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Abstrakt 

Syftet med vår undersökning är att se hur lärare förhåller sig till filmens roll i undervisningen. 
Vi intresserar oss av hur valet av film sker och hur eventuell filmvisning efterarbetas i 
klassrummet. Dessutom vill vi veta i vilken utsträckning elever får producera egen film. 
Frågeställningarna besvaras med hjälp av empirisk insamling från intervjuer som sex 
svensklärare från tre olika skolor deltog i. Resultatet pekar på att lärare har en positiv 
inställning till användandet av film i undervisningen men att svenskämnet stödjer sig på 
traditionell litteratur. Lärare ser läsförståelse som ett av svenskämnets viktigaste uppdrag. 
Lärarna tror att film är mer tilltalande än böcker för eleverna eftersom de är förtrogna med 
formatet i populärkulturen. Film kan därmed enligt lärarna användas för att väcka deras 
intresse om ett visst arbetsområde och för att diskutera relevanta ämnen med eleverna. 
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1. Inledning 
 
Vi lever idag i ett samhälle där ungdomar är stora mediebrukare både i hemmet och i skolan. 
Inom ramen för det vidgade textbegreppet har film och andra medier fått en betydande roll i 
ungdomarnas liv utöver den traditionella synen på litteratur. I takt med att mediernas 
betydelse ökar ställs högre krav på lärare att förhålla sig till denna utveckling. Olle Holmberg 
(1994) skriver i Ungdom och media: om reception av fiktion på bio och TV att traditionella 
mönster i skolan håller på att lösas upp, lärare behöver i en större uträckning reflektera över 
vilken betydelse tiden i skolan har för barn och ungdomar. ( 1994, s. 143). Många elever har 
med sig kunskap om film från hemmet. Genom att implementera film i undervisningen - som 
många ungdomar är förtrogna med - kan lärare använda film som ett verktyg att främja en god 
undervisningsmiljö. I vårt framtida yrke som lärare vill vi vara medvetna om filmens 
betydelse för lärare och ungdomar i undervisningen. I styrdokumenten för svenska står det att 
eleverna ska få möjlighet att använda skilda medier där ljud, ord och bild samspelar.  

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 
ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten 
och sin förståelse för omvärlden. (Skolverket, 2011b, s. 222)   

Det är tydligt att stor vikt läggs vid ett brett textbegrepp, där eleverna får möta varierande 
former av medier som exempelvis film. Att möta elever på en nivå som de är förtrogna 
behöver inte alltid vara en lätt uppgift för lärare. Hur lärare betraktar filmens roll och 
utrymme i undervisningen är varierat, det är därför fokus i denna uppsats kommer ligga på 
hur lärare förhåller sig till filmmediet. Vi uppfattar att det finns en föreställning om att 
särskilda filmer anses mer lämpliga att använda i klassrummet än andra, därför är vi 
intresserade av hur urvalet av film görs av lärare när de ska använda mediet i klassrummet. En 
metod för användning av film är att låta eleverna producera en själva. Detta tycker vi bidrar 
till en ökad attraktionskraft till potentiell användning av film, eftersom det ger eleverna 
möjlighet att arbeta tillsammans och ge varandra motivation till att ta till sig kunskap, via 
skilda strategier och uttrycksmedel.  

I boken Svenskämnet och svenskundervisningen poängterar Per Olov Svedner (2011) att 
många lärare upplevs ha en negativ inställning till att ge film och andra medier större 
utrymme i undervisningen. (2011, s. 80) Detta är intressant menar vi, eftersom filmens roll 
kan vara beroende av lärares inställning till användandet av film i klassrummet. Vi vill genom 
vår studie undersöka huruvida detta kan tolkas och hur lärare för årkurs 9 använder, 
efterarbetar och tolkar filmens syfte i relation till filmens förväntade roll.  
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2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare ser på filmens roll i undervisningen i 
relation till svenskämnet. Målet med undersökningen är att genom intervjuer och tidigare 
forskning skapa en bild av hur dagens lärare ser på filmens potentiella användningsområden 
samt hur urvalet av film sker. Vi ämnar dels belysa hur lärare ser på filmens förväntande 
funktion i klassrummet, och dels hur filmens användning i undervisningen efterarbetas. Fokus 
kommer även läggas på lärares ställningstagande till att låta eleverna producera egen film och 
huruvida film kan användas självständigt.  

2.1 Frågeställningar 
 
1. Vad är filmens förväntande funktion i undervisningen? 
2. Hur sker filmurvalet av lärare i svenskundervisningen? 
3. Hur väljer lärare att efterarbeta filmmediet med eleverna? 
4. Ser lärare vinning med att låta elever producera egen film? I så fall vilken? 
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3. Tidigare forskning 

Inom tidigare forskning har vi valt forskning som vi anser relevant till våra frågeställningar. 
Vi redogör för hur svenskämnet står sig i mediekonkurrensen och hur en pågående 
identitetskris inom ämnet påverkar lärares förhållningssätt till filmmediet i undervisningen. 
Cultural studies framhåller lärares intention jämfört med elevernas mottagande vilket är 
intressant för vår studie. Slutligen redogör vi för en historisk tillbakablick på filmens roll i 
skolan och hur den har förändras med tiden.  

3.1 Svenskämnet i mediekonkurrensen  
	  
I takt med att ungdomar ägnar sig åt olika former av medierad interaktion, exempelvis sms, 
bloggar och chatt ökar och förändras skrivandet i allmänhet bland elever. I sin bok 
Svenskämnet och svenskundervisningen diskuterar Svedner (2011) hur den traditionella 
undervisningen får konkurrens av de nya, snabba medierna som ungdomarna använder sig av. 
Även Per-Olof Erixon, Anders Marner, Manfred Scheid, Tommy Strandberg och Hans 
Örtegren (2012) visar detta i sin undersökning School Subject Paradigms and Teaching 
Practice in the Screen Culture: art, music and the mother tongue (Swedish) under pressure:  

It must be borne in mind that the use of digital media has developed outside 
schools and that, in school teaching, there is an inherent tension between digital 
and traditional media, as well as between ways of judging and examining work at 
school. (Erixon et al, 2012, s. 268) 

Den digitala utvecklingen skapar en spänning mellan användningen av digitala medier i 
skolan och utanför skolan. Lärare i svenskämnet hamnar i en situation där de behöver ta 
ställning till de nya mediernas framfart. Kommunikationen är annorlunda i och utanför skolan 
eftersom snabbhet uppmuntas av dessa nya mediers utformning. Skolan använder sig 
traditionellt sett av analoga medier. (Erixon et al, 2012, s. 268) Detta kan betyda att 
svenskämnet inte kan konkurrera med den snabba dialogsituation elever upplever utanför 
skolan i sin nuvarande form .Även litteraturen som svenskämnet traditionellt sett använder sig 
av påverkas av mediekonkurrensen. Film och interaktiva datorspel kan exempelvis ge 
eleverna nya möjligheter till upplevele som kan vara lättare att ta till sig än den klassiska 
litteraturen. (Svedner, 2011, s. 78-79) Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande 
baserat på deras bakgrund och erfarenheter, detta innefattar även filmanvändning. 
(Skolverket, 2011b) Svedner framhåller: 

Men utrymme för detta ger framför allt svenskundervisningen. Filmen kan alltså 
användas på samma sätt som litteratur… Det är positivt. Men, kan man undra, 
klarar litteraturen den mediekonkurrensen? (Svedner, 2011, s. 79) 

Texter som finns digitalt och texter som kombinerar ord, ljud och bild är enligt Svedner lika 
tillgängliga för bearbetning som det stoff som traditionellt sett används i svenskämnet. (2011, 
s. 79) Erixon et al menar att lärare vill använda sig av de nya medierna men att en 
kompetensutveckling efterfrågas och behövs bland lärare. Äldre teknik anses tack vare sin 
historiska ställning och sin autenticitet i skolan vara mer tillförlitlig och värderas högre än de 
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nya digitala medierna. (2012, s. 268) Svenskämnet har, i koalition med bild fått ta det 
huvudsakliga ansvaret för mediestudier i grundskolan. Detta har lett till att den kulturella 
moderniseringen av samhället också har påverkat svenskämnet, vilket har skapat 
identitetskriser inom ämnet svenska. Den klassiska litteraturen får konkurrera med de nya 
tekniker som utvecklats och lärare får ta en ställning till hur användningen av olika medier bör 
ske.   

