på 

skillnaderna mellan den Egne och den Andre än på likheterna. Skapandet av den Andre är 

resultatet  av en självmedvetenhet, där den Egne studerar den Andre, som blir ett objekt. I 

behovet  att  kunna definiera  sig  själv  som individ,  grupp,  eller  kultur  behövs en motpart. 

Genom att jämföra individer eller kulturer mot varandra bekräftas och förstärks identiteten, 

samhörigheten och tryggheten. Detta gör att de kulturella skillnaderna mellan den Egne och 

den  Andre  blir  ännu tydligare  då  försöket  att  jämställa  kulturerna  eller  framställningarna 

oftast resulterar i en uppspaltning på faktorer och egenskaper där skillnaderna ändå belyses.11 

Vid jämförelsen uppstår tanken om den Andre som då är den Egnes totala motsats, det är 

alltså  den  Egne  som  konstruerar  den  Andre.  Svart  hudfärg  vore  inte  svart  om  den  inte 

jämfördes med den vita hudfärgen. Den Andre förkroppsligar och framställer en spegelbild av 

den Egne. Stuart Hall skriver att sökandet och skapandet av den Andre grundar sig i fyra olika 

orsaker. Den första handlar om frånvaron av motsats, för att kunna bekräfta det vita behövs 

dess motsats, det svarta. Den andra orsaken är att skillnader behövs, utan skillnader uteblir 

dialog mellan den Egne och den Andre. Det är den Andre som skapar mening i dialogen då 

han/hon anses vara avvikande. Den tredje orsaken är behovet att klassificera och rangordna 

positioner som då verkligen klargör kulturernas motsatser, vilket gör den Egnes överordning 

till självklarhet. Den fjärde och sista orsaken till skapandet av den Andre är att den Andre är 

grundläggande för konstruktionen av den Egne.12

9 Loomba, s. 26ff.
10 Stephen Morton, Gayatri Chakravotry Spivak (London & New York: Routledge, 2003) s. 37f.
11 Fatimah Tobing Rony, The Third Eye – Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle (Durham & London: Duke 
University Press,1996) s. 32
12 Stuart Hall, Representation – Cultural Representations and Signifying Practices (London: Sage Publications 
Inc., 2003), s. 234ff.
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Material och metod
Valet av film är som tidigare sagt styrt efter min egen smak och min vilja att visa film som 

säkert  eleverna  hade  missat  om  de  inte  fick  se  den  i  skolan.  Efter  att  ha  gått  igenom 

huvudboken för historia  A,  EPOS,  kom jag fram till  kalla  kriget  är  en mycket  intressant 

period i historien som än idag påverkar världen. Med Kremls kommunistiska styre mot Vita 

Husets  demokratiska  och  individbaserade  styre  fann  jag  konflikten  fascinerande  och  såg 

möjlighet att göra det lättillgängligt för gymnasieelever. 

Det kalla kriget var det som motiverade mig att välja  Dr. Strangelove. Filmen är inspelad 

under  perioden,  samtidigt  som handlingen  kretsar  kring kriget.  Filmen är  intressant  ur  så 

många perspektiv att det inte vara bara mitt gillande av Stanley Kubricks filmer som avgjorde 

valet. Med en film som är så mångbottnad kan många ämnen passa in.  

Utifrån varje ämnes kursplan har jag studerat  hur väl kurslitteraturen är förenlig med  Dr. 

Strangelove och i vilka ämnen som jag skulle behöva komplettera med litteratur för att få det 

valda perspektivet. 

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb är regisserad av den 

amerikanske  regissören  Stanley  Kubrick  och  handlar  om  den  utbredda  rädslan  för  ett 

kärnvapenkrig  med Sovjetunionen,  som rådde  under  filmens  inspelningsperiod  1960-talet. 

Filmen  utspelar  sig  under  några  få  timmar  efter  att  Jack  Ripper,  en  general  på  ett 

flygregemente,  har  beordrat  sina  män  att  inleda  ett  flyganfall  mot  några  anläggningar  i 

Sovjetunionen.  Efter  att  Pentagon fått  nys om den kommande attacken sammanträder  den 

amerikanske  presidenten,  Merkin  Muffley,  med  militära  experter,  däribland  en  general 

Turgidson som har  en mycket  misstänksam attityd  gentemot  ryssarna,  ministrar  från Vita 

Huset och den ryske ambassadören för att avstyra attacken. Samtidigt som ledningen försöker 

hitta en lösning försöker en brittisk officer, kapten Mandrake, övertala general Ripper att ge 

kaptenen avblåsningskoden till flygtruppen, med motivet att generalens handlande kan leda 

till fullskaligt kärnvapenkrig. Snart inser Kapten Mandrake att general Ripper är galen och att 

han är kapabel att skada både sig själv och andra, så kaptenen väljer att spela med generalen 

och  alla  hans  idéer  om  kommunister  och  eventuella  amerikanska  hot.  Under  tiden  som 

kaptenen försöker manipulera generalen att utlämna koden, flyger 34 amerikanska plan mot 

ryskt territorium i tron att deras land har blivit utsatta av en kommunistisk terrorattack. Om de 

amerikanska planen når ryskt luftrum och lyckas släppa sina vätebomber, kommer enligt den 
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ryske ambassadören, en gigantisk kärnvapensbomb aktiveras och sprängas. Bomben går inte 

att avkodas när den väl har aktiveras och dess kapacitet kommer att utplåna allt liv på jorden. 

Val av kurser och kurslitteratur

Dessa fyra ämnes kursplan liknar varandra i sina sätt reflektera och analysera. Det fick mig att 

fundera på om det gick att ta ett specifikt material och belysa olika perspektiv för att skapa en 

helhetsbild som förhoppningsvis gör att eleverna kan lättare relatera till ämnena.

Valet av kurslitteraturen har helt styrt efter den litteratur som min VFU-skola har haft i sina 

ämnen. Trots att min handledare och de andra lärarna försäkrade mig det fanns mycket annan 

litteratur, ansåg de att en stor del av kurslitteraturen inte alltid motsvarade kursplanernas mål. 

Det gjorde att dessa lärare använde mycket eget material, vilket kunde vara allt ifrån tidningar 

till  kurslitteratur  som  var  gjord  till  andra  kurser.  Genom  att  lärarna  utgick  från 

styrdokumenten, snarare än litteraturen, fann jag deras pedagogiska metoder intressanta. Det 

var dock få lärare som använde film, men på kort tid har flera av dem ändrat inställning till 

mediet och nu nyttjar det i undervisningen.

 

Historia A är en kurs som inte är obligatorisk, men då jag just ska undervisa i historia anser 

jag att det är viktigt  att lyfta fram ämnet speciellt  när det kalla kriget är vad jag erfar en 

eftersatt period i undervisningen. I och med att ämnet inte är ett kärnämne kommer jag att 

lägga mer analys på svenska- och samhällskunskapskapitlet då dessa är kärnämnen samt stora 

kurser som täcker två terminer. Utifrån den lärobok som används på min VFU-skola kommer 

jag att redogöra och analysera det kalla kriget. Jag kommer dock att komplettera med viss 

litteratur som lyfter fram filmens historiska perspektiv. 

Med religionen har jag valt att helt utgå från kursens lärobok,  Söka svar, jag anser att den 

täcker  de  valda  kursmålen  så  pass  bra  att  de  inte  behöver  utvecklas.  Religionskapitlet  är 

kortare än de andra tre, vilket motiveras med att kursen religionskunskap A är en betydligt 

mindre kurs än de andra och saknar då samma behov av teorisk bas. Dessutom anser jag att 

kursboken för religionskunskap är så pass detaljerad och användbar att  jag inte ser någon 

nödvändighet att inte helt utgå från den. 

