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Bakgrund 

Informationssamhället har blivit allt större och har tagit över en del av skolans 

bildningsmonopol. Ungdomarnas medievanor bör tas på allvar och integreras i skolvärlden 

för att de ska kunna hantera medieflödet på ett bra sätt.  Tack vare att film och TV är något 

som unga människor är vana användare av är det ett tacksamt medium att arbeta med i 

svenskämnet. 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att ta reda på om lärare på gymnasiet använder sig av film i 

svenskundervisningen och i så fall på vilket sätt de gör det och hur momentet mottages av 

eleverna.  

 

Metod 

Vi har valt intervjuer och observationer för vår uppsats. Kombinationen av dessa leder 

förhoppningsvis fram till ett trovärdigt resultat då de kompletterar varandra.  

 

Resultat 

Vi har funnit att alla lärare i vår studie använder film i svenskundervisningen på olika sätt. 

Gemensamt för alla, såväl lärare som elever, är att de tycker att filmundervisning är positivt 

och lärorikt att arbeta med. Metoderna för filmundervisning skiljer de olika lärarna åt och så 

gör även syftet med undervisningen. Det som genomsyrar både elevernas och lärarnas 

kommentarer är att film är ett medium som har direkt genomslagskraft och därför ett 

tacksamt läroredskap. 
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Inledning 
 

Enligt tidigare studier ägnar vi människor i genomsnitt cirka fem timmar om dagen åt media i 

form av TV, radio, Internet och övriga medier vilket innebär att media har en stor plats i 

människors vardag (Mediekunskap i skolan, 1991). Ett sådant inslag i unga människors liv 

ger användbar livskunskap som lärare kan dra nytta av i svenskundervisningen då skolan inte 

längre är den dominerande förmedlaren av information (Werner, 1996).  

 

Enligt tidigare forskning hävdar man att om man brukar filmen på rätt sätt kan den bli ett lika 

viktigt verktyg som att läsa litteratur i skolan. Fördelen med att visa film är att det är ett 

bildmedium som har en direkt genomslagskraft och är mer tilltalande och lättillgänglig för 

eleverna (Svedner, 1999). 

 

Film är en del av ungdomarnas fritid idag och därför bör den integreras med andra moment i 

skolans undervisning. Svenskämnet är ett komplext och mångfasetterat ämne som kräver 

många olika redskap och infallsvinklar för att det ska leda till förståelse. Filmen som medium 

kan, om den bearbetas i svenskundervisningen, bidra till ökad insikt och medvetenhet hos 

eleverna. 

 

 Våra erfarenheter av filmundervisning i svenskämnet har varit ensidiga och begränsade. 

Både under den verksamhetsförlagda utbildningen och genom egen erfarenhet av 

skolverksamhet som till exempel Komvux, har det visat sig att de flesta lärare använder film 

som ett utfyllnadsämne och hellre använder boken som redskap för att förmedla kunskap till 

eleverna. Tendensen tycks vara att filmer visas och diskuteras i slutet av terminer då vissa 

lärare säger att eleverna är för trötta för att engageras i något annat eller i form av belöning 

för god arbetsinsats. Detta bekräftades även under våra observationer och de intervjuer som 

gjordes.    

 

Vår kombination av observationer och intervjuer utfördes i förhoppning om att se vilka 

kunskaper eleverna hade tillägnats sig i filmundervisningen. Vi tycker att det är viktigt att 

undersöka om de föreställningar som vi har om filmundervisning i skolan stämmer överens 

med verkligheten idag. Tycker gymnasielärare att filmen är ett användbart redskap i 
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svenskundervisningen och hur ser eleverna på den? Frågan är om eleverna behöver 

undervisning i film för att kunna hantera mediaflödet på ett bra sätt. 

 

 Med detta i åtanke tycker vi att det skulle vara lärorikt att undersöka verkligheten i skolorna 

och se om filmundervisning används för ett pedagogiskt ändamål. Tidigare forskning visar att 

TV/film i hög grad förmedlar kunskaper som överlappar undervisningen i skolan - det gäller 

både ordförråd och kunskaper om samhället.  Dessutom lär sig ungdomarna genom TV 

mycket om omvärlden, till exempel om kommunikation och personliga relationer. Vidare 

hävdas det att eleverna lär sig att bearbeta information på ett annat sätt än det som bokläsning 

kräver (Werner, 1996). 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och elever på gymnasiet uppfattar och 

använder filmundervisning i svenskämnet. Vi har för avsikt att undersöka två huvudområden; 

medias betydelse i form av film i skolan och filmen som ett pedagogiskt redskap i 

undervisningen. Syftet är också att jämföra lärares och elevers uppfattningar om 

filmundervisning. I vår undersökning utgår vi från följande frågeställningar: 
 

• Hur använder lärare film som redskap i undervisningen och varför? 

• Hur uppfattas filmundervisningen av lärare och elever? 

 

Forskningsbakgrund 

 
Man kan naturligtvis finna omfattande forskning om film, men då vår undersökning fokuserar 

på film i skolan kommer vi nedan att presentera forskning som behandlar film som redskap i 

undervisningen. Vi vill också belysa att det finns andra faktorer som spelar in hur elever kan 

lära av filmundervisning. Därför har vi valt att lägga fram forskning om populärkultur och 

socialisationsagenter, för att se hur de påverkar elevernas förmåga att nå de mål och syften 

som är uttalade i gymnasieskolans läroplan och kursplan för svenskämnet. 

 

 



                                                                        7 

 
 
Med begreppet mediepedagogik menas läran om fostran och undervisning på medieområdet. 

Mediefostran handlar om den påverkan vuxna, som till exempel lärare, medvetet utövar på 

ungdomar för att få dem att använda och förhålla sig till media på ett visst sätt. Såsom det står 

skrivet i läroplanen för gymnasieskolan: 

  

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka 

kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och 

arbeta. (Skolverket, 2003, Lpf 94) 

 

Medieundervisning rymmer både element av fostran och förmedling av kunskap och 

färdigheter. I medieundervisningen ingår mediedidaktik, det vill säga att läraren ska ha i 

åtanke de didaktiska frågorna. De innefattar vad man som lärare ska undervisa om, hur ska 

man gå tillväga, varför undervisar man som lärare om ämnet, vem är det som undervisar och 

vem ska undervisas? I ämnet medieundervisning ingår även mediekunskap. Med 

mediekunskap avses ett ämnesområde i skolan som går ut på att studera bland annat 

massmedias innehåll, struktur och vilken funktion den har. Den undervisningsmetod som 

användes i klassrummet under våra observationer gick ut på att man studerade just detta. 

Syftet gick ut på att förmedla kunskaper i filmuppbyggnad, vilket kan leda till ökade 

färdigheter och kunskaper hos eleverna. 

 

Eleverna behöver lära sig hur medierna fungerar tekniskt sett, lära sig att använda 

medierna för att själva bli sändare av kommunikation och inte bara passiva 

mottagare”. (Ur Stigbrand, Våldsskildringsrådets skriftserie nr 5, Marthinsen, Om 

medieverkstäder, lokal TV och annat… Nya sätt att producera, utbilda och tänka. 

1995) 

 

Enligt Werner (1996) finns det många olika skäl till att man som lärare ska undervisa i ämnet 

mediekunskap. Ett syfte är att förmedla en kommunikativ kompetens, det vill säga att få 

ungdomar kapabla till att själva kunna förstå och uttrycka sig med hjälp av audiovisuella 

medel som till exempel TV och film. Ytterligare en anledning är att det bidrar till att förstå 
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det moderna samhället, det vill säga att det visar hur vi lever idag. Sist men inte minst är 

mediekunskap nödvändig för att ungdomarna ska bli mer medvetna och immuna mot en 

negativ mediepåverkan i deras liv (Werner, 1996).  

 

Filmens betydelse 

Det brittiska filminstitutet blev tillfrågade år 1998, av kultur-, media- och sportdepartementet 

i Storbritannien om de kunde skapa en strategi för filmundervisning. Ett av syftena med 

strategin var att se hur man kan arbeta med film i skolan. Brittiska filminstitutet tillsatte en 

grupp som skulle utveckla projektet angående film. Gruppen kallades för FEWG vilket står 

för Film Education Working Group och projektet fick namnet Making Movies Matter. FEWG 

(1999) poängterar att ungdomar tittar mycket på TV och film på sin fritid och får därigenom 

många intryck och erfarenheter som de sedan tar med sig till skolan. Även lärare hävdar att 

de tittar på film på sin fritid men de ser oftast filmen med andra ögon än eleverna gör, vilket 

bidrar till att filmen blir oanvändbar. 

 

One of the most intractable problems facing school today is that they must prepare 

young people for both work and leisure in a culture that may well be profoundly 

different from today´s. Should they therefore seek to prioritise older cultural forms 

or to embrace the new? (FEWG, 1999, s.7) 

 

De menar att skolan bör lägga tyngdpunkten på att binda ihop förhållandena mellan skolan, 

fritiden och hemmet vilket i sin tur kan generera till att elevernas erfarenheter kan tas till vara 

och leda till kunskap. FEWG (1999) anser också att film är ett språkredskap och att man som 

lärare ska försöka att se film ur ett kulturellt perspektiv: 

 

What we have attempted to do in this report is to hold the fundamental principle 

that film is more than an industry, more than a collection of commodities, more 

than a vehicle for stars and stories, it is a language. (FEWG, 1999, s.7) 

 

Gruppen vill med projektet visa att filmens språk kan användas i många sammanhang i 

undervisningen. Även om FEWG (1999) fokuserar på brittiska förhållanden, kan man dra 

slutsatsen att man som lärare kan använda filmens språk i andra delmoment i 

svenskundervisningen och inte enbart när man arbetar med film.  
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Mediepåverkan 

När man förr har diskuterat ämnet massmedier har diskussionen ofta relaterats till elevers 

bildningsambition där massmedierna i skolan har representerat en lägre kultur än till exempel 

litteratur. Attityden mot massmedierna har numera förändrats tack vare att medierna tar så 

stor plats och att de har förankrats i elevernas vardag. Det huvudsakliga syftet med lärarens 

undervisning om medier bör inte vara att döma ut eller nedvärdera innehållet i massmedierna 

utan att som lärare ge eleverna rätt redskap för att kunna granska och tolka innehållet. Det 

viktiga måste vara att ge eleverna kunskap om vad som finns i dem och vad detta innehåll 

kan ge (Svedner, 1999). 

 

Under lång tid har det sagts att dagens ungdomar inte besitter samma kunskaper som den 

äldre generationen. Det påstås att kunskapsnivån har sjunkit på grund av TV- och 

filmtittande, men dagens ungdomar har betydligt bättre kunskaper inom många områden, till 

exempel om andra länder och samhällsproblem. Dessa nya kunskaper beror till stor del på 

film- och TV-tittande, men interaktionen mellan TV, film och skola måste råda med varandra 

för att full effekt ska uppnås (Werner, 1996). 