Lars Gustaf Andersson (1999) understrycker i Skolan och de kulturella förändringarna att 
kritik har riktas mot svenskämnets traditionella förhållningssätt och identitetsförvirring, 
eftersom skillnaden i medieanvändning i skolan och på fritiden skiljer sig åt markant (1999, s. 
72). Generellt används medier som ett underhållningsmedel på fritiden och som ett 
hjälpmedel i skolan. Erixon (2012) diskuterar detta i sin avhandling och menar att det finns en 
spänning mellan IKT-stödd (Informations- och kommunikationsteknik) undervisning och mer 
traditionella sätt att undervisa i skolan där lärare i större uträckning utgår från böcker (2012, s. 
168). I och med introduktionen av film och annan medieundervisning ombeds lärare inta en 
ny ställning till sin undervisning, vilken inte alltid sammanfaller med elevers fritidskultur 
eftersom användningen skiljer sig åt. 

3.2 Cultural studies 
 
Ett mottagarperspektiv som Jesper Falkheimer (2011) beskriver i Medier och kommunikation: 
en introduktion är Cultrual studies, vilket är en inriktning inom receptionsforskningen. 
Studien behandlar hur olika grupper och kulturer tolkar medieinnehåll i varierande loka 
miljöer (2011, s. 165). Även Stuart Hall (1986, enligt Falkheimer, 2011) intresserar sig för 
förhållandet mellan text och mottagare i ett kritiskt-kulturellt perspektiv. De ideologiska 
maktaspekterna inom populärkulturen och massmedier som Hall lyfter fram är betydelsefulla 
för receptionsforskningen eftersom den har påverkat efterkommande forskning (s. 179). 
Maktaspekten existerar även i klassrummet, som Holmberg (1994) framhåller och menar att 
det sker en förhandling mellan elevtexter och lärartexter. Denna förhandling sker mellan olika 
tolkningar som skiljer sig mellan lärare och elever. (1994, s. 65)  

I klassrummet reagerar eleverna på de perspektiv och hållningar som den litterära 
texten och den pedagogiska kontexten lägger upp för. De är både för och emot, 
både accepterande och avvärjande i förhållande till textvärlden. (Holmberg, 1994, 
s. 65) 

Beroende på individens livsperspektiv, som kan skilja sig mellan lärare och elever, kan texter 
tolkas olika och därmed kan receptionen av en text eller en film variera och bli olika. En 
lärares intention med filmvisning eller en viss film kan således få en annan effekt än den 
förväntande. Elevernas mottagande och reaktion beror utöver detta på den lokala miljön och, i 
en skolmiljö, på den pedagogiska presentationen av materialet.  (Holmberg, 1994, s. 65) 
Den litterära högkulturen som skolan står för är enligt Holmberg inte lika påverkad av 
ideologiöverföring som den massproducerade poplärkulturen. Vidare menar han att 
populärkulturen framförallt är de massproducerade medierna: 
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Hursomhelst är det färre som läser. Finkulturen hör ihop med individen, 
populärkulturen med ”massan”. Reception av populärkultur är också en mer 
kollektiv process. Boken är ett individuellt medium. Radio och TV är kollektiva 
medier. (Holmberg, 1994, s. 66) 

Att se film är vanligen en kollektiv företeelse och socialt fenomen även om man tittar ensam. 
Denna medvetenhet påverkar receptionen av filmen och skapar en delaktighet och en 
gemenskap med andra som sett filmen genom att de får en likartad erfarenhet (Holmberg, 
1994 s. 66). Falkheimer menar att varje läsare, tittare och lyssnare har en relation med medier 
som ger dem rollen som en användare snarare än en konsument (Falkheimer, 2001 s. 180). 
Det finns således medvetna val bakom medieanvändning, exempelvis att vara delaktig i en 
gemenskap.  

3.3 Film i skolan – då och nu 

Christina Olin-Scheller (2006) redogör för en historisk tillbakablick av film i undervisningen i 
sin avhandling Mellan Dante och Big Brother. En studie över gymnasieelevers textvärldar 
(2006, s. 109). Redan i början av 1900-talet förekom filmvisning i skolor runt om i landet. 
Med framväxten av TV och andra massmedier stärktes opinionen för att använda film i 
undervisningen. På 1960-talet blev filmundervisning i grundskolan obligatoriskt, och 
huvudansvaret lades på svenskämnet. Med LGR69 och LGY70 stärktes filmens ställning i 
skolan tack vare att styrdokumenten förespråkade teoretisk såväl praktisk användning av film 
i undervisningen, inom ämnet svenska (2006, s. 110). Med LGR80 och framåt fick 
filmanvändning en fortsatt stärkt roll i svenskundervisningen och med LPF94 introducerades 
för första gången det vidgade textbegreppet i klartext.   
	  
Filmens utrymme i skolan har fortsatt att öka, detta på grund av att fritidskulturen och 
skolkulturen blandas. Holmberg (1994) framhåller att eleverna förr satt disciplinerade i 
klasrummet och försköt sina fritidsaktiviteter till morgondagen. Film var då främst ett 
underhållning- och bildningsmedel som i den dåvarande skolan inte hade någon självklar plats 
eller syfte (1994, s.143). Det som förr ansågs som självklara värden och mönster i 
undervisningens innehåll har på senare år blivit annorlunda genom samhällets förändring. 
Vidare understrycker Holmberg (1994) att med dessa pågående förändringar behöver lärare 
tillskaffa sig mer kunskap om mediekulturen som med åren blir allt mer framträdande i 
klassrummen (1994, s. 143). 

Jan Thavenius och Gun Malmgren (1991) menar i boken Svenskämnet i förvandling att 
svenska som ämne idag behöver avlastas, eftersom det innehåller för många delar som inte 
har med svenskämnet att göra. De menar att svenskämnet bör innehålla delar som inte andra 
ämnen kan ta ansvar för, exempelvis meningsbyggnad och traditionell språkbehandling och 
litteraturläsning. Filmanvändning är ett av de inslag i svenskämnet som Thavenius och 
Malmgren anser kan förskjutas till andra ämnen (1991, s. 115). Svedner (2011) påpekar 
motsatsen, att litteratur och film idag hör ihop, och att filmvisning i svenskämnet kan erbjuda 
en förståelse vid tidig ålder som inte texter kan. Studier av film i skolan har fått en roll som 
verkar för att tidigt leda eleverna i deras omvärldsorientering och kritiska förhållningssätt 
gentemot det enorma mediebrus som är en stor del av populärkulturen idag (2011, s. 88-89). 
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Erixon et al  (2012, s. 268) skriver om hur film utifrån deras studie anses gynna svagare elever 
och behöver därmed inte vara en avskild del i undervisningen. Film kan ses som ett 
komplement till svenskundervisningen, till skillnad mot Thavenius och Malmgrens 
ståndpunkt.    
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I vår undersökning är lärares syn på filmens roll det centrala, varför vi valt att använda oss av 
de tre förhållningssätt som Olin-Scheller (2006, s. 112) framhåller i sin avhandling om lärares 
syn på filmmediet i undervisningen. Vi vill med dessa förhållningssätt skapa en uppfattning 
om hur lärarna vi intervjuar placeras inom ramarna för dessa förhållningssätt. Det vidgade 
textbegreppet är centralt inom läroplanen för svenska och innefattar användningen av ord, bild 
och ljud. Populärkultren och dess inverkan på skolan är relevant eftersom skillnaden mellan 
skolan och hemmet idag är mindre påtaglig än förr och populärkulturen har en aktiv roll i 
ungdomarnas liv.  

4.1 Det vidgade textbegreppet  
	  
Olin-Scheller (2006) framhåller i sin avhandling att det vidgade textbegreppet är ett uttryck 
som används främst inom skolväsendet och menar att det är särskilt prominent inom ämnet 
svenska.(2006, s. 111) Begreppet innefattar utöver det skrivna och talade ordet även bild och 
ljud. LGR11 tar upp i kursplanen för svenska hur ord, bild och ljud kan samverka som ett 
textbegrepp (Skolverket, 2011b). I kommentarsmaterialet för kursplanen i svenska står 
filmmediet uttryckligen med som exempel på detta (Skolverket, 2011a). Olin-Scheller frågar 
sig också om populärkulturella medieframställningar som exempelvis film kan te sig mer 
lockande än de material som skolan har att erbjuda (2006, s. 12). 