Både samhällskunskap A och svenska A är kärnämnen, vilket har gjort att analyserna fick ta 

mer plats, främst svenska A med det vidgade textbegreppet i bakhuvudet. I och med den nya 
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kursplanen  för  samhällskunskapen  finner  jag  kursens  huvudbok,  Zigma,  inte  så  täckande, 

vilket kanske är självklart då boken är tryckt för fem år sedan, vilket har gjort att jag har fritt 

valt ett perspektiv som stämmer in på kursmålen. Detta gäller även för svenska A, litteraturen 

fokuserar helt och hållet på läs- och skrivövningar, något som det vidgade textbegreppet inte 

är förenligt med. Utifrån viss litteratur som jag själv har använt i mina universitetsstudier, 

hoppas jag kunna förmedla texternas innebörd på en nivå där alla elever kan tillgodose sig 

informationen.  
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Analys
Film som samtida avtryck är definitivt inget nytt. Allt beror på hur man väljer att använda 

mediet  och vad man vill  få  ut  av filmen.  Filmvetaren  och historikern Siegfried  Kracauer 

skriver på 1940-talet i From Caligari to Hitler att:

What films reflect are not so much explicit credos as psychological disposition – 
those  deep  layer  of  collective  mentality  which  extend  more  or  less  below the 
dimension  of  consciousness.  Of  course,  popular  magazine  and  broadcasts, 
bestsellers, ads, fashions in language and other sedimentary products of a people’s 
cultural  life  also  yield  valuable  information  about  predominant  attitudes, 
widespread inner tendencies. But the medium of the screen exceeds these sources 
in inclusiveness.13 

Han menar att film kan ge en bild av den samhälleliga mentaliteten och att populärkultur är en 

produkt av människor attityder och kollektiva identitet vilket är värt att studera och analysera. 

Historia A

Att använda film som verktyg för historieskrivningen kan vara problematiskt, som jag skrev i 

inledningen finns en risk att film tolkas som en sanning av en händelse, något som man måste 

bemöta med kunskap om film som medium och historisk källa. Trots att jag inte vill att mina 

elever ska utgå från att Dr. Strangelove är en sanningsenlig bild över ett amerikanskt anfall på 

ryskt territorium eller att presidenten sitter vid ett runt bord och tar viktiga beslut, så anser jag 

att film kan ge en bild över flera faktorer från den tid som filmen ska avspegla. 

Hur människor klär sig och hur de beter sig (exempelvis som att de röker inomhus) eller hur 

arkitekturen och designen såg ut – det skapar en förförståelse som är nödvändig för att kunna 

analysera varför saker och människor agerar och ser ut som de gör. 

Det har kommit flera filmer efter Dr. Strangelove som har uppmärksammats för se anses har 

hög  historisk  korrekthet,  främst  samhällskritiska  filmer  som  kom  under  åren  efter 

Vietnamkriget  och  som  handlar  om  kriget.  Deer  Hunter (Michael  Cimino  1978)  och 

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola 1979) är exempel på filmer som omnämnts som, och 

anses  av  vissa  vara,  realistiska  avspeglingar  av  händelser.  Dessa  filmer  har  kommit  att 

symbolisera behovet att bearbeta det samhälleliga trauma, vilket Vietnamkriget var. Även Dr. 

Strangelove innehåller  kritik  mot  hur  den  amerikanska  ledningen  sköter  relationen  till 

Sovjetunionen, men filmen är inte lika uttalat kritisk som filmerna som producerades tio eller 

13 Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler – A Psychological History of the German Film (New Jersey: 
Princeton University Press, 1947), s. 6.
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femton år senare. Stanley Kubrick valde att visa det kalla kriget som en svart komedi, snarare 

än en dramatisk historisk period. 

Kurslitteratur 
Historia A:s huvudbok är EPOS, där den Södertörnsbaserade historikern Robert Sandberg är 

huvudförfattare.  Boken  har  ett  problembaserat  upplägg  för  att  utveckla  en  kritisk  och 

analytisk förmåga hos eleverna. Genom att inte fokusera lika mycket på kungar och krig som 

tidigare historieböcker, har författarna valt att inrikta sig mot grundläggande strukturer som 

påverkar kvinnor, barn och ungdomar. Författarna har valt att undvika fokusering av skeenden 

som är  svårförklariga,  vilket  kalla  kriget  är.  Jag  anser  dock  att  den  perioden  är  så  pass 

intressant och relevant att en fördjupning av ämnet behövs. Den frostiga relationen mellan 

Ryssland och USA präglar världspolitiken än idag, vilket motiverar val av historiskt nedslag. 

Med politisk och militär  inblandning av flera  andra länder  och tidsperiodens  påverkan på 

populärkultur finner jag kalla kriget relevant för historieundervisningen.

Kursplanen 
Kursplanen för historia A säger att eleven ska ”kunna analysera historiska problem och tolka 

orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser” och ”kunna diskutera några av 

dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv”.14 

Eftersom filmen  Dr. Strangelove både handlar  om och har producerats  under kalla  kriget 

kommer fokuseringen att ligga på den politiska relationen mellan USA och Ryssland. Genom 

att belysa och diskutera historiska motsättningarna mellan de stora länderna ska förklaringar 

ges bland annat till krigets huvudfrågor, de styrande ideologierna och vad kallt krig innebär. 

Varför kallt krig?
Men en grov förenkling summerar jag kalla kriget som en intressekonflikt mellan de enda två 

kvarstående stormakterna efter 1945. Detta är två länder med skilda ideologier – amerikanska 

kapitalismen  mot  den  ryske  socialismen,  sedermera  marxismen  och  kommunismen,  vars 

oenigheter är stora. Sven-Eric Liedman skriver i Från Platon till kommunismens fall om hur 

marxismen kom att krocka med kapitalismen, som innan den ryska revolutionen styrde det 

ryska samhället, likt det amerikanska. 

I det kapitalistiska samhället är motsättningarna mellan de båda nya och allt mer 
dominerade klasserna, kapitalägarna och proletariat, sådana, att de inte kan lösas 

14 Skolverkets kursplan för Historia A på gymnasial utbildning
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3102&extraId= 
(2008-05-07)
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annat  än  genom en  total  omvandling  av  samhällets  politiska,  ekonomiska  och 
sociala förhållande.15

John Lewis Gaddis är en av USA:s främste forskare kring kalla kriget och i hans bok  We 

Know Now beskrivs och diskuteras krigets orsaker. Efter andra världskrigets slut hade den 

politiska  arenan förändras,  då  Europa  var  sargat  efter  ett  krigsdrabbat  halvsekel.  Med ett 

försvagat  Tyskland,  Frankrike  och  Storbritannien  kunde  USA  positioneras  sig  som  den 

ledande  världsmakten  mot  det  enda  stormakten  som fanns  kvar  –  Ryssland.  Trots  rysk-

amerikanskt samarbete mot Tyskland under andra världskriget hade den ryska revolutionen 

1917 inneburit en delning av samhälls- och människosyn som kom att prägla uppdelningen av 

Europa 1946, vilket lade grunden för ett Öst- och Västeuropa. 

USA och Ryssland har länge varit konkurrenter, men det kulminerande under kalla kriget, när 

stormakterna konkurrerade kring allt som det fanns att tävla om; utveckling av infrastruktur, 

kulturlivet,  forskning  inom  naturvetenskap,  med  mera.  Den  främsta  kapprustningen  blev 

utbyggnaden av kärnvapen. Efter att sett atombombernas förödelse i Japan blev bomben de 

båda ländernas viktigaste vapen. Gaddis menar att samtidigt som den ökande oron för att båda 

länderna  skulle  anfallas  uppkom  en  rationalitet  där  medvetenheten  kring  atombombens 

förödelse var viktigare än nyttan med vapnet.16 Detta är något som vi ser i Dr. Strangelove, då 

den amerikanska ledningen samlas till krismöte för att avvärja de amerikanska bomberna mot 

ryska mål. 

Samhällsklimatet
Filmen huvudtema är rädslan för ett apokalyptiskt scenario där världens befolkning utplånas 

efter några få människors beslut. Att två maktnationer med både diplomatiska och militära 

intressen kan avgöra hela mänsklighetens framtid är både lockande och obehagligt, för vad 

händer om någon sätter sig över lagen? Det är just det general Ripper gör, vilket underminerar 

det militära anseendet som fungerat som en garant för ordning och reda i världen. Genom att 

låta  högt  positionerade  befälhavare  ha  makten  och  möjligheten  att  själva  starta  ett  anfall 

förutsätter det vissa saker, som att befälhavaren är mentalt stabil och inte har några problem 

att acceptera och genomföra de orders och åsikter som ledningen förmedlar. Filmen är ett 

tidsdokument som speglar rädslan för krig, men även för makthavare som står för långt bort 

från allmänhetens intressen. 