 

Personlig utveckling 

I boken Svenskämnet och svenskundervisningen –närbilder och helhetsperspektiv skriver 

Svedner (1999) att såväl filmen som texten skapar möjligheter för elever att ta del av olika 

kulturer och traditioner. Filmen kan även ge stimulans för eget skapande. Ämnesinnehållet i 

svenska, såväl litteratur som film, ger erfarenheter av mänskligt liv och mänskliga problem. 

Bilder som skapas hos elever då de antingen läser en bok eller ser en film, kan sedan 

bearbetas till livskunskap. Den i sin tur hoppas man leder till en större medvetenhet om 

verkligheten, som även innefattar utveckling av en kritisk attityd. Denna ambition är starkt 

knuten till elevernas personliga utveckling, enligt Svedner. 

 

Populärkultur 

Fastän skolan tar en allt större plats i elevernas liv, har den förlorat sitt bildningsmonopol. 

Populärkulturen har för många elever blivit ett alternativt bildningsmedel som konkurrerar 

med skolan om tid, uppmärksamhet och intresse. TV- och filmtittande har blivit en ny 

bildningsväg som många ungdomar värderar mer meningsfull än de som erbjuds i skolan i 

form av till exempel litteratur (Persson, 2000). I en artikel ur antologin Critical literacy: 
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Reading writing the media. Critical Media Literacy and postmodernism, (1993), påstår 

Sholle och Denski att en utgångspunkt för skolans hantering av de nya medierna måste vara 

att ta populärkulturen på allvar. De menar att populärkulturen utgör en bakgrund för hur 

eleverna engagerar sig i alla pedagogiska sammanhang. För att nå eleverna handlar det om att 

skapa lust och intresse för ämnet. Ungdomars umgänge med medier handlar mycket om 

känslor och behov. Om lärare gör elever medvetna om de ideologier och värderingar som 

sprids via film får de en ökad medvetenhet om populärkultur. Viktigt att komma ihåg är att 

eleverna alltid bär med sig sin egen kultur vilket betyder att skolan bör hitta produktiva sätt 

att kunna hantera populärkulturen på. Detta kräver inte bara lyhördhet av läraren utan även 

gedigna kunskaper om populärkultur. Eleverna behöver även göras medvetna om hur media 

påverkar och sprider värderingar och därför behöver eleverna lära sig att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till media (Sholle & Denski, 1993). Skolan är kanske en av de få platser där 

unga människor får en chans att komma i kontakt med andra kulturformer än den masskultur 

som genomsyrar fritiden och vardagslivet. ”Skolans kulturpolitiska uppgift är att verka för en 

genuin mångfald och att skapa möjlighet för eleverna att hantera denna mångfald kritiskt.” 

(Persson, 2000, s 92)  

 

Bild och film påverkar ungdomar på många olika sätt. Men enligt tidigare forskning är media 

inte den största påverkan på unga människor. Det är först tillsammans med andra 

socialisationsagenter som media får effekt det vill säga agenter såsom familj, vänner och 

skola. Medierna inverkar ganska lite på den enskilde individens personlighetsegenskaper och 

värdeorientering. Det är framförallt andra viktiga personer i ungdomars närmiljö som 

representerar den mediepåverkan. På andra ytliga områden såsom mode, kläder och uttryck 

kan massmedia ha stor inverkan. Även här sker påverkan dock genom ett samspel med andra 

socialisationsagenter (Werner, 1996). Det som har störst påverkan på en elev i skolan är 

mötet elev-elev eller elev-lärare, det vill säga de diskussioner som uppstår i klassrummet när 

man till exempel har filmundervisning. 

 

Styrdokument 

Skolverkets läroplan för de frivilliga skolformerna och kursplanen för svenskämnet på 

gymnasiet har inga direkt uttalade mål och syften gällande filmundervisning. Däremot finns 

flertalet mål och syften som står fria för läraren att tolka och använda i sin filmundervisning 

beroende på vilken form som passar eleverna bäst. 

 



                                                                        11 

 

 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske 

även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. (Skolverket, 

2003, Kursplan Svenska) 

 

Enligt skolverket (2003) är ett av skolans uppdrag i svenskämnet att utveckla elevens 

kommunikativa och sociala kompetens, dessa mål kan förvärvas genom så väl en text som en 

film. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 
Ett av syftena med vår studie är att undersöka hur filmundervisningen bedrivs i 

svenskundervisningen på gymnasiet. Det finns många teorier och perspektiv som man som 

lärare kan använda sig av i både filmundervisning och mediekunskap. De teorier vi har valt 

att fokusera på presenterar många övergripande beståndsdelar som man som lärare kan ha 

användning av i filmundervisningen. 

 

Massmedieutbildning 

 
Sirkka Minkkinens dokument A general curricular model for mass media education (1978) 

är ett samlat dokument om flera länders kursplaner. Avsikten är där att utifrån nationella 

erfarenheter konkretisera målen och metoderna för medieundervisningen och hon skriver att 

på klassrumsnivå motsvaras följande formuleringar om vad eleverna ska kunna i ämnet 

mediekunskap: 

 

• Fakta 

Kognitiva mål. Mål relaterade till information. 

Massmedieundervisningen ska ge eleverna vetenskapligt grundade kunskaper om 

masskommunikation som en del av samhällets kulturella, politiska, ekonomiska och 

teknologiska utveckling. 
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• Färdigheter 
Färdighetsmål. Mål relaterade till estetik. 

Massmedieundervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig bruka medierna på ett för 

dem själva konstruktivt sätt. Det gäller både konsumtion och produktion.  

 

• Fostran 
Motivationsmål. Mål relaterade till etiska värden. 

Massmedieundervisningen ska göra eleverna beredda att försvara demokratiska värden i 

det egna samhället och i internationellt perspektiv. Eleverna ska lära sig innebörden av 

tesen om allas rätt till information och vara beredda att bidra till en positiv 

medieutveckling. (Minkkinen, 1978, s.49-51, vår översättning) 

 

Med dessa teorier som utgångspunkt vill vi se om de ligger till grund för den 

filmundervisning som lärarna bedriver i klassrummet. Är sambandet mellan den 

filmundervisning som ges i skolan och elevernas personliga utveckling klar och tydlig? 

Enligt läroplanen i svenska på gymnasienivå finns inget tydligt mål angående 

medieundervisning. Detta innebär att det är lärarens ansvar att sätta egna mål för hur 

medieundervisningen ska bedrivas, vad som ska ingå och hur mycket tid som ska tillägnas. 

 

Mediekunskap som kulturkritik 

Karin Stigbrand presenterar i boken Mediekunskap i skolan. Vad vet vi? Vad gör vi? (1991) 

tre olika metoder i mediekunskap där hon framställer en syn på skolans uppgift inom området 

mediekunskap. Hennes slutsats är att skolan ska satsa på TV eftersom det är ungdomars 

viktigaste medium. Eleverna måste dock vara medvetna om att TV inte är ett fönster mot 

omvärlden utan kan vara ett språkrör för maktspel. Eleverna måste lära sig ett kritiskt 

förhållningssätt och genomskåda de verklighetsbilder som TV framställer. Metodiken är 

indelad i tre steg: 

 

• Den denotativa nivån. Eleven ska i ord beskriva allt den ser på skärmen.  
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• Den konnotativa nivån. Eleven ska uppmuntras att tolka innehållet och försöka tyda 

vad bilderna försöker att förmedla. Vad säger färgen och formen på det föremål som 

visas? Vad säger musiken? Hur är klippningen gjord?  

• Den ideologiska nivån. Vad är budskapet? Vilka värderingar förs fram? Vem har 

producerat det? Varför? För vilken publik är det tänkt? Vad säger programmets 

innehåll om vårt samhälle? (Stigbrand, Våldsskildringsrådets skriftserie nr 1, 1991, 

s.52-53)  

 

Enligt en undersökning som är gjort på uppdrag av Riksförbundet Hem och Skola (ur 

Våldsskildringsrådet skriftserie nr. 12, 1996) har MMS, Mediemätningar i Skandinavien AB, 

ställt en fråga om föräldrars uppfattning om medieundervisningen i skolan. Majoriteten av 

föräldrarna tyckte att barn och ungdomar ska ha medieundervisning i skolan. Denna bör gå ut 

på att lära ungdomarna att tänka kritiskt och att visa följderna av till exempel våld, istället för 

att som underhållningsvåldet gör, försköna. (Filipson, Våldsskildringsrådets skriftserie nr 12, 

1996) Detta visar att föräldrar är eniga med tidigare forskare och deras mål och avsikter 

gällande medieundervisningens syfte att kunna hantera media på rätt sätt. 

 

Bruks-och effektsmodellen 

Man skiljer mellan två olika huvudinriktningar inom den empiriska forskningen; uses-and- 

gratifications (bruksmodeller) och uses-and–effects (effektsmodeller). Dessa teorier fördes 

fram av Paul Lazarsfeld och hans grupp vid Colombia University (Drotner, Bruhn Jensen, 

Poulsen och Schröder, 1996). Genom att kombinera dessa två teorier kopplar man samman 

olika aspekter av mediebruk med frågan om effekter. Tankegången är att attityder och 

förväntningar har betydelse för vilka effekterna av media blir. Utgångspunkten för de 

traditionella effektsundersökningarna är frågan: Vad gör medierna med människor? I 

bruksmodellen har man vänt på frågeställningen genom att fråga sig: Vad gör människorna 

med medierna? Man intresserar sig mer för användandet av olika medier - omfång, val av 

innehåll och attityder till medier och deras innehåll, det vill säga vilka motiv och 

förväntningar människor har på det de väljer att se (Werner, 1996). Människor har behov och 

använder olika medier för att kunna tillfredställa dessa. Istället för att vara passiva mottagare 

av information görs ett medvetet medieval, vilket därmed påverkar utfallet av medierna 

själva. 
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Metod 

 
Metodval 
 

Syftet med de metoder vi har valt är att få en övergripande bild av hur lärare och elever 

uppfattar filmundervisning i skolan vad gäller attityd, syfte och tillvägagångssätt. Vi vill 

undersöka huruvida de teorier och den bakgrundsforskning som finns om ämnet stämmer 

överens med verkligheten i skolan. Därför har vi valt att göra observationer samt kvalitativa 

intervjuer som är tolkningsbara. Vårt tillvägagångssätt när det gäller observationer och 

intervjuer leder förhoppningsvis fram till nyanserade svar som grund för vår studie. Vi 

kommer att göra en hermeneutisk tolkning av de svar vi får vilket innebär att vår egen 

förförståelse är en del av tolkningsprocessen. ”Hermeneutiken studerar tolkning av texter. 

Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna giltig och gemensam förståelse av en texts 

mening.” (Kvale, 1997 s.49) Eftersom vi har erfarenhet av ämnet filmundervisning både som 

elever, lärarstudenter och observatörer har vi därmed byggt upp den förförståelse och empati 

som behövs för hermeneutisk tolkning. 

 

”Observationerna banar väg för att kunna se fenomen i dess naturliga kontext och ger ett 

ypperligt tillfälle till att studera förhållandet mellan tanke och handling i klassrummet.” 