Samhället är föränderligt och tekniska framsteg sker kontinuerligt och vi lever idag i något av 
ett mediebrus (Olin-Scheller, s. 12-13). Detta mediebrus påverkar även skolan där lärare ställs 
inför utmaningen att hantera den pågående teknikutvecklingen och elevernas förhållningsätt 
till denna. Skolan har till uppgift att främja lärandet och stimulera eleverna till att inhämta och 
utveckla kunskaper genom att använda skilda medier (Skolverket, 2011b). Enligt Andersson 
(1999, s. 110) tar elever ofta med sig förkunskaper om medieanvändning från hemmet till 
skolan; elever befinner sig i en mediekultur som har en påtaglig inverkan på deras liv och 
identitet. Medier är en intrigerad del av många elevers vardag och därför en del av deras 
personliga utveckling. Att utgå från elevers erfarenheter kan som lärare ge fördel i 
undervisningen genom att bruka skilda medier som eleverna är vana vid. Magnus Persson 
(2000, s. 49) menar att denna erfarenhetaknytning kan användas som incitament för lärande 
genom att åsyfta elevernas egen verklighet. Lärare kan engagera elever genom att anknyta till 
frågor som är intressanta och ses som betydelsefulla för eleverna.    

Skönlitteraturen har länge haft en unik position i svenskämnet men i aktuella styrdokument 
belyses ett bredare förhållningssätt gällande textbegreppet. Olin-Scheller (2006) menar att 
svenskämnet historiskt sett har en konservativ syn på skönlitterära texter, vilket kan innebära 
svårigheter med implementeringen av nya medier med populärkulturella inslag genom 
exempelvis filmvisning (2006, s. 21). Vidare menar Svedner (2011) att film kan användas 
som litteratur och att böcker och film inte behöver ses som två konkurrerande medier, utan 
som komplement till varandra (2011, s. 79).   
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Olin-Scheller (2006) beskriver situationen i skolan som att lärare upplever att det är 
problematiskt att använda sig av ett vidgat textbegrepp. Orsaken till detta är mångfacetterat, 
bland annat skiljer sig elevernas och läraranas uppfattning av text. Lärare har också krav på 
sig från olika håll, från föräldrar, kollegor och rektor att väcka elevernas intresse och skapa en 
lärorik undervisningsmiljö (2006, 235-236). 

4.2 Tre förhållningssätt  
	  
Inom det vidgade textbegreppet diskuterar Olin-Scheller (2006, s. 112) i sin avhandling 
utifrån sin undersökning tre förhållningssätt som lärare kan inta gentemot filmens roll till 
filmediet: film som illustration, utfyllnad och jämförelse. Gemensamt för de tre är att film 
verkar som åskådliggörande, stöd och komplement till skönlitteratur. Film används således 
sällan självständigt utan vanligtvis vid sidan av skönlitteratur eller annan text.  

Med film som illustration åsyftas filmens roll som ett åskådliggörande supplement till 
skönlitteratur eller annan text. Filmen används då för att förtydliga litteraturen och erbjuda en 
annorlunda tolkning, vilket med hjälp av ljud och bild kan ge eleverna nya perspektiv. Filmen 
används beskrivande och ges sällan något efterarbete, utan det är den skönlitterära texten som 
bearbetas (Olin-Scheller, 2006, s. 113). Detta förhållningssätt till filmens roll i undervisningen 
är betraktat som det vanligaste. Elever ser i många fall film som en genväg till att snabbare ta 
del av texten eftersom det är mindre tidskrävande och mer lättillgängligt. Vid läsning kan en 
elev själv konstruera händelseförloppet (Svedner, 2011, s. 79). Med hjälp av den egna fantasin 
kan en läsare skapa en värld utifrån boken som är unik till det egna jaget, möjligheten finns 
också att återvända till boken för att reflektera över innehållet igen. Thomas Axelsson (2008, 
s. 222) menar i sin receptionsstudie Film och mening däremot att film är meningsskapande 
och kan reflektera självbilden på olika sätt, exempelvis kan en karaktär i en film uppmuntra 
centrala föreställningar om det egna jaget.  

Olin-Schellers andra förhållningssätt är film som utfyllnad vilket är en benämning på när 
filmen får rollen att verka som en beståndsdel vid slutet av ett undervisningsmoment. Filmens 
roll blir således att förstärka tidigare moment och ge eleverna en sammanfattande helhet. 
Elevers upplevelse av filmen i det här avseendet bygger på deras personliga erfarenheter av 
den föregående undervisningen, vilket bidrar till filmens roll som belöning och 
sammanfattning. Olin-Scheller (2006, s. 113) påpekar dock att många av eleverna i hennes 
undersökning uppfattade filmvisningen som underhållning, likt ett biobesök och ville möblera 
om och inhandla diverse sötsaker. En elev i Olin-Schellers undersökning uttrycker sin 
inställning till film i svenskundervisning på följande vis: ”Film är ett bra sätt att fördriva en 
svensklektion på” (2006 s.136). Den personliga erfarenheten av den tidigare undervisningen 
är i fokus men bortfaller i och med att det sker minimal bearbetning av filmen som 
sammanfattande text.  

Det tredje förhållningsättet Olin-Scheller (2006, s. 113) belyser angående filmmediets roll i 
skolan är film som jämförelse. Hon menar att böcker och film jämförs med syftet att 
tydliggöra skillnader mellan de två. De skönlitterära texterna anses generellt sett i skolan mer 
värdefulla, med betoning på böckernas högre tillförlitlighet. Filmen står inte heller här 
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autonom, ingen bearbetning sker i någon större utsträckning, istället används filmen för att 
åskådligöra de skrivna texterna. Eventuellt efterarbete av filmatiseringen resulterar ofta i 
skillnader i frågornas utformning gällande filmen och boken. Filmen får en underordnad roll 
med problematiserande frågor som ”Vad tyckte du om filmen?” medan bearbetningen av den 
skrivna texten har mer ingående frågor som ”Vilket berättarperspektiv användes?” (Olin-
Scheller, 2006, s. 126). Lärares intention är ofta att använda filmen för att bearbeta boken 
genom att göra den mer tilltalande för eleverna.  

4.3 Populärkulturen i skolan 
 
I boken Populärkulturen och skolan (2000) ställer Persson frågan vad som är populärkultur. 
Han beskriver att begreppet är allmänt känt och förknippas vanligtvis med massmedia men 
beroende på sammanhanget kan begreppet populär vara diffust. Det kan inneha både positiva 
och negativa egenskaper för att definiera populäriteten, detta beror på sammanhanget och vem 
som använder begreppet (2000, s. 22). Populärkultur är således enligt Persson ett omstritt 
begrepp som inte har en bestämd mening. Han påpekar även att populärkulturen inte bara är 
viktig i ungdomars liv utan är i många fall den enda kulturen som de förhåller sig till. Musik, 
film och tv-serier med mera använder unga som ett råmaterial för att skapa en egen identitet. 
Skolan och lärare konkurrerar ofta med denna kultur om elevernas intresse, tid och 
uppmärksamhet (2000, s. 16).   

Filmens roll i skolan kan kopplas till Perssons trappstegsmodell som innebär att elever följer 
en trappa som gradvis leder till ett mer kvalificerat innehåll (2000, s. 38). Enligt denna modell 
kan det vara ett sätt för lärare att leda elever till ett mer finkulturellt material som exempelvis 
traditionell litteratur. På grund av att film ses som ett mer lättillgängligt medium än böcker 
kan film användas för att leda elever upp för trappan med förhoppningen om att introducera 
eleverna till en högre ansett material. Persson talar emot detta och menar att det är viktigt att 
respektera de preferenser som redan finns hos elever (2000, s. 38). 

Svedner (2011) menar att en vanlig föreställning är att lärare och elevers inställning till film 
samt andra medier i undervisningen skiljer sig åt. Vad svenskämnet ska innehålla är grundat 
på värderingar som är rotade i kulturell tillhörighet, ålder, genus, klass och socioekonomisk 
bakgrund (2011, s. 16). Gränserna mellan hemmet och skolan håller på att luckras upp, inte 
minst tack vare möjligheten för många att ständigt vara uppkopplade mot internet. 
Populärkulturen tillbringar och ökar tillgängligheten av film i samband med den tekniska 
utvecklingen, tjänster som Netflix, Youtube och diverse playtjänster skapar en ständig 
åtkomst till film och annat material. Ungdomar som växer upp med denna tillgänglighet 
skapar vanligtvis en positiv attityd gentemot film, vilket kan krocka med skolan och lärares 
annorlunda behandling och syn svenskundervisningen. Persson (2000) beskriver det sålunda: 

Skolan och dess lärare behöver kunskap om populärkulturen. Det handlar 
inte bara om att undanröja en del av de vanligaste fördomarna och 
missförstånden om ungdomars användning av populärkultur. Det handlar i 
minst lika hög grad om att skapa konstruktiva sätt att förhålla sig till det 
som allt mer och för allt fler framstår som den enda kulturen – den 
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kommersiella och den av de multinationella kulturindustrierna förmedlade 
kulturen. (Persson, 2000 s. 92) 