15 Sven-Eric Liedman,  Från Platon till  kommunismens fall (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1998 Tolfte 
upplagan), s. 246.
16 John Lewis Gaddis, We Know Now – Rethinking Cold War History (Oxford: Oxford University Press, 1997), 
s. 86
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Rädslan  för  ett  kärnvapenkrig  konkretiseras  i  Dr.  Strangelove när  USA  kärnvapenexpert 

Doktor Strangelove uttalar sig om bombens syfte. 

Dr. Strangelove –  The technology required is easily within the means of even the smallest 

nuclear power. It requires only the will to do so. 

President Muffley – How is it possible for the thing to be impossible to un-trigger?

Dr. Strangelove – It is not only possible, it is essential. That is the whole idea of this machine. 

Deterrence is the art of producing in the mind of the enemy the fear to attack.17

Här är själva kärnan av kalla krigets problem – en maskin byggs av människan som hon inte 

kan hejda och vars själva funktion är människans undergång. Detta leder till att vetskapen om 

ett militärt anfall skulle kunna innebära slutet för mänskligheten. Genom att teoretiskt sätta 

människors liv ur spel skapas ett mentalt tillstånd som kan liknas med den ömsesidiga rädslan 

mellan herre och slav under kolonialtiden. För att slaven inte ska vilja bryta sig från herren 

krävs konstanta övergrepp, så att slaven kuvas och då inte vågar göra motstånd. Men om en 

slav gör uppror blir denne farlig för herren och herren måste försvara sig. Båda parterna måste 

vara redo för angrepp och samtidigt försvara sig själv. I det kalla kriget behölls kriget kallt, i 

vad jag anser likna denna rädsla för angrepp från fiende och motangrepp från det egna landet. 

Varför förblev kriget kallt?
Historikern  E.J  Hobsbawm skriver  i  Ytterligheternas  tidsålder att  risken  för  att  länderna 

faktiskt  skulle  anfalla  varandra  var  ytterst  liten,  då  de  båda  var  väl  medvetna  om  sina 

territorier. Han skriver:

Det besynnerliga med det kalla kriget var att det objektivt sett inte fanns någon 
överhängande risk för världskrig. Och mer än så: trots den apokalyptiska retoriken 
på  bägge  sidorna,  och  framför  allt  på  den  amerikanska,  accepterade  de  båda 
supermakternas regeringar den globala maktfördelningen som upprättas efter andra 
världskrigets  slut  och  som  innebar  en  högst  ojämn  men  i  stort  sett  ohotat 
maktbalans. Sovjetunionen kontrollerade eller utövade ett dominerande inflytande 
över en del av jordklotet – den zon som var ockuperad av Röda armén och/eller 
andra kommunistiska väpnade styrkor vid krigsslutet – och försökte inte utvidga 
sin inflytelsesfär med militära maktmedel.  USA utövade kontroll  och dominans 
över den kapitalistiska världen liksom över det västra halvklotet och världshaven, 
där  det  tog  över  vad  som  återstod  av  de  tidigare  kolonialmakternas  gamla 
imperialistiska herravälde. I gengäld intervenerade amerikanerna inte i den zon där 
den sovjetiska överheten accepterades.18 

17 Dr. Strangelove, 50 min.
18 E.J Hobsbawm, Ytterligheternas tidsålder – Det korta 1900-talet: 1914-1991 ([Originaltitel: Age of Extremes;  
The short twentieth century, 1914-1991, översättning: Lena Lundgren] Stockholm: Bokförlaget Rabén Prisma, 
1994), s. 260f.
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Den avighet mot både den ryske premiärministern och ambassadören som general Turgidson, 

en  av  de  militära  experter  som  den  amerikanske  presidenten  använder  sig  av  i  filmen, 

uppvisar, tyder på en stor misstro mot det ryska folket och kulturen, något som jag anser var 

den allmänna attityden mot kommunismen. Misstron grundar sig i ovetskapen om vart man 

har  varandra,  vilket  resulterar  i  osäkerhet  och  rädsla,  detta  anser  Hobsbawm vara  helt  i 

onödan.

Utifrån dagens samhälle kan man diskutera samma frågor som präglade kalla kriget. Jag tror 

att det är bra med gruppdiskussion till dessa frågor, så diskussionerna baseras på elevernas 

nutidsorientering. 
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Religionskunskap A

Kursplan och kurslitteratur 

Religionskunskap A är ett obligatoriskt ämne och är utifrån min egen erfarenhet, ett av få 

ämnen i skolan som är så provokativt och känsligt. Att på ett sakligt och mångbottnat sätt 

redogöra och diskutera de olika religionerna är inte lätt, om ens möjligt. Det går nog inte göra 

alla religioner och livsåskådningar likvärdiga i tid eller kunskap, vilket sätter pedagogen i 

kläm.  Kursboken  som  jag  utgår  från  har  dock  ett  kapitel  där  skillnaderna  mellan 

livsåskådningar kan ställas vid sidan och i stället fokusera på något som alla livsåskådningar 

har gemensamt – etik.  Därför kommer jag inte  att  ta  upp det religiösa temat  av filmen i 

religionskapitlet,  utan  lämna  det  till  kapitlet  om samhällskunskap  A,  då  kristendomen  är 

viktig för skapandet av den Andre. 

Kursplanen för kursen lyfter fram vikten av reflektion och tillämpning av etiska problem i 

elevens vardag.  Dr. Strangelove kan klargöra hur etik är mångbottnad och komplex, något 

elever upplever varje dag.   

Skolverket skriver för religionskunskap A:s kursplan att eleven ska:

kunna relatera religioners och andra livsåskådningar uttrycksformer, tro och idéer 
till problemsituationer i vardags- och yrkeslivet och kunna reflektera över  […]etik 
[samt] kunna förstå vad de egna värderingar betyder för självuppfattningen och för 
hur man uppfattar människor i sin omgivning.19 

Kurslitteraturen som jag utgår är boken Söka svar och innefattar religionskunskap A och B. 

Jag kommer att utgå från kapitlet om etik (s 43-69), då det passar bra i kursmålet som Dr. 

Strangelove uppfyller. Etik, tillsammans med existentialism är dessutom en genomgående röd 

tråd  i  hela  boken,  som  själv  beskriver  sig  som  modern  och  undersökande.  Bokens 

huvudförfattare, Malin Mattsson, är gymnasielärare i religionskunskap. 

Etikens tre vägar
Pliktetiken innebär att man anser att det finns vissa handlingar eller plikter som vi bör utföra 

oberoende av konsekvenserna. En pliktetiker har bestämda mål och försöker leva upp till dem. 

19 Skolverkets kursplan för Religionskunskap A på gymnasial utbildning 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId=
(2008-05-07)
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Det finns fyra olika typer av etik som styr pliktetiken (etisk egoism, etisk gruppegoism, etisk 

altruism och etisk universalism). 

Den  etiska  egoismen  där  en  handling  är  rättfärdigad  om  den  medför  bra  och  givande 

konsekvenser för en själv. I  Dr. Strangelove agerar general Ripper efter eget tycke, när han 

anser  att  kommunisterna  har  förgiftat  det  amerikanska  vattensystemet.  Genom att  frångå 

standardordningen för flyganfall tar generalen ett enhälligt beslut om vad som han anser är 

berättigat. Att hans militära kollegor och land tvingas in i krig påverkar inte hans agerande, då 

han anser att de amerikanska politikerna är förblindade av den ryske ledaren. Generalen sätter 

sig  över  sina  befälhavare,  vilket  underminerar  hela  det  amerikanska  anseendet.  Om inte 

militären kan kontrollera den egna gruppen eller folket, hur skulle de se ut i ryska ögon? 