(Föreläsning av Monica Hansen Orwehag, 2005-04-03) De kvalitativa intervjuerna och 

observationerna kommer till viss del att genomföras med samma elever vilket kan bidra till 

att resultatet mellan enskild intervju med elev och observation av grupp kan jämföras. Under 

en observation kan en elev verka ointresserad för att senare i en intervju själv få utlopp för 

sina reflektioner angående ämnet. Eleven kanske ändrar sin åsikt under tidens gång eller så 

har vi som observatörer fått fel uppfattning under observationen men skillnaden mellan 

praktik och teori blir tydlig.  
 

Urval 
Genom kontakt med en gymnasielärare på skolan fick vi möjlighet att vara med och 

observera vid fem lektionstillfällen med filmkunskap som ämne i en omvårdnadsklass.  
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Under de lektioner som vi observerade fick eleverna själva anmäla sitt intresse för enskilda 

intervjuer i ämnet filmkunskap i svenskundervisningen. Vi meddelade vid 

presentationstillfället att vi sökte fem elever och gärna med jämn könsfördelning. Urvalet 

blev dock fyra kvinnor och en man. Därför kan man betrakta elevurvalet som ett så kallat 

tillfällighetsurval (Denscombe, 2000) där klassen är utvald av oss men inte specifikt vilka 

elever. De tre lärarrespondenterna i vår studie är inte slumpmässigt utvalda. Vi har valt att 

intervjua tre lärare i olika åldrar med olika arbetslivserfarenhet då vi tror att det kan ge olika 

utfall på de svar som ges.  

 

Genomförande av observationer 

Vår studie har utförts i en gymnasieskola belägen i en mindre kommun i Västsverige. Vi har 

följt en omvårdnadsklass, årskurs ett på gymnasiet. Klassen består av tjugo elever; fem 

manliga studenter och femton kvinnliga studenter. De har under fem lektionstillfällen haft 

filmkunskap där vi har fungerat som observatörer. Vi har inte deltagit i 

klassrumsaktiviteterna utan iakttagit i tysthet. Varje lektion varade i åttio minuter. Under 

observationstillfällena har vi fokuserat på följande:  

 

• Hur filmundervisning bedrivs i klassrummet 

• Hur läraren arbetar och presenterar ämnet 

• Hur eleverna tar emot och arbetar med ämnet 

 

Vi har utfört strukturerade observationer, det vill säga vi har i förväg bestämt vad som är 

relevant för undersökningen. Observationerna dokumenterades med papper och penna och 

utfördes i samma elevgrupp som för intervjuerna. Vi har valt ett förhållningssätt där vi 

observerar klassen i tysthet, sittandes längst ner i klassrummet för att få vara så anonyma som 

möjligt. Observationerna utfördes både som öppna och dolda, då eleverna visste att vi var där 

för att studera ämnet filmkunskap men inte explicit för att studera dem. Läraren visste dock 

hela syftet med observationerna. 

 

Genomförande av intervjuer 

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer med lärare såväl som elever. Som 

utgångspunkt har vi en mall med frågor att ställa men det finns plats för följdfrågor för både 

intervjuare och respondenter. Frågorna har gjorts så korta och öppna som möjligt så att 

respondenterna ska kunna få svara fritt utan att färgas av våra värderingar eller åsikter.  
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Elevintervjuerna har utförts i samma gymnasieklass som i den för observationerna. Vi har 

genomfört fem elevintervjuer varav fyra var med kvinnor och en med en man. Intervjuerna 

dokumenterades med bandspelare och samtidigt gjordes anteckningar vid sidan om vid 

behov. Under de första två intervjuerna agerade en av oss som intervjuare och den andra som 

tyst observatör. Under tidens gång bestämde vi dock att observatören aktivt kunde deltaga vid 

de följdfrågor som ställdes. Med denna metod anser vi att vi fick ett mer kompletterande 

resultat av våra intervjuer.  Elevintervjuerna skedde under lektionstid i ett närliggande 

grupprum. Vi har dessutom intervjuat tre gymnasielärare och även där var vi båda två aktivt 

deltagande i intervjuerna. Lärarintervjuerna har utförts på privat mark, det vill säga utanför 

skolans område och likaså dessa har dokumenterats med bandspelare. 

 

Etik 

Om man gör en observation i den bemärkelsen att man iakttar, noterar och registrerar den 

grupp som man senare ska intervjua, så poängterar Widerberg (2002) betydelsen av att alltid 

informera i förväg och få de berörda personernas samtycke. Läraren i omvårdnadklassen 

meddelade i förväg eleverna att vi skulle komma och observera under fem lektionstillfällen 

och det var ingen av eleverna som misstyckte.  

 

Eftersom alla eleverna är fyllda 16 år och inget samtycke från föräldrar behövs har 

medgivande getts av eleverna själva (Forskningsetiska principer, 2002). Både lärare och 

elever har lovats anonymitet. Vi har även lovat att de respondenter som vill ta del av 

intervjumaterialet och resultatet kommer att få det. Respondenterna har fått en muntlig 

bakgrund till intervjun för att ge dem en orientering före samtalet så att syftet med intervjun 

är tydlig (Kvale, 1997).  

 

Resultat 

 
 Klassrumsobservationer 
Vi har valt att sammanställa en redovisning av observationerna där vi har inkluderat en 

mindre analys av dessa. Observationerna gav inte så stort resultat som vi hade hoppats på för 

studien och detta bidrog till att de var svåranalyserade.  
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Vi hade förmånen att närvara vid fem lektionstillfällen för observationer i momentet 

filmkunskap i svenskundervisningen. Varje lektionstillfälle var i snitt åttio minuter långt. 

Under första observationstillfället i omvårdnadsklassen iakttog vi klassen i tysthet samtidigt 

som vi förde anteckningar. Vi hade bestämt i förväg vilka frågor vi skulle fokusera på: 

 

• Hur filmundervisning bedrivs i klassrummet 

• Hur läraren arbetar och presenterar ämnet 

• Hur eleverna tar emot och arbetar med ämnet 

 

För att underlätta observationerna arbetade vi efter checklistan men uteslöt samtidigt inte 

annat som pågick i klassrummet.  

 

Om man observerar ett sammanträde eller en lektion som en del av den 

undersökning man gör, bör man anstränga sig för att sätta in det man observerar i 

sitt sammanhang, för att på så sätt se mer än det som bara finns för ögonen och för 

att kunna fånga viktiga skeenden. (Bell, 1999, s.147) 

 

Klassen består vid första lektionstillfället av femton kvinnliga studenter och fyra manliga 

studenter. Läraren presenterar ämnet filmkunskap som ett bonusinslag i skolarbetet genom att 

inleda arbetet med att säga: ”Är ni inte tysta nu så lägger vi ner filmkunskapen och gör något 

tråkigare istället” Även eleverna tycks anse att filmvisning är ett positivt avbrott. Vid något 

tillfälle yttrar en elev kommentaren: ”Ska vi få se en hel film?” Det kan även tolkas som om 

eleverna pratar om filmkunskap på skolan och vet därför att man oftast inte får se en hel film 

utan att den styckas upp i delar. 

 

Läraren presenterar de filmer som de kommer att arbeta med under de följande lektionerna; 

Lida (Rob Reiner, 1990) Jägarna (Kjell Sundvall, 1996), Krigarens själ (Lee Tamahori, 

1994) och Svensson Svensson-Filmen (Björn Gunnarsson, 1997). Det huvudsakliga arbetet 

kommer att ske med filmen Lida. Filmen kommer vid visningarna att delas upp i olika 

sekvenser men eleverna ska få se hela filmen. 

 

Ett kompendium med filmterminologi delas ut till eleverna. I häftet finns även information 

om hur man bygger upp en film. Läraren frågar om det är någon som har haft filmkunskap 

tidigare i skolan, det vill säga förkunskaper i ämnet, men inga elever har haft det tidigare på 
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högstadiet eller gymnasiet. Kompendiet gås igenom steg för steg och förtydligas med 

exempel från olika filmer, oftast från skräckfilmer som enligt läraren är lättast att analysera. 

Läraren uttrycker sin förkärlek till skräckfilmer vilket kan vara anledningen till att läraren 

tycker att de är lättanalyserade.  

 

Då läraren har skapat ett eget kompendium med filmterminologi verkar det som om det är 

viktigt för läraren att eleverna får med sig dessa begrepp som en början på filmkunskapen. 

Det visar sig också att läraren följer kompendiet ganska strikt och nöjer sig oftast inte med 

elevernas förklaringar utan hänvisar till sina egna i kompendiet. Detta kan vara ett uttryck för 

att den förklaring läraren har skrivit ned är den som är viktigast enligt denne, men det 

behöver inte betyda att det eleverna säger inte är viktigt. Det kan vara så enkelt som att tiden 

inte räcker till. Läraren har avsett en liten del till ämnet filmkunskap enligt schemat och det 

speglar även hur viktigt det är i jämförelse med andra delar av svenskämnet. Lärarens syfte 

med filmkunskap tycks vara att förmedla kunskap till eleverna hur en film är uppbyggd. 

Enligt Svedner (1999) får det inte ta för stor plats utan det måste lämnas utrymme för andra 

delar av filmundervisning som till exempel tolkning och analys. De övriga lektionerna har en 

liknade struktur. Eleverna får se på delar av olika filmer, gå igenom kompendiet och 

diskutera film.  

 

En gång under de fem lektionstillfällena drar läraren en parallell till litteratur i svenskämnet 

vilket är när läraren nämner författaren till filmen Lida. Det verkar som om läraren skiljer 

markant mellan litteratur och film i svenskämnet och därmed behandlar de olika momenten 

separat. 

 

Genomgång på tavlan om olika stereotyper som förekommer i filmer diskuteras gemensamt i 

klassen, vilket gör att det är första gången som eleverna är delaktiga i diskussioner. Eleverna 

är mer intresserade av att diskutera mer moderna stereotyper som inte faller inom de 

klassiska måtten som läraren presenterar. Läraren beskriver till exempel en klassisk skurk 

med hänvisning till cowboyfilm, det vill säga en mörk man med skäggstubb och ovårdade 

kläder. I dagens filmer kan en skurk se ut hur som helst vilket eleverna försöker påpeka. 

Även diskussioner om stereotyper skiljer läraren från eleverna. Eleverna ville hellre ta upp 

undantagen än de vanliga rollerna men läraren ville hålla det på ett enklare plan. Anledningen 

till att läraren väljer att inte gå vidare i diskussionen kan vara att eleverna inte är mogna eller 
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redo att diskutera detta än vilket läraren bekräftar för oss under ett samtal efter ett 

lektionstillfälle. 

 

Flertalet öppna diskussioner uppstår i klassrummet när det diskuteras klassiker inom 

filmvärlden som till exempel Hajen och Poltergeist. Dessa filmer skapades på tidigt sjuttio-

och åttiotal, det vill säga innan dessa elever är födda. Ändå är det filmer som de har hört talas 

om och kan relatera till tack vare dess struktur som ofta återkommer i dagens filmer. Läraren 

presenterar på detta sätt en mångfald istället för att bara fokusera på aktuella filmer. 