Därmed är det inte sagt att skolan ska överge de traditionella synsätten, som definierar den så 
kallade högkulturen. Holmberg (1994) menar i sin bok Ungdom och media att den 
polariserade uppdelningen har sin grund i den västerländska kulturens historia. När lärare 
upprätthåller skillnaderna mellan högkulturen och populärkulturen fortsätter de en lång 
historisk tradition (1994, s. 14). Persson (2000) framhåller emellertid att skolan idag ska stå 
för en mångfald och skapa ett kritiskt förhållningssätt och ge verktyg till eleverna att hantera 
denna mångfald. Skolan ska inte bekämpa eller undanröja populärkulturen, menar Persson, 
utan skapa ett konstruktivt förhållningssätt till den kulturen som för många ungdomar är deras 
verklighet (2000, s. 92). 
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5. Metod 
 
Vi utgår från den kvalitativa forskningsprocessen som Monica Dalen beskriver i Intervju som 
metod (2011). Den åsyftar att uppnå en insikt om personer och deras sociala verklighet och 
tillvägagångssätt (2011, s.11) Beteckningen kvalitativ inriktad forskning avser en möjlighet 
till tolkande analyser genom exempelvis intervjuer och kan ge en inblick i hur enskilda lärare 
ser på filmens roll i sin undervisning. En kvalitativ intervju har ett bestämt mål - att få en 
uppfattning om hur olika människor upplever erfarenheter och tankar i sin livssituation (2011, 
s. 9). Enligt Jarl Backman (2009) i boken Rapporter och uppsatser resulterar en kvalitativ 
metod i verbala formuleringar, skrivna eller talade. (2009, s. 33)  

Vi valde i vår undersökning att spela in våra samtal med informanterna och utarbetade en 
intervjuguide (se bilaga).  Motiveringen till varför vi valt att använda oss av intervjuer är att vi 
fokuserar på lärares inställning till filmens roll, därför är målsättningen att nå djupa insikter 
som besvarar våra frågor på ett bredare plan. Vi använder oss av en semistruktuerad 
intervjuform vilket har syftet att låta informanterna tala fritt om deras erfarenheter och tankar 
om film i undervisningen. Detta innebär att frågorna är bundna till vårt ämne och område 
(Dalen, 2011, s. 31). Dalen menar vidare att semistruktuerade intervjuer behöver en 
intervjuguide som innehåller centrala teman och frågor som ska täcka de viktigaste delarna av 
undersökningen (Dalen, 2011, s. 31). En nackdel med intervjuer är att det är problematiskt att 
få ett övergripande resultat, varför vi istället väljer frågor som genererar stort djup åt vår 
undersökning.  

5.1 Urvalsgrupp  
 
För denna undersökning har vi valt att intervjua sex stycken svensklärare på tre olika skolor i 
Västra Götalandsregionen. Informanterna valdes ut dels på grund av tidigare etablerad kontakt 
på skolorna och dels för skolorna är belägna i olika kommuner. Anledningen till att vi valt 
skolor i olika kommuner är att vi ville jämföra skolornas tillgång till tekniska hjälpmedel som 
har relevans för filmvisning och filmskapande. Könsfördelningen av lärarna är fyra kvinnor 
och två män varav hälften av lärarna har mellan tio och tjugo år i yrket. De andra tre är 
relativt nyexaminerade och har mellan ett och fem år i yrket. Samtliga deltagare är lärare i 
grundskolans senare år. Deltagandet i våra intervjuer var anonymt vilket vi informerade 
informanterna om innan de blev intervjuade. I resultatredovisningen benämner vi 
informanterna med fingerade namn.  

5.2 Genomförande  
 
Intervjuerna genomfördes under fyra dagar i tre olika högstadieskolor i Västra 
Götalandsregionen. Alla informanterna kontaktades personligen. Intervjuerna skedde under 
avtalad tid på skolorna med en timme tillägnad varje lärare. Före intervjun informerades 
lärarna om syftet med vår undersökning och intervju. Vi förklarade att deltagande var 
anonymt och att samtalet skulle spelas in. Därefter presenterade vi oss och förklarande även 
hur återkopplingen och publiceringen av materialet ska ske. Intervjuerna skedde enskilt med 



12	  
	  

en lärare i taget i tomma klassrum eller grupprum. Varje intervju tog cirka 30 minuter i 
anspråk.  

5.3 Frågornas utformning 
 
Frågorna till intervjuerna konstruerade vi utefter vår syftebeskrivning och våra 
frågeställningar till undersökningen. Varje intervju påbörjades med ett antal inledande frågor 
av allmän karaktär som syftade till att ge oss bakgrundsinformation, dessa frågor spelades inte 
in. Med frågorna ville vi att informanterna skulle känna sig bekväma och kunna tala fritt och 
utömmande. 

Eftersom vi använde oss av en semistruktuerad intervju var de huvudsakliga intervjufrågorna 
av en sådan karaktär att de inte hade rätta svar, det fanns därmed inga svarsalternativ. Med 
utgång i vår teoribildning ville vi med frågorna se hur lärarna förhåller sig till filmens roll i 
deras undervisning genom att ställa frågor som väcker reflektion och diskussion. 

5.4 Avgränsningar 
 
Med film åsyftar vi i denna uppsats spelfilm och inte filmer inriktade på utbildning. 

5.5 Etiska överväganden 
 
Enligt Vetenskapsrådet ska forskningsstudier följa fyra huvudkrav; informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckekravet och nyttjandekravet. Det första kravet, 
informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna i undersökningen om 
vilka villkor som gäller. De ska upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet). Informanterna i vår studie 
meddelades om detta. Samtliga informanter gav sitt samtycke enligt samtyckekravet genom 
att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet medför att alla deltagande i 
en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och eventuella personuppgifter skall 
förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Våra frågeställningar var inte av den 
natur att det skulle kunna framkomma känslig information, men trots detta försäkrade vi 
informanterna om att deltagandet var anonymt. Nyttjandekravet innebär att insamlat material 
endast får användas för det aktuella forskningsändamålet (Vetenskapsrådet). Vi informerade 
deltagarna att det inspelade materialet bara skulle användas av oss i undersökningens syfte. 
Slutligen upplystes informanterna om hur återkopplingen och publicering ska ske.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas intervjuerna med lärarna i enlighet med vår studies syfte, det vill säga 
att påvisa informanternas syn på filmens roll i undervisningen. Uppdelningen av svaren i olika 
teman tydliggör likheter och skillnader mellan de olika lärarna och deras ställning till 
filmmediet i undervisningen. I slutet av varje kapitel fortgår en analys av våra resultat. 

Nedan följer en kortfattad presentation av de sex informanterna där vi påvisar deltagarnas 
ämnen och år i yrket. Malin har arbetat som lärare i cirka 14 år och undervisar förutom i 
svenska även i svenska som andraspråk. Erik har varit lärare i 12 år och arbetar som svenska 
och samhällskunskapslärare. Mona är den av informanterna som har flest år i yrket, cirka 20 
år. Hon är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk. Johanna är nyexaminerad och 
har precis börjat arbeta som lärare, hon har ämnena svenska och engelska. Anna har jobbat 
som lärare i fem år och bedriver undervisning i svenska, franska och svenska som andraspråk. 
Johan har arbetat som lärare i fyra år och undervisar i svenska och idrott. 

6.1 Förväntning på filmmediet  
 
Samtliga lärare förhåller sig positiva till film och dess förväntade roll i skolan. Flera lärare 
uttrycker att film är mer tilltalande för elever än traditionella böcker. Malin menar att elever 
kan känna igen sig i filmer och reflektera över de samhällsproblem som finns. Hon påpekar 
att hon i sin lärarroll kan använda sig av filmens bildspråk för att diskutera exempelvis 
dramaturgi.   

Om filmens roll säger hon följande: 

Jag ser film som en förlängning av en text, jag ser det som att man kan arbeta med 
den på samma sätt som man kan arbeta med en bok. Det som är bra med film är att 
man ser den gemensamt och får en gemensam upplevelse. 

Hon anser att man som lärare inte behöver inte ta hänsyn till om eleverna är snabba eller 
långsamma läsare vilket gör att man har någonting gemensamt att diskutera. Detta håller 
Johanna med om, och menar att på grund av elevernas egna erfarenheter är de vanligtvis mer 
förtrogna med film än traditionella böcker. Samtidigt understryker Erik betydelsen av enskild 
reflektion och menar att film kan erbjuda samma möjlighet som böcker i det avseendet. Detta 
även om filmen ses i grupp. 

Det går att diskutera och reflektera kring filmer och sedan återkoppla till böcker, 
antingen genom samtal i smågrupper eller att skriva.  