Etisk gruppegoism är en handling som rättfärdigas om det är bra för gruppen som man anser 

tillhöra,  det  kan  vara  exempelvis  en  familj  eller  en  yrkesgrupp.  I  filmen  är  det  den 

amerikanska  nationen  som  är  gruppen  när  president  Muffley  försöker  varna  den  ryske 

presidenten Dimitri efter att general Ripper givit klartecken för anfall. Presidenten finner att 

den enda diplomatiska lösningen är att låta rysk militär  skjuta ner de amerikanska planen, 

något som upprör de andra ministrarna och militära  ledarna i  situationsrummet.  President 

Muffley erbjuder till och med att det egna flygvapnet ska skjuta ned de anfallande planen, 

detta för att visa att USA inte vill göra det kalla kriget till en massförintelse. Genom att offra 

ett trettiotal amerikanska soldaters liv, hoppas presidenten stoppa den ryska vätebomben från 

att brisera. För att rädda miljoner människor från en säker död måste några människor offras. 

Den  etiska  altruismen  innebär  att  en  handling  är  rättfärdigad  om  den  medför  goda 

konsekvenser  för  andra.  Samtidigt  som  president  Muffley  vill  värna  om  mänsklighetens 

existens,  så  spelar  han rakt  i  händerna på den ryske presidenten  Dimitri  Kissoff.  Vi som 

åskådare får aldrig veta om både den ryske presidenten och ambassadören talar sanning om 

vätebomben existens och kapacitet, men tanken på att ignorera varningen skulle ge världen 

förödande konsekvenser om varningen vore sann. Vid ett sådant läge går det inte att syna en 

eventuell bluff, då det står alltför mycket på spel. När president Muffley erbjuder att skjuta 

ned sina egna plan, visas en svaghet gentemot Sovjetunionen, då president Muffley tvingas till 

ett beslut, snarare än att han själv kan påverka utgången. Att offra sina egna soldater strider 

mot amerikanernas självbild,  vilken är att  de är betydligt  mer godhjärtade (läs kristna) än 

kommunisterna och därmed demokratiskt och likvärdigt inställda. Allt liv är heligt och alla 
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individer  är  jämställda.  Genom  att  framställa  sig  själv  som  en  demokratisk  kultur 

undermineras den identiteten med presidentens handlande, i hans offrande av sina egna män.

Den fjärde och sista är etisk universalism vilket innebär en handling som rättfärdigas om den 

medför goda konsekvenser för alla parter. Den goda konsekvensen för båda parterna är att 

mänskligheten får leva vidare, då domedagsbomben inte exploderade (filmen slutar innan vi 

får veta vad som blir resultatet av Amerikas och Sovjets handlande). Universell undergång 

förenar  snarare  än  delar  nationerna  åt,  ingen  går  segrande  ur  en  strid  där  kärnvapen  är 

inblandade. 

I den andra etiken som är konsekvensetiken saknar handlingar eller plikter betydelse, det är 

konsekvenserna av handlandet som är det primära. Detta innebär att man inte tar ställning om 

man har handlat rätt eller fel, vilket strider mot pliktetikern. Genom att utgå från talesättet 

”Ändamålet  helgar  medlen”  ställs  konsekvensetikern  i  en  svår  situation  där  denne  måste 

värdera och beräkna utgången, vilket är ytterst godtyckligt och nyckfullt. Detta är precis vad 

den amerikanska presidenten i filmen tvingas göra, när han måste ta ställning om det ens finns 

en  bomb,  något  som  general  Turgidson  anser  vara  ett  kommunisttrick  för  att  sätta 

amerikanerna  ut  spel.  Utifrån  antagandet  att  den  finns  offras  soldater  för  att  rädda  hela 

mänskligheten. 

När  överstelöjtnant  Guano  skjuter  sig  in  i  general  Rippers  kontor  konfronteras  han  med 

gruppkapten Mandrake. Mandrake förklarar läget och kräver att han måste nyttja en telefon 

för att stoppa flyganfallet. Han leds till automaten av Guano, men när Mandrake ska ringa 

saknar han tillräckligt mycket växel. Han beordrar Guano att skjuta sönder en läskautomat 

som står bredvid telefonen, men Guano vägrar. Han menar att det är allmän egendom, vilket 

gör att han inte kan förstöra den. Detta upprör Mandrake som förklarar att överstelöjtnanten 

hindrar möjligheten att behålla kallt krig från att övergå till varmt krig. Det innebär att Guano 

är ensam ansvarig till  ett krig, något som får Guano att skjuta sönder läskautomaten. Han 

säger att Mandrake blir skyldig The Coca-Cola Company en ursäkt om någon skulle undra 

vad som har hänt med läskautomaten. Även om offrandet inte är lika stort som människors liv 

som i överstående exempel,  så är dock ändå problematiken lika. Att få Guano att förstöra 

allmänna gods som läskautomaten visar på Guanos etiska egoism inom pliktetiken. Han oroar 

sig för att behöva stå till svars för att han förstör något som inte tillhör honom, vilket han 

menar är Mandrakes fel. Genom att göra klart för Mandrake att han är ensam ansvarig för 

handlingen har Guano ryggen fri. 
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Oron för en oförutsägbar utgång i ett krig märks även på det personliga planet, då Mandrakes 

öde vilar i Guanos händer. Att inte kunna styra eller påverka händelser som är viktiga för en 

själv  och  andra  skapar  ett  behov  av  kontroll  och  paranoia,  som  leder  till  misstro  och 

fiendskap.  Ingen  vill  hamna  i  en  situation  där  man  behöver  lita  på  fiende  för  att  säkra 

utkomsten kring en vansklig fråga. 

Den tredje och sista etiken är sinneslagsetiken, vilket innebär att ens handlande inte behöver 

stämma med någon plikt eller leda till goda konsekvenser utan att handlingen var av goda 

intentioner.  Det  är  alltså  tanken  som  räknas,  inte  resultatet  av  handlandet.  Motivet  hos 

individen  som  handlar  är  det  primära,  men  hur  vet  man  att  individen  har  en  god  och 

välmenande utgångspunkt? Vad är det som säger att inte individen bedrar och skyller på den 

goda  tanken  för  sitt  handlande?  Först  efter  att  sett  helheten  av  tanken,  handlandet  och 

konsekvensen kan man avgöra om avsiktens godhet är av så stor vikt att det var det primära.

Jag skrev tidigare att general Rippers handlingar kan ses ur ett etiskt egoistiskt perspektiv, 

men jag hävdar att  Rippers  agerande även kan ses som handlande av goda avsikter.  Han 

handlar i tron att han och resten av landet har blivit lurade av kommunisterna och då han är 

den enda som har sett igenom lögnen tvingas att han till  sitt  agerande. Rippers goda vilja 

resulterar  i  att  han  initierar  ett  anfall  som han  anser  bara  var  ett  försvar  på  ett  tidigare 

kommunistiskt  anfall.  Hans  agerande  är  ett  resultat  av  hur  den  gängse  kommunisten 

framställdes  –  farlig  och  alltid  redo  att  anfalla.  Detta  kommer  att  undersökas  i 

samhällskapitlet. 
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Samhällskunskap A

Kursplan och kurslitteratur
Som filmvetare är den här kursen perfekt i sitt analyserande av strukturer och makt, något 

som ligger mig kärt. Med en ny kursplan där det uttryckligen står att ämnet ska ge insikt om 

ideologier, uppkomst av attityder och reflektion över konflikter är möjligheterna många, så att 

komma fram till att filmen kommer att ses ur postkolonialt perspektiv var inte lätt. Jag hade 

tankar om ett  feministiskt-  eller  queerperspektiv,  men kom fram till  att  detta skulle kräva 

mycket  djupare  analyser  av  teorier  och  färre  exempel  av  filmen.  I  Dr.  Strangelove 

förekommer en enda kvinna i hela filmen, vilket i sig gör filmen intressant ur ett feministiskt 

perspektiv, men i likhet med få okonventionella män i filmen valde jag bort teorierna. 