 

 Läraren kopplar begrepp till elevens vardagliga kunskaper och ämnen de kan relatera till. De 

diskuterar vilt i klassrummet och har många åsikter om film. Läraren diskuterar olika filmer - 

filmer som eleverna känner till och oftast är det skräckfilmer.  Detta genererar till ett öppet 

samtal i klassen. Filmer som diskuteras är bland annat; Hajen (Steven Spielberg, 1975), 

Poltergeist (Steven Spielberg, 1982) och American History X (Tony Kaye, 1998).  

 

Läraren tar upp skillnaden mellan verklighetstrogna filmer som American History X och 

filmer där figurer och historier är påhittade, som i till exempel Poltergeist. Eleverna är eniga 

om att en film som är verklighetstrogen är otäckare och starkare än en påhittad och 

fantasibaserad berättelse. 

 

Läraren ställer ibland ledande frågor och är snabb med att svara på frågorna själv. Till 

exempel vid genomgång på tavlan skriver läraren några gånger egna förslag istället för något 

som en elev svarat på. Till viss del styrs lektionen av lärarens ambition att gå igenom en films 

struktur, det vill säga det material som finns i kompendiet. De spontana diskussioner som 

uppstår i klassrummet, som till exempel när filmer spolas tillbaka, följs inte upp av läraren 

eftersom lektionen är planerad på ett annat sätt.  Forskarna Sholle & Denski (1993) nämner i 

”Critical literacy”-projektet att om eleverna ska lyckas med att förstå populärkulturen så 

måste läraren ta hänsyn till vad eleverna kan och vet sedan tidigare för att få ett positivt och 

givande resultat som bidrar till kunskap (Persson, 2000). En annan tolkning angående 

lärarens styrning av lektionerna kan vara att hon bedömer att klassen inte är redo för att 

diskutera vidare i ämnet. Vid våra diskussioner med läraren efter lektioner har hon påpekat 

att många av eleverna är svaga i svenskämnet.  
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Det märks att eleverna inte är vana vid uppdelningen av en film på det sättet som nu har 

presenterats. En förvirring uppstår under början av det fjärde lektionstillfället huruvida filmen 

var slut eller inte. Det kan vara så att eleverna fokuserar så mycket på filmens olika delar att 

de inte ser helheten som de är vana vid. När filmen är slut startar en diskussion om filmens 

handling. En elev säger: ”Det är inte en sann historia men det kan vara”. En annan elev säger: 

”Det finns knäppa människor”. Här ger inte läraren någon feedback på elevernas tolkningar 

men avger känslan att det inte finns några rätt eller fel svar. 

 Läraren gör under flera tillfällen återkopplingar till verkligheten vilket kan öka förståelsen 

för film eftersom läraren förankrar ämnet filmkunskap i sådant som eleverna redan känner 

till. De flesta eleverna är aktiva på lektionen men i bakgrunden finns ett surr i form av privata 

samtal. De deltar dock i gemensamma samtal om film i klassen. Eleverna frågar om de 

behöver föra anteckningar under lärarens genomgång. Det kan tolkas som om eleverna anser 

att filmkunskap är mindre viktigt än något annat moment i svenskämnet då de för 

anteckningar i vanliga fall under lektionstid.  

 

Andra filmer, sedda på andra lektioner med andra lärare diskuteras. Läraren frågar om de 

olika delarna eleverna nu har lärt sig finns med i filmen American History X som de har sett i 

ämnet etik. En elev svarar ”ja” och läraren säger då: ”Ni tänker på det i alla fall”. En annan 

elev säger: ”Det är störande för nu tänker man jämt på det när man kollar på film”. Läraren 

säger: ”Vad tyckte ni om när Annie blev dödad”? En elev svarar: ”Det var äckligt, hon var 

blodig”. Ämnet realistiskt våld som i filmen Lida kontra orealistiskt/överdrivet våld som i en 

film som Kill Bill (Quentin Tarantino, 2003) diskuteras. Läraren påpekar att filmen Lida tar 

upp baksidan med att vara känd. Läraren säger sedan: ”Har ni tänkt på hur mycket man kan 

lära sig i filmkunskap”? Eleverna ska nu arbeta i grupp. Läraren presenterar på tavlan och 

säger att eleverna ska arbeta två och två och gemensamt välja en film. Ur denna film ska de 

olika delarna i en film tas fram och diskuteras. Detta arbete ska redovisas muntligt de två 

nästkommande lektionerna. Med tanke på det arbete som eleverna fick i slutet kopplar läraren 

ihop teori med praktik, det vill säga eleverna får nu gå igenom samma process som läraren 

själv har gjort med filmen Lida. Här framgår syftet med undervisningen eftersom eleverna nu 

får visa att de har förstått indelningen av filmen.  
 
Lärarintervju 1 
Som vi tidigare nämnt har vi intervjuat tre kvinnliga lärare som arbetar som svensklärare på 

gymnasienivå. Vi har valt att kalla dessa lärare för Anna, Birgit och Cissi vilket inte är deras 
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riktiga namn. Dessa tre lärare är alla i olika åldrar och har därmed olika arbetslivserfarenhet 

och utbildning.  

 

Anna är lärare för den klass där vi tidigare utfört observationer i momentet filmkunskap. Hon 

har varit verksam som lärare i cirka sju år och har fått sin lärarexamen genom diverse 

enskilda kurser. Under de år hon har arbetat som lärare har hon alltid undervisat i svenska.  

I intervjun framgår det av Annas svar att hon tycker att filmkunskap är ett mindre moment i 

svenskundervisningen och kan ses som en enskild del, separat från de andra delarna som 

utgör ämnet svenska.  

 

För svenskan är ett så pass stort ämne så har du 70 % filmkunskap under en 

svenskkurs, nej det är ingen bra ide. Jag tar det som ett mindre moment i svenskan. 

 

Det verkar som om Anna skiljer på filmkunskap och på filmundervisning. Filmkunskap för 

henne tycks vara hur en film komponeras och vilka delar en film består av.  

 

Alltså berättarteknikerna, de har man ju i filmkunskap. Man kan analysera och 

reflektera och så. 

 

Filmundervisningen i klassrummet, å andra sidan, används som introduktion och förkunskap 

till en bok eller ett nytt delmoment i ämnet svenska, som till exempel när klassen ska läsa om 

antiken. Läraren anser att det är nödvändigt med förförståelse inför olika moment och 

använder filmen som ett redskap som ska leda till ökad kunskap. 

 

Du måste ge eleverna förkunskap innan du ger dem en text. För att de ska kunna 

analysera den och förstå texten. 

 

Vidare anser Anna att filmundervisning är ett bra redskap i svenskundervisningen förutsatt, 

att det används på rätt sätt, i hennes fall som ett hjälpredskap för förståelse. En intressant film 

väcker diskussioner i klassrummet bland eleverna och gör att de tänker på ett annat sätt än de 

brukar i en klassrumssituation.  
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Lärarintervju 2 

Läraren Birgit är inte färdigutbildad gymnasielärare än men har endast en termin kvar på nya 

lärarprogrammet. Hon arbetar dock redan på gymnasiet som lärare i ämnena svenska, 

svenska som andraspråk och religion, mestadels på de yrkesförberedande programmen.  

 

Hennes egen studiebakgrund när det gäller filmundervisning/filmkunskap är i stort sett 

obefintlig. Under hennes tid på lärarhögskolan fick hon göra en filmanalys. Birgit ser 

filmundervisning som ett hjälpredskap bland annat när de ska gå igenom litteraturhistoria. 

Hon vill kunna använda filmen som ett alternativ till boken där eleverna ska få välja det som 

passar dem bäst. Birgit tycker att filmundervisning är viktigt men hur stor del det ska ta kan 

hon inte ge ett konkret svar på. 

 

Jag tycker inte att det är viktigare än något annat utan det beror framförallt på vilka 

elever man har i just den klassen. Man måste framförallt se hur de tar till sig det… 

Så jag kan inte svara på det utan det är nog lite från klass till klass. 

 

Först och främst tycker Birgit att filmen fungerar som ett redskap för förförståelse för det 

som är svårt men uttrycker också att eleverna kan lära sig konsten att tolka eventuella 

underliggande budskap i en film. Hon påpekar att en film har ett budskap och inte bara en 

handling och att eleverna ska kunna se detta. Birgit tycker att oberoende vilken bakgrund och 

förförståelse en elev har så hamnar alla elever på ungefär samma nivå i en gruppdiskussion 

efter att ha sett en film. De lär sig av varandra i filmdiskussionerna och med hjälp av 

gemensamma analysmetoder når man oftast ett snarlikt budskap. 

 

Genom bilderna kan eleverna få hjälp i sin skrivprocess enligt Birgit. Hon säger att 

miljöbeskrivningar, personporträtt och liknade bidrar till ett mer kreativt sätt att formulera sig 

skriftligt. 

 

På frågan om hon skiljer på begreppen medieundervisning och filmundervisning svarar Birgit 

tveklöst ja. 

 

                Media i sig är ju så mycket mer. Film är ju ändå bara film. Media kan ju vara 

tidningar, TV-program, en intervju på stan. Det kan ju vara så mycket… reportage, 
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notiser. Det finns ju säkert en massa likheter men… nej. Det är en del i 

medieundervisning skulle jag vilja säga. 

 

Birgit säger att hon själv bedriver filmundervisning och inte medieundervisning i 

klassrummet. Vid frågan om vems ansvar det är att lära eleverna om vad som är rätt eller fel i 

en film, det vill säga inom området etik och moral, svarar hon att det är ett delat ansvar 

mellan föräldrar och skola, men hon påpekar att kommunikationen mellan elev, lärare och 

film bidrar till att eleverna själva lär sig vad som är rätt och fel. Vidare säger Birgit att 

eleverna har lättare för att upptäcka de etiska dilemman som kan uppstå i en film än de som 

kan förekomma i litteratur. Vid frågan om hon visar filmer med syftet att förmedla en 

kulturell mångfald svarar hon, att ju mindre stad man bor i desto viktigare är det att visa olika 

kulturer eftersom man kanske inte har det runt omkring sig. Birgit nämner Jalla Jalla (Josef 

Fares, 2000) som en bra film som visar den kulturella mångfalden.  

 

Birgit anser att eleverna blir bättre på att kommunicera tack vare filmundervisning där filmen 

bidrar till diskussioner elever emellan.  

 

Ja, jag tycker att kommunikationen överlag har blivit bättre. Tack vare film och 

media framförallt. De tittar mycket på TV, de lär sig att prata. De är väldigt 

mycket sämre på att skriva. 

 

Hon ser en personlig utveckling hos de flesta elever som är mer framträdande än den 

utveckling som de får i andra delar av svenskundervisningen, till exempel litteratur.  