På Eriks skola har det satsats mycket på läsning och därför har film fått ta ett steg tillbaka, det 
är skönlitteratur som främst används för att öka elevernas läsförståelse.  Han anser att träna 
elevernas läsförståelse är ett av svenskämnets viktigaste uppdrag och att film kan användas 
för att till slut nå god läsförståelse. Erik funderar kring hur film kan konkurrera med 
traditionell litteratur och menar att filmens fördel ligger i dess förmåga att vara tilltalande och 
lätt att konsumera. Lärarna är alla eniga att film ska ha ett budskap och ett syfte, det ska inte 
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vara ren underhållning. Mona beskriver hur film kan användas för att skildra egenskaper hos 
karaktärer i berättelser, vilka eleverna sedan kan reflektera över.  

Vi är alla olika och det kan film hjälpa till att skildra. Det är suveränt att visa 
eleverna filmer som beskriver miljöer som de själva inte är vana vid, för att eleven 
ska kunna förstå historiska företeelser och se hur andra tider kunde ha varit. Film är 
också ett bra alternativ till böcker eftersom ungdomar ser väldigt mycket film, det 
är en stor del av deras vardag.    

En nackdel med film som flera lärare uttrycker är att filmediet uppmuntrar till mindre läsning 
eftersom film är mer lättillgängligt och lustfyllt, vilket resulterar i att elevernas läsförståelse 
blir sämre. Förväntningen på film är däremot alltjämt positiv: att skapa en gemenskap i 
klassrummet. Alla elever delar filmupplevelsen, till skillnad mot böcker, där läsupplevelsen är 
unik även om alla läser samma bok. Detta kan enligt lärarna leda till intressanta diskussioner 
både i smågrupper och i helklass, i vilka olika frågor om samhällsproblem utifrån exempelvis 
karaktärerna i filmen kan diskuteras. Johan uttrycker nyttan med att först läsa en bok och 
sedan se filmatiseringen - eleverna får först skapa en egen bild av läsningen för att senare få ta 
del av en annan tolkning genom film. 

Film ska inte vara enbart nöje utan förväntas ha samma tyngd för eleverna som resten av 
svenskämnets delar. Johanna tycker inte så är fallet: 

Eleverna behandlar filmvisning i skolan som ett biobesök. De vill slänga upp 
fötterna på bänkarna och ha med sig godis och läsk. De är inte uppmärksamma på 
filmens beståndsdelar eller budskap utan ser det mer som ett avkopplande moment. 
För att motverka detta måste jag förtydliga att det är en filmanalys eller liknande 
som vi arbetar med.  

Lärarna är alltså medvetna om hur eleverna ser på filmvisning i skolan och för eleverna ligger 
värdet i filmens underhållningsförmåga och inte i innehållet eller efterarbetet. För lärarna 
ligger värdet i både filmens innehåll och i efterarbetet. Filmen förväntas ha en tyngd som 
möjliggör reflektion och ger material för efterarbete. Lärarna kan därmed anses se film 
huvudsakligen i enighet med två av Olin-Schellers (2006 s.112) förhållningssätt. Deras 
förväntning på film är som tidigare nämnt att filmen de använder ska ha ett budskap och ett 
syfte. Filmen ska verka som åskådliggörande, komplement eller som stöd till skönlitteratur, 
vilket också är ett genomgående svar i intervjuerna. Film som en åskådliggörande spegel som 
reflekterar en historisk händelse är vanligt förekommande. Lärarna diskuterar inte hur filmen 
är en konstruktion av verkligenheten och därmed en tolkning med eleverna, utan utgår från att 
filmens återskapande är korrekt.  

Samtliga lärare har en positiv inställning på filmens förväntade funktion. Filmen skapar en 
gemenskap i klassrummet eftersom alla delar samma upplevelse, vilket kan tolkas som att 
lärarna ser en didaktisk (och praktisk) fördel med att visa filmen i helklass.  Detta kan bero till 
stor del på att film tilltalar ungdomar som är förtrogna med populärkulturen där film och bio 
är prominent. Igenkänning och reflektion är en viktig aspekt vid filmvisning enligt lärarna. 
Andersson (1999 s.110) menar att eleverna tar med sig förkunskaper om film och 
medieanvändning från hemmet vilket kan vara en anledning varför lärarna vill använda sig av 
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dessa bekanta medel. Det möjliggör uppgifter som åsyftar att få eleverna att känna igen sig 
och reflektera över filmens budskap. Bokläsning och läsförståelse ses emellertid som den 
huvudsakliga kunskapskällan som svarar mot svenskämnets primära uppdrag. Detta kan bero 
på att skolan ska stå för högkulturen, som Persson (2000, s.92) benämner kulturen som råder i 
skolan. Det sker för många ungdomar en krock i mötet mellan populärkultur och högkultur. 
Film anses vara tillgängligt för alla eftersom det är en del av populärkulturen medan böcker 
kräver en viss inlärd färdighet för att kunna konsumeras. Det är alltså möjligt att resonera 
kring huruvida det finns en föreställning om att film inte har någon brant inlärningskurva eller 
hög svårighetsgrad i kontrast med böcker. Vidare påpekar Holmberg (1994 s.14) att 
upprätthållandet av högkulturen i skolan kan vara ett resultat av en lång historisk tradition 
som framträder även i våra intervjusvar. Läroplanen för svenska kan tolkas som om att den 
ger mer utrymme åt läsning och läsförståelse än användningen av texter som kombinerar ord, 
ljud och bild, då läsning av skriven text bland annat får större vikt i kunskapskraven. 
(Skolverket, 2011b). Troligen är detta en ytterligare motivator för lärare att använda sig av 
traditionella böcker. Det är därmed möjligt att argumentera för att lärarna avgränsar 
läsförståelse till skriven text eftersom tolkningsutrymmet för det vidgade textbegreppet kan 
anses begränsat.    

6.2 Film med budskap 
 
I samtalen om filmurvalet framkommer det att valet av film inte är lika självklart som val 
böcker. Malin väljer filmer utifrån vad hon vill belysa med sin undervisning. Hon känner en 
stor frihet inom svenskämnet att välja en film utifrån det ämnet som hon och eleverna skall 
arbeta med. Jämfört med SO, som hon också är lärare i, där hon visar filmer som illustrerar en 
epok.  

I svenskan kan hon välja mer fritt utifrån olika teman som exempelvis sex och samlevnad.  

Till exempel Fucking Åmål och Juno är filmer som många lärare väljer att använda 
sig av i sin undervisning, de belyser världen mellan barn och vuxen och 
tonårsproblem. Jag väljer dessa filmer för att jag tycker de passar eleverna. 

Hon beskriver sig själv som en allätare vad gäller film vilket avspeglas på hennes val av 
filmer i undervisningen. Det vidgade textbegreppet är även Johanna bekant med, och väljer att 
se filmurvalet lika brett som bokurvalet. Hon menar att det finns minst lika många filmer att 
välja bland som böcker. Till skillnad mot detta använder Erik sig gärna av mindre klassiska 
filmer, och väljer istället att arbeta med kortfilmer som han hittar på exempelvis Youtube. 

Jag väljer filmer som är baserade på böcker som vi har pratat om eller läst, men jag 
söker mig gärna till kortfilmer. Skolans resurser består i huvudsak av böcker och 
skolbiblioteket har en blandat kompott med olika böcker men inte många filmer. 
Det är ett av skälen till att jag väljer kortfilmer som finns tillgängliga på internet. 

Mona påpekar att film hon väljer måste passa in i skolans värdegrund, det kan alltså inte vara 
vilken film som helst. Hon ser ingen nytta av att använda nya och extremt populära filmer: 
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Nya filmer på bio har eleverna i många fall redan sett själva och det finns därmed 
ingen direkt mening med att visa dem i klassrummet. Efter några år, om filmen är 
lämplig och bra, fastnar den eftersom den passar ungdomar i den åldern och har ett 
budskap. 

Anna uttrycker överlag att valet av film är bundet till vad som passar ett visst arbetsmoment. 
Film ska ha ett budskap, ett syfte och det finns enligt flera av lärarna ett stort potentiellt 
utrymme för många olika typer av filmformat.  