Samhällskunskap  A  är  ett  kärnämne,  vilket  innebär  att  kursen  är  obligatorisk  för  alla 

gymnasieelever. Enligt Skolverkets kursplan för Samhälle A står det att eleven ska ”känna till 

hur  åsikter  och  attityder  uppstår  samt  vara  medveten  om  hur  värderingar  och 

ställningstaganden formas.”20 Den nya kursplanen som börjar gälla från och med 1 juli, 2008 

är ännu mer utförlig och säger att eleven:

omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv 
och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället, [//] utvecklar kunskaper om de 
mänskliga  rättigheterna  […]  och  reflekterar  över  samarbete  och  konflikter  i 
internationella  relationer,  [//]  fördjupar sin förståelse  […] av det internationella 
samhället  i  historisk  belysning  [och]  utvecklar  sin  förmåga  att  kritiskt  granska 
samhällsförhållande  samt  sin  förmåga  att  kunna  se  konsekvenser  av  olika 
handlingsalternativ […] för samhället.21

Då litteraturen till kursen inte är uppdaterad till det nya bedömningsunderlaget kommer inte 

jag stödja mig så mycket på den befintliga litteraturen, utan jag kommer utgå från litteratur 

som passar in på kursen delmoment. Litteraturen består främst av texter som behandlar den 

postkoloniala problematiken, vilket är troligen för avancerat för gymnasiet, så vid användning 

av  dessa  bör  läraren  vara  lite  kunnig  i  frågor  rörande  etnicitet,  vilket  jag  anser  att  den 

interkulturella utbildningen har lyckats bra med. 

20 Skolverkets kursplan för Samhällskunskap A på gymnasial utbildning 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3754&extraId= 
(2008-05-05)
21 Skolverkets nya kursplan för Samhällskunskap A på gymnasial utbildning, börjar gälla 1 juli, 2008. 
http://www.skolverket.se/sb/d/471/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f0
06c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f0077
0073002f0073006b006f006c00660073002f0077007000750062006500780074002f00660073002f005200650063
006f00720064003f006b003d0031003300370032/target/Record%3Fk%3D1372  (2008-05-15)
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Samhällskunskap A:s huvudbok är Bengt-Arne Bengtssons  Zigma och det finns användbara 

delar  av boken som kan läggas  som grund för mitt  postkoloniala  perspektiv.  I  kapitel  57 

behandlas  imperialism  och  kolonialism  och  effekterna  av  den  maktstruktur  som  präglat 

världsordningen i över 500 år. Texten tar snabbt upp Europas övergrepp på omvärlden, där 

författaren  har  valt  att  fokusera  på  handeln  av  slavar  och  råvaror.  Bristen  på 

problematiseringen  över  hur  åsikter  och  attityder  uppkommer  berättigar  den  Andre-

perspektivet.  Bengtsson  går  dock  djupare  in  på  kommunismens  ideologi,  bakgrund  och 

effekter, vilket kan ge en bra grund för att sätta kalla kriget i sitt sammanhang. 

Genom att studera filmens representation av karaktärerna skapas en uppfattning om hur den 

samhälleliga attityden till exempelvis den amerikanska identiteten. Jag utgår från teorin om 

den  Andre  som  någon  underlägsen  men  samtidigt  farlig  för  den  egna  kulturen.  I  Dr 

Strangelove visas  den  amerikanska  oron  för  den  sovjetiska  kommunismen.  Oron  om  en 

kommunistisk  attack  förenas  med  ett  bekräftande  av  amerikansk  överlägsenhet,  vilket 

rättfärdigar det amerikanska hatet mot kommunismen. Filmen visar hur amerikanerna ställer 

kommunism mot  kristendom,  vilket  jag  kommer  att  utveckla  med  hjälp  av  postkoloniala 

begrepp som jag anser kan appliceras på den amerikansksovjetiska relationen som rådd under 

kalla kriget. 

Kommunisten som den nya Andre
Den ryska kommunismen har under hela 1900-talet ställs som motsats till den amerikanska 

kapitalismen, individen mot kollektivet och ett auktoritärt styre mot ett demokratiskt styre gör 

att motsättningarna mellan nationerna verkar uppenbara. Med endast två supermakter kvar 

efter  det  andra  världskriget  slut  skapades  det  en  självklar  rivalitet  mellan  USA  och 

Sovjetunionen, där nationerna tävlade om allt från kultur till vetenskapliga framsteg. 

Den Andre har traditionellt sett varit av afrikanskt, asiatiskt eller sydamerikanskt ursprung. 

Svart möter vit, natur möter kultur, etc. Men hur definierar man den Andre när denne är vit 

eller har ett stort västerländskt kulturellt kapital? Hur känner man igen den Andre? Det är det 

man inte gör, vilket skapade förvirring dels kring vad det är som gör den Andre underlägsen 

och dels vad det är som gör att den Egne kan berättiga sin överlägsenhet. Den Egne är inte 

självklar i övermaktsposition, vilket försvagar dennes identitet. Genom att se förbi de tidigare 

förenande faktorerna fokuserar man på avvikelserna. Språket, det geografiska läget, religion, 

det kulturella och ekonomiska kapitalet och styret skiljde nationerna åt. Genom att fokusera 

på skillnaderna skapade amerikanerna en ny den Andre, som var betydligt  farligare än en 
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afrikan eller asiat, då det inte gick att känna igen den avvikande. Hall menar att varje kultur 

har ett behov att kategorisera och definiera sin omgivning för att kunna skapa sig en självbild, 

han skriver:

The argument here is that culture depends on giving things meaning by assigning 
them  to  different  positions  within  a  classificatory  system.  The  marking  of 
‘difference’ is thus the basis of that symbolic order which we call culture.22 

Detta innebär att en kultur inte kan avstyra jämförandet med en annan kultur, vilket till viss 

del berättigar de strukturer som uppkommer ur skapandet av den Andre. Genom att acceptera 

skillnaderna mellan kulturer snarare än likheterna förstärks den Egnes identitet,  då man så 

klart inte utgår från att man själv är onormal, ointelligent eller ociviliserad.  

Den kommunistiske Andre kom att tillskrivas egenskaper som inte är helt lik de traditionella 

dragen hos en exempelvis afrikansk den Andre – lathet, ointelligent, primitiv och farlig om 

han inte kuvas. Men kommunisten hade även ett nytt karaktärsdrag som gjorde han mycket 

farlig  –  kunskapen  att  organisera  sig  och  sprida  sitt  budskap.  Kommunisten  ses  i  Dr. 

Strangelove,  inte  som  ointelligent,  utan  snarare  någon  med  en  bestämd  och  motiverad 

karaktär som är villig att göra vad som helst för att sprida sitt gudlösa budskap. Här är en 

viktig skillnad mellan amerikanerna och ryssarna, då filmen framställer amerikanerna redo att 

dö  för  sitt  land  och  demokratins  välstånd  medan  ryssarna  vill  förslava  omvärlden  till  en 

diktatorisk kommuniststat. Vid general Rippers regemente står det på en stor skylt ”Peace is 

our Profession”, fred är vårt yrke, vilket säger mycket om hur amerikanerna anser sin roll i 

världen  vara,  en världspolis  som eftersträvar  fred  och demokrati.23 Om kommunismen då 

strävar mot det motsatta, ett diktatoriskt samhälle lär odemokratiska medel användas för att 

uppfylla detta, såsom förföljelser, hot och terrorism. 

 

Tanken att sovjetisk militär skulle avlyssna, förfölja eller till och med invadera USA skapade 

en  paranoia  som satte  ton  för  hela  samhället.  Men  hjälp  av  förhör  och  angivelse  skulle 

misstänkta amerikanska kommunister  hittas och ställas inför rätt,  då de dömda bedrog sitt 

land och sin gud. Den amerikanske republikanen senator Joseph McCarthy ledde under första 

halvan av 1950-talet en häxjakt mot kommunister, som McCarthy ansåg hade infiltrerat den 

amerikanska  administrationen.  EPOS  tar  upp McCarthy-eran kort,  vilket  man även skulle 

kunna diskutera på religionskunskapen då det etiska perspektivet är viktigt i den här frågan. 