Birgit visar helst filmen i sin helhet i stället för att visa delar av filmen, med diskussion 

emellan, fast det beror på syftet. Ska man se en film med syftet att förmedla ett budskap visar 

hon hela filmen, men om personbeskrivningar är syftet, kan man visa ett kort avsnitt. Hon 

menar att genom att eleverna får se hela filmen har de lättare att svara på det uppgifter som 

de har fått till filmen. Birgit anser att samtidigt som de svarar på frågorna får eleverna på 

samma gång annan information om filmen som de tar till sig.  

 

Responsen från eleverna gällande filmundervisning och filmkunskap i svenskämnet har varit 

enbart positiv, enligt Birgit. Hon har sett en positiv utveckling när det gäller den 

kommunikativa delen som har förstärkts genom filmundervisningen. Eleverna har själva 

uttryckt sin positiva inställning till filmen som ett redskap. 
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Lärarintervju 3 

 Den tredje gymnasieläraren som vi har intervjuat, Cissi, har arbetat som lärare i cirka tjugo 

år. Hon har undervisat i svenska och engelska under dessa år och håller även i kurser som 

filmvetenskap på gymnasiet.  

 

På frågan om hur hon ser på filmundervisning i svenskämnet svarar hon att hon inte ser det 

som en separat del från de andra momenten i svenskan. Hon använder film om det fyller en 

funktion. Det kan vara att starta ett projekt, förtydliga ett litterärt verk eller bara visa film i 

sin egen form. 

 

För du kan ju diskutera vad du har sett, sammanfatta muntligt och skriftligt, du kan 

analysera, du kan använda det som en del tillsammans med annat material för att 

skriva en resonerande uppsats eller en reflektion. 

 

Hon anser också att det är svårt att bedöma om filmens eller textens påverkan på eleverna är 

skönjbar. Allt man ser och läser påverkar men det är positivt om det framkallar känslor. Även 

att bli upprörd, arg eller ledsen anser Cissi vara positivt för det startar en tankeprocess hos 

eleverna. Cissi säger i intervjun att man bara kan ge eleverna redskapen till sitt 

kunskapsinhämtande, vare sig det är i form av bild eller litteratur, men det är upp till eleverna 

att använda dem.  

 

Jag tycker att skolan eller att vår uppgift i skolan är ungefär som att ge dem en 

jättetjock bok i allmänbildning och vår uppgift är att visa hur man använder 

innehållsförteckningen. Då har de ett val och kan gå in där och läsa om igen och gå 

vidare sedan. Om de vill. Men vi kan inte ge dem allt, vi kan bara öppna dörrar för 

dem. Om de sedan tar det eller inte det kan vi påverka väldigt lite egentligen. 

 

Cissi tycker att man kan visa nästan all film i skolan, förutom pornografisk film och film med 

ett dolt rasistiskt budskap som kan verka propagerande. Hon säger dock att ungdomar är 

mycket prydare än vad man tror eftersom de för tillfället har ganska snäva referensramar och 

detta är knutet till elevernas personliga utveckling. 
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Jag tror att det har att göra med tid, en slags mognadsprocess emot en vuxenålder 

egentligen. 

 

Cissi säger att det finns många olika anledningar till varför man som lärare ska visa film i 

skolan. En av anledningarna är att film är ett medium som eleverna har god förankring i, det 

är något som de är vana vid och därför anser Cissi att det är en möjlighet som man bör ta vara 

på som lärare. 

 

Du kan ju visa den för att åskådliggöra en, förklara något lättare än att de ska vara 

tvungna att läsa sig till något, men det kan ju också fungera som en 

inspirationskälla eller en utgångspunkt i ett medium som de är vana vid att hantera 

för de är ju duktiga på läsa av vad det är vad de ser, elever, det märker man när 

man pratar med dem. 

 

Hon ser som sin uppgift att presentera filmer som eleverna inte normalt kommer i kontakt 

med. De kommersiella filmer som är dagsaktuella brukar hon inte visa eftersom ungdomarna 

redan brukar ha sett dem på bio och de fyller ingen funktion i hennes undervisning. Cissi 

visar lite smalare filmer med syftet att hon kan visa både det tekniska arbetet och tanken 

bakom filmen.  

 

Jag försöker för det mesta hitta filmer som de inte ser. Eller som utmanar dem lite. 

Fast, jo det tror jag. Alltså jag väljer aldrig film för att jag vet att det är en 

publiksuccé på bio för femton eller sjuttonåringar. 

 
 
Ibland arbetar hon med film och litteratur samtidigt. Hon ger ett exempel om filmen 

Krigarens själ, om en man mellan två världar och utan ett eget språk, och boken Ondskan av 

Jan Guillou. Både boken och filmen behandlar ett liknande ämne som enligt Cissi är ordets 

makt. Cissi ser därför ingen skillnad på film eller bok som pedagogiskt redskap. Båda går att 

använda ur diskussionssynpunkt och även när det gäller uppbyggnad av en berättelse. 

 

Cissi gör ingen större skillnad mellan medieundervisning och filmundervisning under sina 

egna lektioner. Hon skiljer på begreppen på så sätt att för henne är medieundervisning mer 

information om de medier som finns tillgängliga i samhället. Hennes filmundervisning 

däremot bär spår av medieundervisningens kritiska granskande och inverkan på eleverna. 
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När Cissi visar film kan hon visa hela filmen på en gång eller bara en kort del av den. Det 

beror på i vilket syfte hon visar film i klassrummet. Ska hon gå igenom det tekniska bakom 

en film räcker det med en kort del men hon brukar inte lägga tyngdpunkten på klipp och 

kameravinklar utan på själva filmens budskap och relatera det till verkligheten och elevernas 

erfarenheter. Hon säger även att de gånger hon visar film som eleverna har svårt att relatera 

till så är det hon som får stå för förkunskaperna och hjälpa till för att få dem att förstå. Dessa 

filmer kan vara svåra men Cissi hävdar att de kan bidra till en ökad medvetenhet och att de är 

ett sätt att få en djupare relation med sina nära och kära.  

 

Cissi tycker att eleverna ska känna till hur man skapar en film för att sedan kunna uppskatta 

en filmskapares verk. Genom att diskutera en film grundligt, efter det att man har sett den, 

kan det så småningom leda till en ökad insikt och förståelse för andra människor. 

 

Ungdomar vet väldigt lite om sina föräldrar, sina far- och morföräldrar och hur 

de hade det när de var unga. De pratar inte. Det här är ju ett sätt att få sig lite till 

livs som någon gång kanske kan hjälpa dem att förstå sina föräldrar lite bättre. 

 

Gällande respons från eleverna angående filmundervisning i svenskämnet uttrycker Cissi att 

eleverna oftast utstrålar en positivitet i klassrummet. Hon säger att det märks att eleverna är 

intresserade men att utvärderingar är svåra att tolka i ämnet eftersom eleverna inte alltid är 

redo att skriva ned sina tankar och då går syftet med utvärderingen förlorad. 

 

Jämförelse av lärarintervjuer 

Vi har valt att först göra en jämförelse av lärarnas intervjusvar, där vårt syfte är att jämföra 

på vilket sätt de olika lärarna arbetar med film i skolan. Eftersom de har olika 

arbetslivserfarenhet och är i olika åldrar har vi valt att ställa resultatet i en jämförelse för att 

senare analysera svaren i förhållande till tidigare forskning och teorier.  

 

De tre lärarintervjuerna visar att alla lärarna har olika erfarenheter av filmundervisning i 

svenskämnet. Det gäller såväl personlig som yrkesmässig erfarenhet. En intressant aspekt är 

att Birgit, som snart är nyutexaminerad gymnasielärare, förstår vidden av att undervisa i 

filmundervisning men hon tycks inte vara tillräckligt erfaren och driven.  Vi hade den 

förutfattade meningen att en nyutbildad lärare skulle ha drivkraften att pröva olika redskap i 
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sin undervisning. Birgit har idéerna men tycks inte ha erfarenheten att föra över teori till 

praktik. Anna är den som är yngst av de tre. Hon har flera års erfarenhet av filmkunskap och 

det är där hennes tyngdpunkt ligger, det vill säga att visa hur en film är uppbyggd. Anna 

väljer filmer utifrån sin egen referensram och arbetar inte så mycket utifrån den 

samhällskritiska aspekten utan mer med den tekniska. En tolkning till varför Anna fokuserar 

mest på detta är att hon har haft mediekunskap som kurs tidigare. Där diskuteras mycket om 

etik och moral i medias värld, däribland om film. Cissi, är äldst av de tre lärarna och har 

längst erfarenhet, och hon arbetar ur ett mer analyserande perspektiv. Hon tycker att det 

tekniska arbetet är viktigt, det fungerar som en grund för fortsatt arbete, men fokus ligger på 

tolkning och analys av film med eleverna. Även Cissis arbetsmetoder bidrog till att våra 

förutfattade meningar fick en törn. Vi trodde att då Cissi är äldst skulle hennes metoder vara 

inaktuella och inte inkludera filmundervisning i den mån de gör.  

 

Alla tre lärarna använder sig av film som redskap i svenskundervisningen, men de använder 

sig av olika metoder för att utöka elevernas kunskaper i ämnet. Anna, som vi har vi följt i 

våra observationer, använder sig av filmen först och främst för att lära eleverna om filmens 

struktur. Hon visar oftast snuttar av filmer och diskuterar efterhand med eleverna. Anna 

använder även filmen som en utgångspunkt inför ett nytt moment i svenskan, som en 

introduktion och för att skapa bilder i huvudet hos eleverna. Filmen fungerar enligt Anna 

som en förenkling av något som kan vara svårhanterligt i till exempel litteraturen.  

 

Birgit använder sig av en annan metod då hon undervisar i filmundervisning. Hon visar alltid 

hela filmer för eleverna och delar ut material till dem före filmens början. Detta gör hon för 

att hon anser att eleverna har svårt att tolka en films budskap om de inte får se hela filmen 

först. Vikten av hur en film är strukturerad är inte lika viktig. Däremot så använder hon ofta 

filmen som ett verktyg för att eleverna ska kunna lära sig att skriva bättre och mer nyanserat. 

Birgit påpekar att eleverna har blivit bättre på att kommunicera genom att diskutera film i 

grupp och detta har även bidragit till att de blivit mer kreativa i sitt skrivande.  

 

Cissi visar både hela filmer så väl som delar av dem. Hon ser inte filmen som ett komplement 

utan mer som en eget redskap i undervisningen förutsatt att det fyller en funktion i sitt 

sammanhang. I filmundervisningen ingår det att förmedla ett syfte, etik och moral samt att 

veta hur en film är uppbyggd. Hennes fokus är att lära eleverna att kunna granska kritiskt och 

att de själva ska kunna dra lärdom av filmen och kunna koppla den till verkligheten. 
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Syftet med filmundervisningen enligt Anna är att ge insikt, kunskap och förståelse om sig 

själv och för sin omgivning. Samtidigt vill hon att eleverna ska få en utbildning i ämnet 

filmkunskap. Birgits syfte är att skapa förförståelse och genom denna förförståelse ska 

eleverna bli bättre på att kommunicera, tolka och skriva. Cissis syfte är att förtydliga och att 

åskådliggöra bland annat en text eller andra situationer som kan uppstå i ett klassrum, men 

även att eleverna genom filmen kan lära känna sig själva och sin omgivning. Filmen är en 

utgångspunkt, inspirationskälla och ett komplement till andra delar av svenskämnet. Film 

som ett medium är något som eleverna är vana vid, och därför är det viktigt att arbeta med 

det i skolan, enligt Cissi. 