Att välja film anses bland svensklärarna friare än att välja en bok för eleverna att läsa, detta 
eftersom böcker följer en mer specifik litteraturkanon än film.  Däremot är valet inte lika 
självklart, eftersom det inte finns en filmkanon i samma uträckning. Flera lärare vill inte 
använda nya filmer som eleverna nyss har sett, de väljer i alltså många fall att inte utgå från 
elevernas tidigare erfarenheter, vilket Persson (2000) benämner som angeläget för att ta upp 
frågor som är intressanta för eleverna. Detta kan te sig märkligt eftersom film i många fall 
användas för att leda eleverna till reflektion över sin livssituation. Film med 
erfarenhetsanknytning kan därmed vara högst relevant för eleverna om målet är att de ska 
reflektera över sin identitet. Skolans resurser är också begränsade och har ett större utbud 
böcker än filmer. De två lärarna som har arbetat längst uttryckter i sina svar att böcker alltid 
haft en högre ställning i skolan. Holmberg (1994) uttrycker detta sålunda: ”Det är större chans 
att träffa en lärarkollega på biblioteket, på muséet eller på teatern än i videobutiken” (1994, s. 
14). På senare år har däremot den tekniska användningen ökat, likaså kravet på lärarnas IKT-
kompetens. Detta kan ha lett till ett bredare perspektiv på film, där särskilt de yngre lärarna i 
vår undersökning ser flera arbetsområden med filmanvändning. 

Erik talar särskilt om användningen av kortfilm, och menar att filmer inte behöver vara två 
timmar långa för att ha ett budskap. Tillgängligheten av kortfilmer och klipp på exempelvis 
Youtube tilltalar honom och bidrar till användningen av kortfilm. Samtliga lärare i 
undersökningen poängterar att filmen de väljer ska ha ett tydligt budskap. Det budskapet ska 
belysa olika samhällsproblem som är aktuella i tonårslivet. Utifrån det vidgade textbegreppet 
väljer flera av lärarna i vår undersökning att använda filmer som behandlar tonårsproblem och 
livet mellan barn och vuxen. Bland dem omnämns Juno, Fucking Åmål, Ondskan och Hip hip 
hora. Flera av lärarna ser film som ett verktyg att utveckla identiteten och empatiförmågan, 
varför filmer som de ovannämnda anses lämpliga. De ska dessutom överensstämma med 
skolans värdegrund.  Läroplanen för svenska framhåller att elever genom skilda medier ska 
kunna urskilja texters budskap, tema och motiv. Det ska leda till reflektion och 
identitetskapande inför vuxenlivet.  

6.3 Efterarbete av film i undervisningen 
 
Lärarna som deltog i vår studie beskriver att de efterarbetar film på olika sätt, ibland genom 
att sammanfatta eller knyta ihop säcken efter ett arbetsområde, ibland genom att samtala och 
skriva om film. Flera av lärarna menar att film inte alltid får det efterarbetet som de hade 
velat. Det kan vara smart att inleda ett moment med film anser Malin, eftersom det då skapas 
tid för omfattande efterarbete och diskussion i helklass som de inte får annars. Malin 
framhåller vidare olika metoder för att efterarbeta film i undervisningen:  
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Det är bra om man dels delar in eleverna i mindre grupper och ger dem frågor kring 
filmen som de får diskutera inom gruppen. Sen tar man det till en 
helklassdiskussion likt ett boksamtal.  

Både Malin och Erik brukar efterarbeta böcker och filmer på samma sätt, och påpekar att 
svenskämnet har fokus på läsförståelse. Erik tar avstamp i att läsförståelse är ett av skolans 
viktigaste uppdrag. Att läsa mellan raderna är något eleverna skall kunna uttrycka i egna 
texter. Därför är det viktigt att eleverna tränar på det. Johan menar att läsa mellan raderna 
även existerar i film och därför är film lika betydelsefull som böcker i detta avseende. Detta 
kan tänkas skilja sig något med det traditionella synsättet på läsförståelse där det är böcker 
som är underlag att träna läsförståelse. Anna tror att elever i många fall har det lättare att ta till 
sig film än böcker, vilket möjliggör diskussioner om könsroller och andra samhällsfrågor efter 
filmvisning.  Hon tror att det är svårare för eleverna att avkoda skriven text än film, eftersom 
alla får samma referensram när de ser film. Erik efterarbetar filmer med eleverna genom 
exempelvis filmanalys eller jämförande med böcker.  

Med film kan man diskutera karaktärer, miljöer, budskapet i film med mera. Egna 
tankar och reflektioner är något jag också tycker är väldigt viktigt att få fram. Att 
ställa frågor kring filmen, dess budskap och tema är något jag gärna gör med 
eleverna för att efterarbeta film.  

Efterarbete kan ske skriftligt eller muntligt menar Erik, antingen i smågrupper eller i helklass. 
Han funderar på om det kanske är vanligare att prata om film än böcker och att boksamtal kan 
vara svårt för eleverna eftersom varje läsupplevelse är unik. Film erbjuder däremot en 
gemensam upplevelse som kan vara lättare för eleverna att diskutera i grupp. Gemensamt 
tycker lärarna att film är mer jämställt i den meningen att det är lättare för alla att ta till sig 
budskapet, medan böcker kräver viss avkodning i efterarbetet för att förstå. Mona beskriver 
hur hon efterarbetar film med eleverna: 

När vi senast såg på film gjorde jag frågor som eleverna skulle svara på efteråt. Vi 
diskuterade senare svaren genom handuppträckning i helklass. Ett alternativ till 
detta är att först låta eleverna reflektera individuellt eller i par och sedan låta dem 
dela med sig av sina tankar i helklass.  

Flera av lärarna uttrycker att film, jämfört med böcker, vanligtvis diskuteras i helklass efter 
visningen eftersom alla elever ser samma film. Johanna föreslår också detta tillvägagångssätt, 
eftersom eleverna kan ge varandra idéer och olika perspektiv. Anna har precis börjat använda 
sig av filmläxor, något som hennes kollegor tycker är ovanligt. Eleverna är dock positivt 
inställda och tycker att det är kul och annorlunda. Utfallet av filmläxor anser Anna ha varit 
bra i den mån att det fungerar som en läsläxa, men att eleverna i högre uträckning fullföljer 
sin uppgift.  

Efterarbetet av film skiljer sig mellan lärarna. Malin och Erik väljer att bearbeta film på 
liknande vis: de ser på filmen och diskuterar den med eleverna, antigen i smågrupper eller i 
helklass. De använder således filmen självständigt, vilket Olin-Scheller (2006 s.112) påpekar 
är relativt ovanligt. Detta kan visa på en förändrad inställning hos lärare gällande filmens 
utrymme och roll sedan Olin-Schellers avhandling publicerades 2006. Efterarbete av film sker 
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vanligtvis i kombination med böcker i ett jämförande format. Ökningen av tekniska 
hjälpmedel och nya perspektiv på filmmediets möjligheter har troligtvis bidragit till hur dessa 
två lärare använder film. Samtliga lärare medhåller emellertid att film inte får det efterarbete 
som de själva hade velat. Flera lärare påpekar tidsbrist och menar att böcker ges större 
utrymme för efterarbete i läroplanen. Filmläxa som Anna använder sig av kan ses som ett 
alternativ till traditionell läsning och en metod för att efterarbeta filmvisning. I ett vidare 
perspektiv kan det ses som ett nytt tillvägagångssätt för att undkomma tidsbristen som lärarna 
framhåller. 

Att läsa mellan raderna är ett steg mot god läsförståelse, anser både Erik och Johan, och 
understrycker att intertextualitet existerar även i film. Detta påstående överensstämmer med 
det vidgade textbegreppet som påvisar att text inrymmer mer än det skrivna ordet. Det är 
således möjligt att utifrån film diskutera exempelvis subtila meningar, karaktärer och miljöer.  
Som vi ser i tidigare intervjusvar ligger emellertid tyngden på att film ska ha ett budskap. 
Filmens form blir sekundär eftersom den ställs i kontrast mot böcker, som anses lämpligare 
för att diskutera exempelvis uppbyggnad. Samtliga lärare tror att eleverna har svårare att 
avkoda skriven text än film. Anledningen till detta kan vara att eleverna är mer förtrogna med 
populärkulturen och filmediet överlag. Som Erixon et al (2012, s. 267) och  Svedner (2011 
s.78-79) framhåller associerar många elever bokläsning unikt till skolan. Som ett resultat av 
detta är det vanligt att lärare använder film som en introduktion till läsförståelse, genom 
exempelvis filmanalys.   

6.4 Elevproducerad film 
 
Fyra av lärarna talar om elevernas filmproduktion och tycker själva att det är roligt, både att 
se eleverna arbeta tillsammans och se deras slutproduktion. Filmproduktion är mer utbrett på 
två av skolorna, Johanna och Johan är inte förtrogna med att låta eleverna producera egen 
film. På deras skola arbetade de inte med filmproduktion. En av anledningarna att låta 
eleverna producera egen film menar Erik är att det uppfyller de centrala kunskapskraven i 
läroplanen rörande det vidgade textbegreppet.  