22 Hall, s. 236.
23 Dr. Strangelove, 51 min.
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Detta ökade bara paranoian för vad man som medborgare vågade yttra sig om och vem man i 

sin omgivning kunde lita på.24

Den kristne amerikanen
Religion är en väldigt stor del av skapandet av den kommunistiske den Andre, då det i USA 

var vedertaget att en rysk medborgare var en trolös människa efter att kristendomens ersatts 

av kommunismen. Det innebär att amerikanerna hade Gud på sin sida, vilket rättfärdigade 

handlandet för att eliminera kommunismen. Tron att kommunisterna inte var religiösa grundar 

sig i den amerikanska synen på individens rätt till framgång. Örjan Roth-Lindberg och Björn 

Norström skriver i Myternas marknad att det amerikanska samhället bygger på en tanke om 

kristen kapitalism, författarna skriver:

Det finns, som bland andra Max Weber påpekat, ett troligt samband mellan den 
puritanska belöningsmoralen och privatkapitalismen med kyrklig sanktion. Bakom 
idealet  av att  vara  ”sin egen lyckas smed” – en  self-made man – skymtar  den 
grymma  calvinska  urvalstanken  (predestinationen).  Gud  blir  en  mekaniskt 
verkande och ”förnuftig” princip, som redan i jordelivet skiljer fåren från getterna. 
Därmed blir också livet för den enskilde en strävan att bevisa sin plats bland de 
utvalda.25

Om amerikanen ser sig som en kristen och samtidigt ser kommunisten som sin totala motsatts 

innebär  det  att  kommunisten  blir  gudlös.  General  Turgidson  säger  till  och  med  den 

amerikanska presidenten inför den ryske ambassadören att premiärminister Dimitri Kissoff är 

förfallen ateist, något som bara möts av protester från ambassadören.26  Men Gud på sin sida, 

finns  det  inget  som inte  går  att  rättfärdiga  – alla  medel  är  tillåtna.  Med till  och med en 

skyldighet att eliminera kommunismen förstärkts övertygelsen om att ”vi har rätt och de har 

fel”, något som är en genomgående attityd i filmer från samma period som Dr. Strangelove. 

Generalen  Jack  D.  Ripper  som  aktiverade  anfallet  mot  Sovjetunionen  i  Dr.  Strangelove 

berättigar sitt agerande med en teori där kommunisterna visar sin rätta sida. Trots det kalla 

kriget  mellan  nationerna  menar  generalen  att  Sovjetunionen  har  duperat  den  amerikanska 

regeringen. Fluoridering av vatten, alltså generalens idé om det förgiftade dricksvattnet,  är 

den värsta kommunistiska sammansvärjningen som någonsin existerat menar general Ripper. 

Generalen  förklarar  för  kaptenen  av  de  sovjetiska  kommunisterna  har  förgiftat 

vattenreningsverken,  då  detta  är  det  effektivaste  sättet  att  slå  ut  den  amerikanska 

24 Robert Sandberg, Epos: historia: för gymnasieskolans kurs. Kurs A och B (Stockholm: A & W, 1998), s. 301.
25 Örjan Roth-Lindberg, & Björn Norström, Myternas marknad – källor och motiv i amerikansk film (Stockholm: 
AWE/Geber, 1975), s. 19.
26 Dr. Strangelove, 35 min.
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befolkningen.  Generalen  menar  att  vätskorna  i  kroppen tar  upp  det  kommunistiska  giftet 

genom vanligt dricksvatten, vilket har resulterat i att generalen själv bara dricker destillerat 

vatten. Han frågar om kapten Mandrake någonsin sett en kommunist dricka vatten från kran, 

kaptenen svarar nej, vilket bekräftar generalens uppfattning och att kommunisterna undviker 

kranvatten  då  de  vet  att  vattnet  är  förgiftat.  Att  fienden  inte  dör  av  uttorkning  förklarar 

generalen med att kommunisterna bara dricker vodka, vilket är renat från gifter. Här visas en 

gammal  och  stereotyp  bild  av  ryssen  som en  del  av  en  försupen  kultur  som i  detta  fall 

förklaras som ett sätt att hålla sig borta från fluoridering. Även om kommunisten är smart nog 

att hålla sig borta från vattnet, så lär han bli rejält full i stället. Detta visar att kommunisten 

inte är lika rationell som amerikanen, något som bekräftar den amerikanska identiteten. 

Jag ser general Rippers teorier som ett resultat av den omfattade paranoian som rådde i USA 

från  1945.  Medborgarna  blev  formligen  matade  med  åsikter  att  kommunister  är  landets 

främsta  fiende  och  att  det  är  varje  enskild  individs  skyldighet  att  uppmärksamma  och 

rapportera misstänkt kommunistaktivitet. Men en konstant oro att kommunisterna ville rasera 

det amerikanska levernet omvandlandes oro till hat mot ett osynligt och fullkomligt livsfarligt 

hot. Det är just det osynliga hotet som gör defloreringen så verklig för generalen, hans bevis 

angående defloreringen bekräftar då ingen hinner motbevisa honom. 
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Svenska A

Kursplan
Enligt Skolverket ska eleven som läser svenska A:

kunna känna igen några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor 
som  har  sysselsatt  människor  under  olika  tider  [samt]  kunna  tillämpa 
grundläggande  regler  för  språkets  bruk  och  byggnad  samt  vara  medveten  om 
skillnader mellan talat och skrivet språk.27 

Genom  att  studera  karaktärer  framställning  kan  stereotyper  och  förutfattade  meningar 

urskiljas, vilket ger förståelse om det rådande samhällsklimatet.

Kurslitteratur
I  kursen  svenska  A  ligger  fokus  på  språk-  och  grammatisk  utveckling,  vilket  gör  att 

huvudböckerna inte behandlar något annat medium än litteratur. Enligt Skolverkets ska dock 

film ingå i undervisningen för att ge eleven en djupare förståelse om svenska – inte bara som 

ämnen – utan som språk- och kulturyttring. Skolverket skriver:

Eleverna ska få möjlighet till personlig utveckling så väl som del i kulturarv och 
samhällsliv  genom  undervisningen  i  svenska.  Genom  att  arbeta  med  stora 
mänskliga berättelser, i litteratur, bild och film, öppnas rika möjligheter att samtala 
och  skriva  kring  de  existentiella  och  etiska  värden  som människan  formulerat 
genom tiderna, och som vi, lärare och elever, fortsätter att bearbeta och ompröva, 
för att ge vårt eget bidrag till.28

Detta har gjort att lärarna som jag har varit i kontakt med använder litteratur som specifikt 

inriktad på filmkunskap. 

Vad är film?
Som filmvetare kallar jag film för text, något som kan ställa till med förvirring i klassrummet, 

detta gör att man måste visa på skillnaden likheten skriven text och filmad text. 

Utifrån Åsa Lundqvists Filmkunskap, som är den bok som svensklärarna använder har jag valt 

att fokusera den filmiska dramaturgin.   

Dramaturgi
En films handling, det vill säga den litterära stommen, har samma dramaturgiska upplägg som 

en  text  eller  teaterföreställning.  Dramaturgi  innebär  att  sättet  att  berätta  historien  på, 
27 Skolverkets kursplan för Svenska A på gymnasial utbildning http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?
sprak=SV&ar=0708&infotyp=4&skolform=21&id=S&extraId= (2008-05-07)
28 Bedömningsexempel från Skolverket för Svenska A. Läsa för lust och lärande - Litteraturdidaktik och 
pedagogisk bedömning. http://www.skolverket.se/sb/d/555/a/1914 (2008-05-16)
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ordningen  på  scener  som  visar  en  början,  en  mittpart  och  ett  slut.  Den  klassiska 

Hollywoodfilmen,  vilket  Dr.  Strangelove räknas  till,  burkar  kallas  för  anglosachsisk 

dramaturgi och i den är handlingen det primära. Lena Israel skriver i  Filmdramaturgi och 

vardagstänkande att den anglosachsiska dramaturgin härstammar från Aristoteles tankar om 

teaterns  akter.29 Genom  att  dela  upp  texten,  handlingen,  kan  ett  mönster  urskiljas  i 

anglosachsiska filmer. De följer något som brukar kallas en dramaturgisk kurva med anslag, 

presentation, fördjupning, upptrappning, konfliktlösning och slutligen avtoning. 

Genom att gå igenom Dr. Strangeloves dramaturgi hoppas jag kunna visa eleverna att film 

och litteratur är lika varandra. Denna dramaturgi går även att applicera på litteratur, vilket 

kanske vore ett arbete för nästa moment. 