 

Gällande den respons som de fått av eleverna uttrycker de alla tre att filmundervisning är 

något positivt och uppskattas av eleverna. Anna har erfarit detta dels genom reflektioner, dels 

i diskussioner med eleverna. Birgit säger att det märks på de arbeten de gör att eleverna 

tycker att det är roligt och att de presterar bättre jämfört med tidigare. Eleverna har även sagt 

till henne att de uppskattar filmundervisningen. Cissi känner av stämningen i klassen och 

säger att man märker att eleverna tycker att det är intressant. Eleverna är aktiva under 

diskussioner och är uppmärksamma under arbetets gång. Cissi tillägger dock att man aldrig 

kan veta säkert vad eleverna egentligen tycker eftersom ingen större skriftlig utvärdering har 

gjorts.  

 

Analys av lärarintervjuer 

Om man tittar på tidigare forskning samt de olika teorier vi tidigare nämnt i uppsatsen ser 

man att alla tre lärarna använder sig av olika metoder och har olika syften med sin 

filmundervisning. 

 

Enligt vår tolkning verkar Anna, Birgit och Cissi tycka att det är viktigt för eleverna att 

kunna tänka kritiskt angående film. Till exempel så är Birgits undervisningsmetoder 

närliggande den forskning som finns om kommunikativ kompetens där syftet är att bidra till 

att eleverna lär sig att tala och skriva bättre med hjälp av filmen (Werner, 1996). Även Anna 

och Cissi förmedlar denna kommunikativa kompetens men inte i lika hög grad. Däremot 

verkar Anna luta mer mot den forskning som finns om personlig utveckling, kultur och 

tradition då hon använder sig av filmen som ett redskap för att eleverna ska få insikt i hur 

andra människor från en annan tid lever (Svedner, 1999). Dessutom tycks hon arbeta efter 
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teorin om färdighetsmål som handlar om att eleverna ska lära sig att konsumera och 

producera film på ett konstruktivt sätt. Birgit förser sina elever med en förbättrad förmåga att 

kommunicera vilket bidrar till att de kan diskutera och försvara demokratiska värden. Cissi 

brukar två av Minkkinens teorier då hon lär sina elever att se en film ur flera olika perspektiv 

och att de ska bruka medierna på ett konstruktivt sätt (Minkkinen, 1978). 

 

De förefaller som att Anna arbetar utifrån Stigbrands (1991) teori på två nivåer, den 

konnotativa och den ideologiska nivån. Hon tycker att det är viktigt att visa eleverna hur en 

film är gjord, den konnotativa nivån, men samtidigt att det finns en tanke och budskap bakom 

filmen, den ideologiska nivån. Anna lägger stor tyngdpunkt på den konnotativa nivån och 

enligt Svedner (1999) behöver man som lärare endast beröra ämnet för att kunna fokusera på 

en djupare nivå av filmundervisning, det vill säga den ideologiska nivån. Birgit fokuserar 

endast på den ideologiska nivån för att helt utesluta de andra två. För att kunna skapa balans i 

filmundervisningen som leder till ökade kunskaper hos eleverna, bör alla tre nivåerna ingå i 

undervisningen, enligt Stigbrand (1991). Cissi liksom Anna arbetar utifrån den konnotativa 

och den ideologiska nivån men fokuserar och lägger mest vikt vid den ideologiska. Den 

första nivån, den denotativa nivån, används inte av någon av lärarna. En teori till detta kan 

vara att den anses vara för enkel för gymnasieelever att arbeta med.  

 

Cissi är den enda av de tre lärarna som arbetar aktivt med populärkultur i 

filmundervisningen. Hon hävdar själv att nyfikenheten är ett nyckelord för att skapa lust för 

lärandet hos eleverna. Enligt forskarna Sholle & Denski (1993) är populärkulturen en 

bakgrund för hur eleverna lär sig i alla pedagogiska sammanhang vilket gör det till en 

avgörande del i svenskämnet. Birgit och Anna tar populärkulturen på allvar men saknar de 

kunskaper som behövs för att kunna integrera ämnet i sin filmundervisning. 

 

Alla tre lärarna är medvetna om sin påverkan på hur eleverna kommer att tolka film. Birgit 

nämner till exempel att interaktionen mellan film, lärare och elev skapar en ömsesidig 

påverkan och därigenom vet hon om att hon är en del av den påverkningsprocessen. Cissi 

tycker att allt som eleverna kommer i kontakt med påverkar dem som till exempel lärare, 

familj, vänner och andra elever i klassrummet. Det stämmer överens med Werners påstående 

om att påverkan sker i samband med olika socialisationsagenter i samhället där film är 

inblandad men inte utgör den avgörande faktorn (Werner, 1996). 
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[...] ju fler faktorer man tar hänsyn till i en undersökning (t ex den unges 

personlighet och påverkansfaktorer som föräldrar, skola, vänner och 

miljöförhållanden), desto svagare blir sambandet mellan mediainnehåll och 

beteende/attityder. (Werner, 1996, s.70) 

 

 

Elevintervjuer 

De elevintervjuer vi har utfört har varit fem till antalet och vi har valt att kalla eleverna för A, 

B, C, D och E. Till skillnad från lärarintervjuerna så är elevernas svar på våra intervjufrågor 

kortfattade. Eleverna uttrycker sig inte lika utförligt som lärarna vilket gör att materialet är 

svåranalyserat. 

 

Samtliga elever anser att filmundervisning i svenskämnet är en positiv upplevelse och ett 

roligt inslag i undervisningen. Alla elever som blev intervjuade tolkade ordet 

filmundervisning som filmkunskap vilket kan tyckas naturligt då de just blivit undervisade i 

ämnet. Elev C tycker att filmundervisning är kul men ifrågasätter samtidigt vad man 

egentligen har för användning av det. Elev A gör en koppling till verkligheten vid frågan om 

vad som är roligt med filmundervisning. 

 

Man kan se vad som händer i filmen och vissa filmer kan hända i verkligheten. Jag vill 

gärna ha reda på sådant.  

 

Vi fick varierande svar på frågan om de tycker att det visas för mycket eller för lite film i 

skolan.  Elev A och B anser att det visas för lite film i svenskundervisningen. Elev B ger en 

förklaring till varför denne tycker att det visas för lite film.  

 

För att alla lärare tänker inte på att man kan visa film utan de tar uppsatser och arbeten 

istället. Men det senaste nu har vi faktiskt tittat på film i många ämnen. 

 

 Elev C tycker att det visas lagom med film i undervisningen men uttrycker även att det 

visats mycket film den senaste tiden. 

 

Nu det sista har det varit mycket… för att vi har inte haft att göra i engelskan, man kollar 

på film, någon gång i månaden kanske. 
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Elev D säger att det vore roligt med mer filmundervisning i skolan men det verkar inte vara 

en nödvändighet. Elev E säger att det är bra som det är, det vill säga att det visas tillräckligt 

med film för tillfället, men kanske inte just i ämnet svenska.  

 

Samtliga elevrespondenter är eniga om att man inte kan visa vilka filmer som helst i 

svenskundervisningen. Exempel på vad som inte är acceptabelt att visa enligt eleverna är 

pornografiska filmer och grova våldsfilmer. Elev B säger även att det inte är bra att lära ut 

våld även om man skulle bearbeta det senare.  

 

En annan fråga som vi ställde eleverna var varför man som lärare visar en film i 

svenskundervisningen. Denna fråga genererade i många nyanserande svar som elev B till 

exempel uttrycker det: 

 

För att det är ett annat sätt att lära sig, att man inte bara läser om det utan man får en bild i 

huvudet samtidigt så att du kan bearbeta skrivandet på ett annat sätt. 

 

För att lära ut. Vi går ju i skolan för att lära oss. (Elev C) 

 

En film kan få sagt mer än lärare kan få fram kanske. (Elev D) 

 

Det är ett bra läroredskap. Jag lär mer av att kunna se än att kunna höra, tycker jag, jag har 

mycket svårare att ta in orden än att lyssna hela, hela tiden. Utan jag måste antingen se det 

eller göra någonting liksom som gör att jag tar in det. (Elev D) 

 

Vid frågan om vad eleverna trodde att läraren hade för syfte med filmundervisningen var de 

flesta eniga om att det syftet var att lära sig hur en film är uppbyggd. Elev B reflekterade 

även över att det alltid finns en tanke bakom en film, att den har ett budskap.   

 

Vi ställde frågan om eleverna fick bestämma, hur filmundervisningen då skulle se ut. Många 

av eleverna var nöjda med upplägget men framförde olika förslag: 

 

Man kanske skulle se filmen och skriva uppsats om den eller något.  

(Elev A) 
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Vi har inte haft det förut så jag vet inte om det var bra eller dåligt men jag tycker 

att det var rätt så.. (Elev B) 

 

 

Mm, det vet jag inte. Det har varit bra filmkunskap, man lär ju sig, man tänker på 

andra sätt när man kollar på film. Sådant kan ju vara kul att veta också. Sen är det 

ju alltid kul att kolla på film när det är teoretiskt och… lärorikt att se på film istället 

för att läsa en bok. (Elev C) 

 

Jag tycker att det sätt som läraren gjorde på var jättebra. Jag kände att jag lärde mig 

mycket av det. (Elev D) 

 

Jag tycker det har varit ganska bra som det har varit nu. Se på film och skriva om 

den. (Elev E) 

 

Analys av elevintervjuer 

Vår tolkning är att eleverna skiljer filmkunskap från filmundervisning i klassrummet precis 

som deras lärare i ämnet gör, Anna. Upplägget av lektionerna har genererat i en särskiljning 

mellan filmkunskap och filmundervisning. Tyngdpunkten i filmkunskapen har varit att lära 

sig om hur en film är uppbyggd och dess terminologi och inte så mycket om filmens syfte. 

De flesta elever tycker att det är intressant med filmkunskap men att ett eventuellt syfte går 

förlorat eftersom de inte tycks förstå vad de ska göra med den nyfunna kunskapen i 

framtiden. Detta skiljer sig från övrig filmundervisning där kopplingen till vardagslivet och 

verkligheten är tydligare. För eleverna verkar filmundervisningen som ett redskap som leder 

till ökad kunskap och som ett komplement till övrig litteratur och eventuella föreläsningar i 

svenskämnet. Flertalet av eleverna poängterar att det underlättar inlärningsprocessen att se en 

bild före eller i kombination med text. Denna uppfattning delas med deras lärare Anna. Det 

faktum att ungdomar tittar så mycket på film/TV idag bidrar till att det är ett tacksamt 

inlärningsredskap för dem. De tycks ha lättare att lära sig genom att se en bild istället för att 

läsa om något. 