Det är roligt och smidigt att låta eleverna producera egen film, de får arbeta 
tillsammans och i grupper efter ett tema och skriva manus och story board. Det 
tjänar mycket till att låta eleverna göra film eftersom det finns en hög motivation. 

På Eriks skola finns det en mall som används när projektarbetet med film startar, det börjar 
med att tillsammans med eleverna välja ut ett tema som de skall arbeta utifrån. Alla elever 
skall självständigt skriva ett manus, där de senare väljer ut det bäst lämpade som blir till film. 
I och med detta blir det en sammanhängande process från manus till slutgiltig film, där 
eleverna får arbeta tillsammans och skapa något kreativt.  Malin menar att det inte bara är 
positivt och givande att låta eleverna producera egen film. Ett problem kan vara att de gärna 
vill göra en action-film som inte är helt realistisk att framställa och ger eleverna således inte 
mycket kunskap. Malin understryker att det inte behöver vara så bombastiskt som eleverna 
gärna vill ha det när man producerar film: 
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Man kan uttrycka mycket med väldigt enkla små medel och det gäller att visa 
eleverna exempel på dessa medel. Stumfilm är ett bra exempel, inget behöver sägas 
men filmen kan trots detta uttrycka flera budskap. Längden på filmen är också 
överdriven, en film på en minut kan säga lika mycket som en långfilm.  

Ett gemensamt drag på skolorna är att filmerna inte behöver vara särskilt långa för att vara 
intresseväckande. Eleverna skall kunna använda film som ett uttryckmedel och det skall 
finnas en röd tråd genom berättelsen, även om den är kort, menar Anna.  Eleverna ska enligt 
henne kunna skriva en text i filmformat. I slutproduktionen är det inte orden som skall visa 
vad eleverna kan utan det är kameravinklar, ljudsättning och visuellet berättande som ska 
utveckla dramaturgin och ge en bra berättelse.  

Det är viktigt att eleverna kan uttrycka ett budskap med filmens möjligheter. 
Kroppspråket är framträdande på ett sätt som är nytt och spännande för eleverna. 
Bra gestaltningen av karaktärer kräver nya uttrycksmedel som inte är ord, detta ger 
eleverna nya möjligheter att uttrycka sig. 

Mona framhåller att eleverna känner sig professionella när de skapar egen film, de känner sig 
kreativa och jämför sin egen film med filmer de själva sett. Flera av lärarna säger sig ha sett 
att eleverna jämför sin filmproduktion med sin egen verklighet, vilket leder till inre reflektion. 
Anna påpekar också att detta nya uttrycksmedel ger nya möjligheter för läs- och skrivsvaga 
elever att uttrycka sina tankar och känslor. I samtalet uttrycker hon att deltagandet är det 
viktiga:  

De får arbeta tillsammans i grupper och känna sig delaktiga i en process. Eleverna 
har det roligt och de får använda sin fantasi till att skapa något ihop. Därför är det 
viktigt att alla får vara med och ta lika mycket ansvar. 

Den höga motivationen som eleverna har när det producerar egen film är en av anledningarna 
till att fyra av lärarna använder sig av filmmediet. Enligt Olin-Scheller (2006) är berättandet i 
multimediala texter en stark motivationsfaktor för eleverna (2006, s. 202). Projektarbetet 
filmskapande är vanligtvis temabelagt och ämnesöverstridande. Eleverna delas in i grupper 
där de först får skriva ett manus och storyboard, därefter får varje elevgrupp en filmkamera 
till sitt förfogande. Att skriva, filma och klippa egen film är en tidskrävande process, därav 
väljer skolorna att arbeta ämnesöverstridande med gemensamt tema. Det är också en fråga om 
skolornas resurser, hur många filmkameror som finns tillgängliga och vilka lärare som är 
involverade i projektarbetet. Erik använder sig av en mall som finns på skolan för hur 
produktionen ska gå till, detta har troligtvis syftet att spara tid och begränsa utsvävningar hos 
eleverna. 

Malin uttrycker problematiken med att eleverna producerar för långa och avancerade filmer 
som har en tendens att bli orealistiska och utan budskap. Tanken är oftast god men brist på tid 
och resurser hindrar eleverna från att göra långa, sammanhängande filmer. Malin och flera av 
de andra lärarna påpekar däremot att de går att få fram ett budskap lika bra genom enkla och 
korta medel. Anna talar om hur mycket reklamfilmer kan säga på kort tid, och utan att 
nödvändigtvis ha tal. Kroppspråk är särskilt framträdande i stumfilmer, och Axelsson (2008, 
s. 222) menar att film är meningsskapande i sin visuella framställning, varför tal inte behöver 
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vara det centrala i film. Budskapet kan således vara starkt även om filmen bara är några 
minuter lång och inte har något tal.  

I de skolorna som har filmskapande som projektarbete styrker lärarna metoden för arbetet 
med de centrala delarna i läroplanen för svenska. Eleverna ska enligt läroplanen ”stimuleras 
till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.” (Skolverket, 2011b). Genom att få 
framarbeta egen film får eleverna, enligt flera av lärarna, uttrycka sina tankar och åsikter. 
Detta kan vara positivt och givande för exempelvis lässvaga elever som har lättare att uttrycka 
sig med skådespeleri och visuellt berättande. Mona menar att eleverna känner sig 
professionella och kreativa när de skapar film, de får arbeta med kameravinklar, ljussättning, 
musik med mera. Utifrån det vidgade textbegreppet är detta relevant eftersom de möjliggör en 
annorlunda form av estetiskt uttryck där eleverna får gestalta karaktärer och reflektera över 
den egna identiteten.     
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7. Resultatsammanfattning  
 
Av de sex lärarna vi har intervjuat var samtliga positivt inställda till filmens användning i 
undervisningen. Att film är mer tilltalande än böcker för eleverna är lärarna alla eniga om. 
Film kan användas självständigt men traditionella böcker anses fortfarande vara den primära 
kunskapskällan. Film används i relation till Olin-Schellers (2006) tre förhållningsätt; som 
illustration, jämförande med böcker och utfyllnad. Det sistnämnda förhållningssätet 
distanserar sig lärarna dock från, och menar att film måste ha ett budskap och ett syfte. 
Filmvisning ska leda till reflektion och identitetsutveckling och därför är filmvalet viktigt. 
Valet av film är inte självklart, men de ska åsyfta att illustrera problemområden som är 
relevanta för elever i tonåren. Lärarna upplever en stor frihet i att välja film, dock måste 
filmvalet ta avstamp i skolans värdegrund för att kunna användas. Valet begränsas av skolans 
resurser och tillgång på filmer samt tekniska hjälpmedel, varför Erik väljer att använda sig av 
kortfilmer via diverse onlinetjänster som exempelvis Youtube.  

Efterarbetning av filmvisning är viktigt, däremot påpekar alla lärare att de gärna hade velat ha 
mer tid att efterarbeta filmvisning. Malin brukar sammanfatta ett arbetsområde genom att se 
på film och efterarbeta den med gruppsamtal och enskild reflektion. I kontrast mot Olin-
Schellers (2006) avhandling kan de anses att film används självständigt av flera av lärarna. De 
ser på film med eleverna och diskuterar den efteråt i smågrupper eller helklass, utan att 
jämföra med böcker eller annat material. De diskuterar berättandeperspektiv, 
karaktärgestaltning, kameravinklar och andra dramaturgiska grepp. Anna har vid tidpunkten 
för intervjun nyligen börjat använda filmläxor, där eleverna får se en utvald film i hemmet 
och besvara frågor som rör den. Hennes kollegor tycker detta är ovanligt, men hon menar 
själv att eleverna är positiva och att det än så länge fungerar bra.  

Av de sex lärarna i vår studie har fyra erfarenheter av projektarbete med elevproducerad film. 
Både lärarna och deras elever tycker att det är roligt och givande är göra egen film. Erik 
menar att arbetsmetoden uppfyller centrala kunskapskrav för svenskämnet. Projektarbetet 
filmskapande sker utifrån teman och är ämnesöverskriande på båda skolorna vi besökte. Att 
skapa egen film är en annorlunda uttrycksform som eleverna uppskattar, de får nya sätt att 
uttrycka tankar och åsikter, genom bland annat kroppsspråk. Att eleverna aktivt deltar i 
filmskapandet anser lärarna vara det väsentliga eftersom de bidrar till en gemsamhet och 
skapar en kreativ miljö.  