Den allra första delen av en film är ett anslag, en överenskommelse med publiken om vad 

filmen kommer att handla om, det vill säga huvudkonflikten. Innan ens förtexten har visats ser 

man  bergstoppar  som  stick  upp  genom  molnen.  Sakta  flygs  kameran  närmare  bergen 

samtidigt som en voiceover, en pålagd röst, berättar att det gått rykten bland de västerländska 

ledarna  om att  kommunisterna  har  byggt  en  domedagsmaskin.  Berättarröster  förklarar  att 

bergen vi ser är den plats som den amerikanska underrättelsetjänsten tror att vapnet befinner 

sig på. Redan efter mindre än en minut har åskådaren fått veta vad filmen kommer att handla 

om. 

Efter  det  kommer  en  presentation  över  de  karaktärerna  som  är  viktig  för  handlingen. 

Åskådaren  får  veta  deras  relationer  till  varandra  och  huvudkonflikten,  samt  deras 

förutsättningar för att lösa konflikten. Här är iscensättningen viktigt för att etablera vilken typ 

av karaktär som är ond eller god. De första karaktärerna som presenteras är kapten Mandrake 

och  general  Ripper,  då  Ripper  ringer  upp  Mandrake  för  att  skicka  ut  anfallskoden  till 

flygplanen. Mandrake, som är britt sitter i ett mycket ljust kontrollrum medan Ripper sitter på 

sitt mörka kontor med bara skrivbordslampan som lyser upp Ripper. Genom att använda ljuset 

kan  man  avgöra  vem  som  är  god  respektive  ond.  Major  och  piloten  T.J  ”King”  Kong 

presenteras i sitt plan, han sitter och läser  Playboy medan planet är på autopilot. Att ge en 

karaktär en sådan välkänd tidning som attribut framställer honom som en riktigt manlig man, 

något  som  senare  bekräftas  i  filmen.  Kameran  visar  resten  av  soldaterna  i  planet  och 

stämningen uppfattas som lugn och avslappnad, en man ligger och läser medan en annan övar 

29 Lena  Israel,  Filmdramaturgi  och  vardagstänkande –  En  kunskapssociologisk  studie (Göteborg:  Diadalos, 
1991), s. 91ff.
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korttrick. Kameran går tillbaka till major Kong som nu har lagt från sig tidningen för att ta en 

tupplur.  Jag tolkar  han och hans mäns attityd till  uppdraget som långtråkigt  och nästintill 

onödigt.  Genom  att  visa  upp  militärer  som  inte  visar  upp  sin  bästa  sida  kan  ses  som 

regissörens kritik mot det rådande samhällsklimatet med den konstanta beredskapen mot ett 

osynligt  hot.  General  Buck  Turgidson  möter  vi  in  hotellrum  mitt  i  natten  med  sin 

flickvän/sekreterare.  Han är  klädd i  typiska  semesterkläder,  skjorta  och  shorts.  Generalen 

kallas in till Pentagon för krismöte angående flygattacken. Han talar med auktoritär röst till 

kollegan som ringer in honom och han går mot sin flickväns önskan när han klär på sig och 

går. Generalen framställs som en redig ”all american”, som klarar alla situationer, något som 

förklaras längre fram. Den amerikanska presidenten Merkin Muffley presenteras tillsammans 

med den amerikanska ledningen som är samlad i situationsrummet i Pentagon. Han snyter sig 

och sedan stoppar han in näsduken i vänstra ärmen. Efter det ställer han frågor till general 

Turgidson om hur denna attack ens är genomförbar. Presidenten framställs som allvarlig, men 

ju längre filmen går ändras uppfattningen och presidenten framställs i stället som en mesig 

och svag ledare som styrs snarare än styr. 

Fördjupningen är oftast den längsta delen av filmen, den ska göra åskådaren känslomässigt 

engagerade  i  karaktärerna  och i  huvudkonflikten.  Utifrån de  kulturella  referensramar  som 

presenteras i filmen ska åskådaren kunna förstå filmens kontext, som vilket år och historisk 

period eller varför någon handlar på ett speciellt sätt. Utifrån den informationen som filmen 

ger får åskådaren veta att filmen utspelar sig under kalla kriget och om den rädsla som ett 

potentiellt  kärnvapenkrig skulle medföra.  Historiens tre handlingar;  Mandrake och Ripper, 

piloten och majoren Kong och presidenten Muffley och general Turgidson i situationsrummet, 

växlas mellan, något som kallas parallellklippning och skapar spänning i handling. 

I upptrappningen brukar hjälte och fiende mötas och konflikt uppstår. Angrepp bemöts med 

motangrepp, vilket i vissa filmer kan hålla på i en timme. I Dr Strangelove saknas en klassisk 

strid,  då general  Ripper  ta  livet  av sig  själv  i  badrummet,  men Mandrake  stöter  ändå  på 

problem när han måste försöka övertyga överstelöjtnant Guano om att Mandrake måste få 

ringa presidenten. I varje film finns ”hjälpare” eller ”stjälpare”, karaktärer eller händelser i 

handlingen som antingen för hjälten framåt eller hinder som tvingar hjälten att  lösa andra 

problem. Alla tre historierna har var sin hjälte som stöter på hjälpare och stjälpare.  Kapten 

Mandrake framställs som en förvisso okonventionell hjälte med sin brittiska stil, men han har 

den viktigaste rollen i att stoppa bomben. Mandrakes stjälpare är Ripper, som tar livet av sig 
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innan  han  har  avslöjat  avblåsningskoden  och  Guano som inte  vill  hjälpa  Mandrake  med 

pengar till telefonautomaten. Mandrakes hjälpare är när Guano låser upp Rippers kontor där 

Mandrake är inlåst och Guano går med på att skjuta sönder en läskautomat för att loss pengar. 

Major Kongs stjälpare är  när dörrarna till  missilerna inte  vill  öppnas,  han beger sig ner i 

planet till missilen och genom att sätta sig på missilen och klippa av några ledningar. Han blir 

dock fast sittandes på missilen som släpps från planet ned på ett ryskt mål. 

Presidenten  Muffleys  stjälpare  är  det  ryske  ledaren  Kissoff  som  verkar  under  hela 

telefonsamtalet  vara kraftigt  berusad,  vilket gör honom svårthanterlig  och Muffley tvingas 

stryka Kissoff medhårs för att få det Muffley vill.  Hjälparen i denna del av handlingen är 

Mandrakes samtal till presidenten där Muffley meddelar avblåsningskoden. 

I  konfliktlösningen  sker  den  avgörande  kraftmätningen  mellan  hjälte  och  fiende  i 

huvudkonflikten.  Oftast  vinner  hjälten,  men  detta  är  beroende  på  vad  regissören  eller 

manusförfattaren vill förmedla. Idag är det ganska vanligt att DVD-utgåvan av en film har två 

olika slut för att tillfredställa så många köpare som möjligt. Så är det i exempelvis i Sylvester 

Stallones  Rocky Balboa  (2006), där åskådaren kan byta vinnare om man inte är nöjd med 

slutet. Här är det just samtalet med avblåsningskoden som är konfliktupplösning och som gör 

att vi som åskådare kan slappna av i vetskapen om att slutet blir lyckligt.

I  den  sista  delen,  avtoningen,  får  åskådaren  dela  huvudkaraktärens  lättnad,  triumf  eller 

förtvivlan.  I  skräckfilm  brukar  här  ett  sista  skrik  komma,  likaså  i  Dr.  Strangelove  när 

presidenten med stab inser att alla flygplan utom ett har bekräftat koden och att just det planet 

fortsätter sitt  anfall.  Slutet blir lyckligt  för Mandrake som hinner meddela koden, men för 

presidenten är det inte lika självklart. Innan missilen släpps ned sätter sig major Kong på den 

som om han grenslade en häst och lyfter av sig cowboyhatten och skriker ”Yiehaa” i sann 

westernanda. Han verkar dock nöjd med utkomsten, då han inte gör några försök att rädda sig 

själv. I och med att bomben, tillsammans med majoren, till slut når sitt mål, så får åskådaren 

inte veta vad detta innebar för presidenten. Skulle Sovjetunionen acceptera ett amerikanskt 

anfall, även om det bara var en missil från ett plan? Skulle det kalla kriget behållas kallt med 

vetskapen om attacken? 