 

 Tidigare forskning påstår att media har ett stort inflytande i ungdomars liv vilket bekräftas 

av elevernas svar. Fyra av fem elever svarar i intervjuerna att de finner det lättare att ta till 

sig information och kunskap i form av film och bilder. Elevrespondenterna uttrycker att med 

hjälp av bilden skapas en förmåga att förbättra sitt skrivande. I enlighet med FEWG: s (1999) 
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resultat blir film ett språkligt instrument som leder till ökade kunskaper inom många 

områden.  

 

En elev hävdar även att en film kan uttrycka och förklara mer än en lärare kan, vilket är i 

överensstämmelse med den forskning som framför att lärarna behöver gedigna kunskaper om 

populärkultur, det vill säga att om läraren har större kunskaper inom ämnet film, så kan 

denne förmedla lika mycket som eleverna anser att en film kan förmedla.  

 

I läroplanen för gymnasiet står det att eleven ska förstå hur de lär sig och varför de lär sig.  

 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den 

enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i 

framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. (Lpf 94) 

 

Elev D har insikt i hur personlig kunskap uppnås. Eleven har förstått hur denne lär sig vilket 

är genom audiovisuellt medel i detta fall. En annan elev poängterar att en film kan ha som 

syfte att lära ut, eftersom de går i skolan för att lära sig.  

 

Jämförelse av lärarintervju och elevintervjuer 

Vi kommer att göra en jämförelse mellan de fem elevrespondenterna och deras lärare, Anna, 

eftersom det är där vi utfört våra observationer. Vi tycker inte att resultatet skulle ha blivit 

trovärdigt om vi blandar in de andra två lärarrespondenternas svar i vår jämförelse eftersom 

vi inte vet hur deras elever tycker och tänker. 

 

Hur man använder sig av filmkunskapen rent praktiskt tycks inte vara klart för eleverna. 

Lärarens syfte med filmkunskapen är tydligare men hennes mål är inte uttalade i 

klassrummet. Eleverna kan dock filmkunskap efter att ha avslutat momentet i klassen men 

vet inte vad de ska använda det till i framtiden.  

 

Ämnet filmkunskap uppfattas av eleverna som något roligt och underhållande men ogripbart. 

Det verkar som om de tycker att ämnet ter sig som ett färdighetsämne utan ett större djup. 

Anna ser också filmkunskapen som ett roligare inslag i undervisningen men skillnaden 

mellan Anna och eleverna tycks vara att hon har en annan bild av de kunskaper som eleverna 
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får genom filmundervisning. Eleverna uttrycker dock i de intervjuerna som vi har gjort att de 

lär sig genom en bild. De är eniga om att film är ett bra läroredskap.  

 

Eleverna och läraren har samma uppfattning om vad som inte bör visas i 

svenskundervisningen. Grova våldsfilmer är ett exempel på detta. Trots att både läraren och 

eleverna är medvetna om, och kan den tekniska uppbyggnaden av våldsscener, anser de att 

man inte ska använda sig av detta eftersom det inte fyller någon funktion för elever och 

lärare.  

 

Diskussion 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare och elever på gymnasiet uppfattar och 

använder filmundervisning i svenskämnet. I vår studie har vi utgått från frågorna hur lärare 

använder film i undervisningen och i vilket syfte samt hur filmundervisningen uppfattas av 

lärare och elever.  

 

I samklang med tidigare forskning konstaterar vi att media, i form av film i skolan, har stor 

betydelse för elever och lärare. De lärare som har deltagit i intervjuerna bekräftar att TV och 

film är media som ungdomar är vana vid och att det därför är tacksamt att arbeta med. En av 

lärarna säger även att det är en förutsättning för bra filmundervisning att hålla sig uppdaterad 

med populärkulturen som är en del av ungdomars liv.  

 
Vår uppfattning är att gymnasielärare har olika syn på filmundervisning i svenskämnet. Vår 

studie visar att de använder sig av film som ett pedagogiskt redskap med olika syfte och på 

olika sätt. Alla tre lärarna använder film som ett verktyg för att skapa lust inför lärandet. 

Filmen kan även ses som ett sätt att övervinna svårigheter inför ett nytt moment i 

svenskundervisningen. Grundtanken bakom lärarnas arbete tycks vara att skapa en bra grund 

för eleverna att stå på, det vill säga frambringa förförståelse och insikt i vardagsliv och olika 

samhällssituationer.  

 

En jämförelse av elevernas och deras lärares svar visar att de har relativt likvärdiga tankar om 

hur filmundervisningen ska se ut. Tyvärr ger inte elevernas intervjusvar besked om de tänker 

på detta sätt för att det är det enda de vet eller om de verkligen är nöjda med upplägget av 

filmkunskapen. Det som skiljer läraren från eleverna är syftet. Läraren har ett klart syfte 
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ifråga om vilka kunskaper hon vill att eleverna ska uppnå. Eleverna själva har svårt att se i 

vilket sammanhang de ska använda sina kunskaper eftersom de inte har fått det förklarat för 

sig.  

 

Som vi tidigare nämnt använder lärarna filmen som ett redskap bland annat inför ett nytt 

moment i svenskämnet. Alla tre lärarna nämner olika exempel på detta, till exempel som en 

introduktion inför litteraturhistoria, då man kan inleda arbetet med att visa en film om den 

aktuella tiden. Syftet kan också vara att genom filmen visa olika kulturella aspekter och 

traditioner. Detta är ett sätt att hjälpa de svagare eleverna med förförståelse eller det kan 

fungera som motivationsskapare för skoltrötta ungdomar. Enligt en av lärarrespondenterna 

kan man använda en film i undervisningssyfte så länge det fyller en funktion. Det behöver 

inte vara i kombination med litteratur, utan film kan ensamt leda till samma kunskap och 

förståelse som litteratur gjort i alla tider. 

 

Filmundervisning uppfattas av lärarna och eleverna som något positivt, vilket kan vara 

grunden för att de tycker att det är en bra inlärningsmetod. Alla lärare och elever uttrycker att 

genom bild förbättras förmågan att inhämta kunskap, att diskutera och samarbeta i grupp och 

att kommunicera och utveckla ett kreativt skrivande. Det som skiljer en del av lärarna från 

eleverna är att lärarna påstår att filmen är bra för svaga elever, medan alla elever förstår 

vikten av att ha film som utbildningsmoment för alla, oavsett bakgrund och förförståelse. 

 

Vår studie om filmundervisning i svenskämnet har gett svar på hur vissa gymnasielärare 

arbetar med film i skolan. Vi tycker att vi kan skönja vissa attityder om film som är positiva i 

sin karaktär men också att ämnet inte är färdigutvecklat ännu. En lärare har hittat ett sätt att 

undervisa på som är framgångsrikt och givande för både henne och eleverna. De andra 

lärarna arbetar med film på ett enklare sätt. Ambitionen och kunskapen om att film är ett bra 

läroredskap finns där, men inspiration tycks behövas för att de skall kunna vidareutveckla sig 

själva, eleverna och ämnet. Vad vår studie inte har gett, däremot, är en rättvis bedömning av 

de andra lärarna på grund av att vi inte hade möjligheten att intervjua och observera deras 

elever. Detta tror vi hade gett mer nyanserade och rättvisa jämförelser för vårt resultat. De 

elever vi intervjuade var ganska färgade av ämnet filmkunskap, som de precis hade gått 

igenom. Vi tror att en intervju vid ett annat tillfälle hade gett utförligare svar om film i 

allmänhet. Sist men inte minst så har vi insett att filmen har en stor betydelse för elevernas 

personliga utveckling eftersom den är ett läroredskap som passar många. De flesta elever 
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uttrycker tillsammans med deras lärare att genom bilden tar man lättare till sig nya 

kunskaper. 

 

Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Alla tre lärarna säger att fostran i filmundervisning och kritisk granskning är syften som bör 

framgå tydligt i mediepedagogiken i klassrummet. En av lärarna har som ståndpunkt att 

kunna tala om vad som är rätt och vad som är fel för eleverna. Hon har förstått att hon som 

lärare utgör en påverkan på elevernas sätt att tolka film. Grundtanken inom 

mediepedagogiken, enligt Werner (1996), går ut på att lära eleverna hur man ska förhålla sig 

till media vilket har visats sig vara en aktuell metod i lärarnas undervisning. 

 

Mediekunskap, som enligt Werner (1996) går ut på att studera massmedias innehåll, struktur 

och funktion används till viss del av alla lärarna men i olika omfång. Att studera hur en film 

är uppbyggd är en viktig del av filmundervisningen, men enligt Svedner (1999) ska man inte 

lägga för stor vikt vid det tekniska arbetet utan att en kombination av de båda är att föredra.  

 

Även den personliga utvecklingen hos eleverna via film blir bekräftad på olika sätt genom 

lärarnas intervjusvar. Likaså är de här olika i sitt sätt att tänka. Alla lärarna förstår att 

eleverna utvecklas genom att arbeta med film och att se på film. En lärare kopplar ihop sin 

egen medverkan tillsammans med olika socialisationsagenter som i sin tur påverkar eleverna 

till utveckling, det vill säga att det är en liten roll läraren utgör i sammanhanget. De andra 

lärarna, däremot, ser en tydlig utveckling hos eleverna och de förstår att det är filmen som 

bidragit till denna utveckling. Det står dock klart att de inte vet vilka komponenter det är som 

bidrar till utvecklingen. Resultatet visar att eleverna utvecklas, men det är i kombination med 

andra som personlig utveckling kan nås och inte bara genom att se på film, och detta 

bekräftas även av lärarna i intervjuerna. I enlighet med tidigare forskning blir det här styrkt 

att i förhållande till andra människor utgör media en påverkan på ungdomar. 

 

Målen för medieundervisning som Minkkinen (1978) och Stigbrand (1991) formulerar 

uppnås inte till fullo i lärarnas svenskundervisning. Det som används omedvetet ur 

Minkkinens teori är färdighets- och motivationsmål, men inte mål relaterade till information. 

Ur Stigbrands teori om att skolan borde satsa mer på TV- visande, för att lära eleverna ett 

kritiskt förhållningssätt till media och förstå bildspråket som förmedlas, bekräftas det mer 

eller mindre av lärarna att film är ett viktigt redskap som är vanligt förekommande i 
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ungdomars liv och då behövs ett bra förhållningssätt. De lärare vi har följt använder de delar 

som de behöver för att åstadkomma ett bra resultat. I en annan situation kanske andra delar 

hade behövts, och det handlar om vilken klass man undervisar i för tillfället och vilka behov 

den har.  