Den amerikanska myten
 Örjan Roth-Lindberg och Björn Norström skriver i Myternas marknad om skapandet av den 

amerikanske idealmannen och myten kring den amerikanska attityden. Denna man får vi se 
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exempel  på i  Dr.  Strangelove,  då  major  T.J  ”King” Kong får  order  om att  aktivera  sina 

vätebomber  i  förberedelse  till  anfall  mot  Sovjet.   Förvirrad  och  misstänksam mot  ordern 

väntar han på bekräftelse från högkvarteret. Efter att majoren fått bekräftelse att detta inte är 

en övning öppnar han ett kassaskåp, han tar av sig sin hjälm och lägger den i skåpet. Efter att 

ha tagit på sig hörlurar tar majoren fram en cowboyhatt samtidigt som har förklarar för sina 

män  att  nu  är  det  fullt  kärnvapenkrig  mellan  amerikanerna  och  ryssarna.  Medan 

bakgrundsmusiken spelar en patriotisk melodi talar majoren på bred sydstatsdialekt till sina 

män ett passionerat tal.

Look boys, I ain’t much of a hand in making speeches. But I got a pretty fair idea 
something doggone important is going on. I got a fair good idea of the kind of 
personal emotions that some of you fellas may be thinking. Heck, I reckon you 
wouldn’t be human beings if you didn’t have pretty strong personal feelings about 
nuclear combat. But I want you to remember one thing: that folks back home are 
counting on you, and we won’t let them down. I’ll tell you something else… If this 
thing is half as important as I figure it might be, I’d say that you’re all lined for 
some important promotions and personals citations when this is over. That goes 
for every last one of you, regardless of your race, colour or creed. Now we’ve got 
some flying to do!30

Här är en väldigt tydlig bild av den nye cowboyen där hästen ersatts med flygplan, trots det 

består  attityden  till  frihet  och  demokrati.  Med  det  lågt  flygande  planet  över  det  karga 

nordryska landskapet är det inte svårt att dra paralleller till det amerikanska landskapet som 

visas i westernfilm, med en ensam man ridandes över slätten. 

 

Författarna hävdar att framställningen av major Kong ingår i Västernmyten, som består av 

drömmen att ta en ny värld i besättning. Med en hjälte som strävar mot framtiden med något 

att erövra antingen i ett laglöst land eller  i  en fristad i ett etablerat  samhälle.31 Genom att 

sträva mot någonting i framtiden visar Västernmyten hoppet och önskan om en bättre värld, 

något  som  jag  tycker  mig  känna  igen  från  major  Kongs  val  att  byta  ut  hjälmen  till 

cowboyhatten och valet att inte hoppa av missilen innan den släpptes. Den amerikanska tron 

på demokrati driver Kong till hans handlingar och till slut hans död, något som till viss del 

tillhör då det finns alltid män som måste offras i strävan mot frihet. Författarna skriver:

Vi menar att Västernmyten […] är uttryck för behov att rationalisera, komma till 
rätta med eller dölja olika former av förtryck; kolonisation, ras- och klassförtryck, 
männens  och  krigarnas  herravälde,  fostransväldet  till  förmån  för  all  etablerads 
auktoritet […].32

30 Dr. Strangelove, 10 min.
31 Roth-Lindberg och Norström, s. 61f.
32 Ibid., s. 64.
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När Kong talar om alla människor lika värde i sitt tal, får han ryggen fri från det anfall som 

han är precis  att  påbörja.  Detta blir  hans sätt  att  övertyga sina män om att  det  de gör är 

befogat, då många hemma skulle bli besvikna om de inte fullföljer sitt uppdrag. Genom att 

tilltala den mänskliga faktorn i krig bekräftar han sina män om att det dem gör är rätt, det är 

de som människor som har en skyldighet att genomföra attacken. Det blir ett krig mot terrorn, 

något som absolut kan kopplas till vår samtid.
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Resultat och sammanfattning
Att använda film i undervisningen kan vara mycket gynnsamt då mediet ger möjligheter att 

visa  flera  olika  teman  eller  budskap  samtidigt.  Med  kunskap  om  filmisk  läsning  kan 

pedagogen styra undervisningen åt i stort sett vilket håll som helst. Jag valde att låta varje 

kurs  styrdokument  styra  perspektiv  från  filmen,  då  jag  tror  att  undervisningen  blir  mer 

berikande om den visar olika sidor av samma företeelse. 

De valda kurserna var A-kurserna i historia, religionskunskap, samhällskunskap och svenska. 

Av dessa ämnen var tre kärnämnen, medan historia ännu inte är det. Det gjorde att jag valde 

att inte fokusera så mycket på ämnet, vilket jag kompenserar med större uppmärksamhet på 

svenskan.  Orsaken  var  att  film  ska  ingå  som  moment  i  svenskundervisningen,  enligt 

Skolverket. I artikeln Ett vidgat textbegrepp skriver myndigheten uttryckligen att film tillhör 

en ny sorts text som ger bör jämställas med litteratur.  Med pedagoger som är utbildade i 

filmläsning kan undervisningen motivera och inspirera lärare, som elev. Att film och litteratur 

kan jämställas anser även historikern Hayden White, vilket är mitt främsta argument att film 

fungerar oavsett vilket perspektiv man väljer att utgå från. 

 Jag skrev i syftet att filmen skulle kunna användas som ett delmoment i en temavecka, men 

att  filmen  även  kan  visas  till  ett  enskilt  ämne.  Att  ha  temavecka  skulle  dels  främja  det 

ämnesintegrerande arbetet  mellan pedagoger, dels ge eleven en helhetsbild över den valda 

filmens inspelningsperiod. 

Det är bara i religionskapitlet som jag har valt att inte ta in annan litteratur än den befintliga 

kursboken, jag anser att den är på pass täckande över etik att det inte behövdes kompletteras. I 

de tre andra ämnen har jag valt att ta in mycket litteratur utöver kurslitteraturen, detta har jag 

motiverat med vissa kriterier av kursplanerna kan inte infrias om jag bara skulle hålla mig till 

den kurslitteraturen.

Inom ämnet  historia  kan  man  lära  sig  att  film  kan  användas  som verktyg  för  att  förstå 

politiska relationer,  som i detta  fall  baseras på ideologiska grunder. Även förklaringar  till 

historiska händelser kan lätt förtydligas med film, detta kräver dock kunskap om film som 

medium,  som  svenskakapitlet  visar.  I  svenskakapitlet  utgick  jag  helt  från  det  vidgade 

textbegreppet  och  vikten  att  förstå  flera  medier.  Genom  att  se  film  ur  ett  tekniskt  och 
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dramaturgiskt perspektiv kan man förstå filmen som en förlängning av litteraturen. Film är 

oftast väldigt tydlig med sitt budskap, vilket gör mediet exemplariskt till att visa hur motiv 

uppstår  och hur  de befästs.  Och inom religionen fungerar  film som förmedlare  av etiska 

ställningstaganden,  det  får  både  eleven  och  pedagogen  att  analysera  och  ta  ställning  till 

karaktärers handlingar och konsekvenserna av dessa. 

Utifrån denna undersökning hoppas jag kunna uppmärksamma film som didaktiskt material 

för undervisning. Det behöver inte svara djupa analyser av något specifikt skeende, utan man 

kan fokusera på film som bland annat förmedlare av stereotyper, produkter och livsstilar eller 

som  estetiskt  uttryck.  Oavsett  ålder  på  eleven,  så  kan  film  förklara  eller  vidareutveckla 

undervisningen, vilket jag hoppas kunna göra dessa kommande år. 

För  vidare  forskning  vore  det  intressant  med  att  undersöka  hur  film  påverkar  elevers 

uppfattning,  om exempelvis  historieskrivning  alá  Hollywood eller  vilka  filmer  anses  från 

Skolverket ska ingå i den svenska skolundervisningen. 

Något som har fascinerat mig under den verksamhetslagda undervisningen är motviljan att 

inte fokusera nästan hela historiekursen på tiden fram till slutet på andra världskriget. Som jag 

skrev i inledningen finner jag kalla kriget mycket fascinerande och den perioden är minst sagt 

lika relevant för dagens samhälle. 
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