 

Ungdomars kunskaper har enligt lärarnas intervjusvar förbättrats genom media. Tidigare 

forskning har visat att medier har en negativ påverkan på ungdomar, på så sätt att deras 

kunskaper försämras, och här åskådliggör resultatet motsatsen. Film som redskap i 

undervisningen bidrar till ökade kunskaper såsom, till exempel, kommunikativ kompetens 

och samhällsmedvetenhet. Forskningen bakom detta säger att samspelet mellan TV, film, 

skola, lärare och elev kan leda till ökade kunskaper inom många områden som till exempel 

samhällsorienterade ämnen. Även lärarna vi har intervjuat säger att i vissa lägen vet eleverna 

mer än de själva vet. Lärarna är överens om att det endast är förbättringar av elevernas 

kunskaper, såsom sociala kompetens och skrivförmåga som kan ske genom filmundervisning.  

 

Att populärkulturen inte anses vara riktigt rumsren visar sig i att flera lärare inte blandar in 

denna, som i vissa fall kan verka som ett hjälpmedel man kan dra nytta av i undervisningen. 

En lärare betonar vikten av att behålla sin egen nyfikenhet för att kunna förmedla kunskaper 

som ungdomar kan relatera till i sin egen vardag. Film Education Working Group (1999) 

poängterar i sitt projekt att lärare behöver se film ur ett nyskapande perspektiv. De menar att 

film kan användas som ett kulturellt och språkligt redskap i många sammanhang i 

undervisningen. Forskarna Sholle & Denski (1993) hävdar att ungdomars umgänge handlar 

mycket om känslor och behov och det förefaller som om de flesta av lärarna försöker möta 

detta behov med lust inför lärandet. Populärkulturen står för en stor del i skolans 

undervisning och därför är det viktigt som lärare att hålla sig informerad och uppdaterad. 

Men det är lika viktigt att förmedla andra traditioner och kulturer som visas genom andra 

delar i svenskämnet än just populärkulturen så att man får en mångfald.   

 

Enligt teorin om bruks- och effektsmodellen är ungdomar aktiva medieväljare i vardagen 

men i skolan får lärarna stå för påverkan och utfallet. Läraren väljer vilken film som ska 

arbetas med och styr ibland de samtal som uppstår, vilket gör eleverna till passiva mottagare. 

Resultatet av vår studie visar att sedan eleverna har fått möjligheten att tolka och analysera 

film som visats i klassrummet, utvecklas de på så sätt att de lär sig att hantera utfallet av 

filmen. Därmed blir eleverna mer medvetna om den påverkan en film kan utgöra och erhåller 
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ett kritiskt förhållningssätt. Genom denna process blir eleverna aktiva mediemottagare och 

Lazersfelds (Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schröder, 1996) teori om bruks-och 

effektsmodellen bekräftas.  

 

Tänkbara tolkningar av resultatet 

Vi förmodar att anledningen till att lärarna använder de metoder de gör i sin filmundervisning 

visar vilken erfarenhet de har i ämnet sedan tidigare. De lärare som mestadels använder sig av 

den tekniska framställningen i sin undervisning uppger känslan av bristfällig kunskap om 

film. Tendenserna tyder på att ju mer osäker man är desto mer tyder man sig till terminologi 

och faktainnehåll om hur en film är strukturerad. Med tanke på att eleverna i sina intervjuer 

gav uttryck för sin osäkerhet om vad de kan använda sina filmkunskaper till, kan det 

konstateras att man inte alltid verkar sträva efter att uppnå den ideologiska nivån (Stigbrand, 

1991), det vill säga budskapet i en film.  

 

En brist i vår undersökning, som vi tidigare nämnt, är tillgången till fler elevintervjuer. Om 

tiden hade räckt till så hade elever från alla lärarrespondenternas klasser intervjuats för att få 

en så trovärdig och komplett undersökning som möjligt. Likaså kunde resultatet ha utvidgats 

och nyanserats om elever ur andra årskurser hade deltagit i undersökningen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom vi har konstaterat, tillsammans med lärare och elever, att bilden har en direkt 

genomslagskraft och bidrar till ett snabbare och effektivare inlärningsredskap, tycker vi att 

det utgör ett bra ämne att fördjupa sig i för framtida forskning. I vår skrivprocess upptäckte vi 

att det skulle vara intressant att få reda på mer om audiovisuella inlärningsmetoder, vilket 

betyder att man lär sig genom att se och höra samtidigt, eftersom samtliga inblandade i vår 

studie poängterar vikten av detta fenomen.  
 

Vidare skulle vi vilja se forskning om filmens betydelse i skolan på ett djupare plan än den 

vår undersökning har rymt, det vill säga en undersökning med fler deltagare och över ett 

större landsområde eller rent utav i ett internationellt perspektiv. Det vi finner intressant för 

en framtida undersökning är attityd till film i undervisningen, praktiskt arbete med film och 

hur elever utvecklas med film som redskap i undervisningen. 
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Betydelse för framtida yrkesgärning  

Vi vet nu att medieundervisning är en separat kurs på gymnasiet, skild från kurserna Svenska 

A och Svenska B. En del av medieundervisningen bör vara integrerad i filmundervisningen i 

svenskämnet. Att kritiskt kunna granska film, tolka och analysera budskap och sätta det i en 

samhällskontext borde vara en naturlig del av filmundervisningen. Som framtida lärare vill vi 

ha en balans i filmundervisningen med ett djupare innehåll vilket innebär en kombination 

mellan medieundervisning och filmundervisning. Att både se och arbeta med film genom 

tolkning och analys samtidigt som man vet hur en film byggs upp ger ett bättre resultat enligt 

resultatet av vår studie.  

 

Nyfikenhet är ett nyckelord för att vi som framtida lärare ska kunna ta del av den 

populärkultur som eleverna är delaktiga i. Samtidigt vill vi understryka vikten av att visa en 

kulturell mångfald som inte alltid ges i dagens populärkultur. Som lärare kan man presentera 

filmer som eleverna normalt sett inte kommer i kontakt med. Den kulturella mångfalden har 

visat sig vara en betydande faktor för hur elever utvecklas och hur de lär sig att granska film 

kritiskt.  

 

De didaktiska frågeställningarna: vad, hur, varför, för vem och vem är jag som undervisar är 

en viktig grund att basera sin undervisning på oavsett om man arbetar med litteratur eller i 

film i svenskundervisningen. Vår undersökning har bidragit till en större insikt om hur man 

som lärare kan variera sig med film som redskap. Vi menar att man behöver ta hänsyn till, 

och utgå ifrån elevernas behov, förkunskaper och förutsättningar för att det ska bli ett givande 

resultat för alla inblandade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        40 

Referenslista 

 
Bell, Judith. (1999). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  
 
British Film Institute.(1999). Making Movies Matter. London: British Film Institute. 

[Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.bfi.org.uk/education/research/advocacy/mmm/pdf/fewg.pdf [2005-05-11] 

 

Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Drotner, Kirsten, Jensen Bruhn, Klaus, Poulsen, Ib &Kim Schröder. (1996). Medier och 

kultur-En grundbok i medieanalys och medieteori, Lund: Studentlitteratur. 

 

Eckert, Gisela, Filipson, Leni & Inga Gustafsson . ( 1996). TV – bundsförvant eller fiende? 

Om barn, föräldrar och TV – tittande. Stockholm: Våldsskildringsrådets skriftserie nr 12. 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://195.17.252.28/vrshop-

_pdf/etikreglerhs.pdf [2005-05-02] 

 

 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Stockholm: Studentlitteratur. 

 
Minkkinen, Sirkka . (1978).  A General Curricular Model for Mass Media Education. Paris: 

Unesco Press. 

 
Persson, Magnus. (2000) .Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sholle, David & Stan Denski. (1993). ”Reading and writing the media: Critical Media 
Literacy and postmoderism” ur Critical literacy : Politics, praxis and the postmodern. 
Albany, NY: State University of New York Press. 
 
Skolverket. (2003) Kursplan Svenska. Stockholm: skolverket. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/sb/d/618 [2005-01-04] 

 

Skolverket. (2003). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: skolverket. 

[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 [2005-09-05] 



                                                                        41 

 

Stigbrand, Karin & Margareta Lilja-Svensson. (1997). Mediekunniga lärare. Stockholm: 

Utbildnings- och kulturdepartementet. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_18_Mediekunniga_larare.pdf [2005-05-

02] 

 

Stigbrand, Karin. (1991). Mediekunskap i skolan. Vad vet vi? Vad gör vi? Stockholm: 

Våldsskildringsrådets skriftserie nr 1. 

 

Stigbrand, Karin. (1995). Om medieverkstäder, lokal TV och annat… Nya sätt att producera, 

utbilda och tänka. Stockholm: Våldsskildringsrådets skriftserie nr 5. 

 

Svedner, Per Olov. (1999).  Svenskämnet & svenskundervisningen – närbilder och 

helhetsperspektiv. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

 

Werner, Anita. (1996). Barn i TV-åldern. Lund: Studentlitteratur.  

 

Widerberg, Karin. (2002).  Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 
Muntlig källa 
 
Föreläsning av Monica Hansen Orwehag, 2005-04-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        42 

Bilagor 
 
Intervjufrågor till lärare 
 

• Vad har du själv för erfarenhet av filmundervisning i den egna utbildningen? 

• Kan du berätta för mig hur du ser på filmundervisning i svenskämnet? 

• Tror du att filmundervisning har positiv eller negativ inverkan på elevers 

bildningsambition? 

• Hur stor plats tycker du att filmundervisning ska ha i ämnet i förhållande till andra 

områden i svenskundervisningen?  

• Vad för slags film tycker du ska visas/användas i skolan? 

• Tror du att man kan visa vilka filmer som helst i undervisningen? 

• I vilket syfte kan man visa film i skolan? 

• Vad kan man som elev lära sig av att se och arbeta med film?  

• I vilket syfte visar du film i svenskundervisningen? 

• Tycker du att det är skillnad mellan filmundervisning och medieundervisning? I så 

fall vad? 

• Visar du film med syftet att förmedla en kulturell mångfald? 

• Vad vill du som lärare att eleverna ska få ut av din filmundervisning? 

• Ser du någon koppling mellan filmundervisning och elevernas personliga utveckling 

inom svenskämnet? 

• Hur visar du film för eleverna? 

• Visar du film för nöjes skull?  

• Vilken erfarenhet har du som lärare av film i undervisningen? Har den förändrats 

under tiden? 

• Vad har du fått för respons av eleverna? Hur upplever de filmundervisningen? 
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Intervjufrågor till elever 
• Vad tycker du om filmundervisning i svenskämnet? 

• Tycker du att det visas för mycket/lite film i skolan? Varför? 

• Kan vad som helst visas i undervisningen?  

• Vilka sorts filmer tycker du ska visas i svenskundervisningen? Varför? 

• Varför tror du att man visar/arbetar film i skolan? 

• Varför tycker du att man ska visa film i skolan? 

• På vilket sätt arbetar ni med film i klassen? 

• Om du får bestämma; hur skulle filmundervisningen se ut? 

• Tycker du att du lär dig någonting av att se på film och arbeta med film i 

svenskundervisningen? 

• Vad tror du att din lärare vill att du ska lära dig genom att arbeta med film? 

 

Dessa intervjufrågor kommer givetvis att kompletteras med följdfrågor som anpassas till 

svaren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