Filmens roll i skolan utifrån lärarnas perspektiv är central men ses ofta som en förlängning av 
en skriven text. Att film har ett budskap är det viktigaste eftersom eleverna ska få reflektera 
över ett särskilt ämne som filmen utgår från. Lärarna ser vanligtvis på film med eleverna i 
helklass eftersom alla får en gemensam upplevelse som de kan diskutera med varandra och 
med läraren. Lässvaga elever får genom film ett alternativ till läsning genom filmens 
möjligheter, vilket i ett längre perspektiv ska leda till bättre läsförståelse. Film kan likt böcker 
leda till reflektion och bidra till identitetsutveckling eftersom eleverna jämför sig själva och 
sin livssituation med karaktärer, miljöer och situationer i filmer.  
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Lärarna i vår undersökning anser att det finns en hög motivation hos eleverna att både se på 
film och skapa egen film. Anledningen till detta tror de är att film är ett mer bekant 
uttrycksmedel för eleverna som de ständigt konsumerar på fritiden. Inställningen till film är 
överlag positiv, detta på grund av att film associeras med underhållning utanför skolan och får 
därför likartad roll för eleverna i klassrummet.   
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8. Resultatdiskussion 

8.1 Illustrativt format 
 
Lärare ser film som ett aktuellt och genomgripande medium som har stor betydelse för elever. 
Undervisning i dag ska sträva efter att stimulera eleverna till att uttrycka sig genom 
varierande estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2011b). Film är påtagligt i dagens samhälle 
och att ungdomar exponeras för ett bredare textbegrepp även i skolan, anser lärare är viktigt 
eftersom det tilltalar deras verklighet. Skolkulturen problematiserar emellertid filmens 
potentiella användningsområden genom att det finns en osynlig mur som separerar skolans 
konservativa syn på textbegreppet med ungdomars populärkulturella preferenser. Filmens 
illustrativa format är den primära lärarsynen på film i undervisningen (Olin-Scheller, 2006 
s.113).  

Trots viljan att tillämpa det vidgade textbegreppet finns vissa skillnader som gör att olika 
medier får olika funktioner i undervisningen. Flera lärare i vår undersökning framhåller att de 
ser film som en förlängning av en text, vilket kan peka på att de vill att film ska erhålla 
samma funktion som böcker. Vi menar att bara för att film kan användas på samma sätt som 
böcker betyder det inte att det är det bästa eller enda sättet att använda film. Filmens format är 
som Olin-Scheller (2006, s.113) framhåller unikt i sin förmåga att vara åskådliggörande på ett 
visuellt plan som skiljer sig mot skriven text. Att nyttja filmens egenskaper som självständigt 
medium, alltså inte i kombination med annat material, kan möjliggöra nya infallsvinklar som 
andra medier inte kan. Samtliga lärare i vår studie påpekar emellertid att de har intentionen att 
använda film självständigt och inte som komplement till klassisk litteratur. Filmens format 
och den rådande skolkulturen kan dock skapa förväntningar på hur lärare ska behandla olika 
typer av texter. Detta kan omedvetet komplicera lärares förhållning till filmens autonomitet 
genom den historiska kontexten som film har i skolan. Det kan medföra en identitetskris för 
lärare eftersom det tvingar lärare att reflektera över sin roll som lärare och hur svenskämnet 
ska förhålla sig gentemot elevernas syn på nya medier. Nya medier är ofta ett naturligt inslag i 
elevernas tillvaro medan många lärare i vuxen ålder uttrycker ett behov av 
kompentensutveckling för att befinna sig på samma nivå som eleverna. (Erixon et al, 2012, s. 
268) 

8.2 Syfte och budskap med film 
 
Ett av de mest framträdande resultaten i vår undersökning är tanken om att film alltid ska ha 
ett budskap. Att visa en film utan att känna till innehållet och utan att ha en baktanke är enligt 
vår undersökning ovanligt. Jämför vi användningen av böcker med film i skolan menar vi att 
lärare ser en högre grad av tillförlitlighet till böcker. Denna tillförlitlighet grundar sig i att 
böcker har en stark etablerad ställning i skolkulturen och i svenskämnet (Persson, 2000, s. 
29). Lärare kan välja böcker utan att dessa har något vidare budskap annat än att det ökar 
läsförståelsen hos eleverna. Lärare behöver inte heller nödvändigtvis ha läst böckerna innan 
eleverna. I kontrast mot detta kräver film ett budskap för att visas för eleverna eftersom 
filmvisning per automatik inte anses bidra till någon ökad förmåga likt läsförståelse.  
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En vald film måste enligt lärare i vår studie ha ett budskap som eleverna ska ta del av, om 
elevreceptionen inte överensstämmer med lärarens intention kan den förväntade effekten bli 
annorlunda. Effekten av filmvisningen blir att lära eleverna vad budskapet är snarare än att 
eleverna ska få träna sin tolkning- och analysförmåga. Om budskapet är förbestämt av läraren, 
och eleven tolkar budskapet annorlunda kan det bli en fråga om rätt och fel. Det kan skapas en 
maktförhandling mellan lärare och elever där läraren vanligtvis står för det ”rätta” och elevens 
tolkning blir underordnad. Budskapet behöver inte vara en självklar sanning utan är många 
gånger en åsikt som manusförfattaren har. Huruvida det överhuvudtaget finns ett budskap och 
om läraren tolkar detta ”rätt” menar vi inte heller är en självklarhet enligt. Enligt vår tolkning 
kan ett budskap skapas individuellt beroende på den enskilda upplevelsen som bygger på 
livserfarenheter med mera. Syftet med filmvisningen kan bli tillintegjort om det förväntade 
budskapet inte når fram till eleverna. Att se en film i undervisningen utan att ha ett bestämt 
bakomliggande budskap som eleverna får ta del av innan filmvisning, och istället utgå från att 
eleverna tolkar budskapet är ett möjligt alternativ. Att ha ett förbestämt budskap kan 
emellertid vara positivt eftersom eleverna kan resonera kring hur filmen förmedlar budskapet. 
Det blir därmed en fråga om filmanalys utifrån hur filmen är uppbyggd snarare än en fråga 
om hur budskapet i filmen kan tolkas.     

Några av våra informanter talar om hur film kan användas för att diskutera exempelvis 
filmens karaktärer, miljöer och subtila meningar. Film som lärare väljer förefaller emellertid 
vara bundet till att filmen ska förmedla ett budskap, som vi har sett exempel på med Hip Hip 
Hora och Ondskan.  Valet av film görs inte utefter filmens förmåga för diskussion om form 
och uppbyggnad, utan snare verkar den ursprungliga motivationen för valet vara grundat i 
filmens förmåga att förmedla ett budskap som anses ha relevans för eleverna.  

8.3 Avstånd mellan skola och fritid 
 
Nya filmer anses enligt våra resultat inte ha någon plats i skolan, utan de måste vara 
vedertagna och beprövade innan de får en given roll i lärares repertoar av filmer. En 
anledning till detta menar flera av lärarna är att eleverna själva ser de nya filmerna som 
kommer ut. Detta kan anses som ett generaliserande antagande från lärare sida angående 
elevernas filmkonsumtion på fritiden. Avståndet mellan skolan och fritid ökar därmed när 
lärare väljer att använda filmer som eleverna inte känner något samband med. Andersson 
(1999) menar att den litterära kulturen som skapades under modenitetens era nu ersätts av en 
mediekultur (1999, s. 30). Skolan som huvudsakligen står för den litterära kulturen ställs nu 
inför en omprövning där gamla uttrycksformer behöver ge plats åt de nya mediala 
användningsområdena. Den litterära kulturen och tilltron till böcker bottnar i en historisk 
kontext. Böcker har funnits länge och har alltid varit ett fundament i svenskundervisningen. 
Filmmediet är ett relativt nytt fenomen och dess möjligheter är ännu inte helt utforskade eller 
etablerade. Olin-Scheller (2006) menar att skönlitteratur per automatik står för det ”höga” och 
bildmedier för det” låga”. (2006, s. 137) En vidare orsak till varför skönlitteratur symboliserar 
högkulturen i skolan menar Olin-Scheller är att lärarutbildningen sedan länge huvudsakligen 
fokuserar på klassisk skönlitteratur. (2006, s. 138). Vi menar att många lärare känner sig 
uppmanade genom sin utbildning och påtryckningar från kollegor, rektorer och samhället i 



25	  
	  

stort att förmedla den skolkultur som genom åren förväntas av dem. Även ur ett 
samhällsperspektiv står klassisk litteratur högt i kurs och film ses som ett 
underhållningsmedel som konsumeras hemma i soffan och i biosalonger. I våra intervjusvar 
framkom det att eleverna ofta behandlar filmvisning i skolan som ett biobesök - de vill sitta 
bekvämt och gärna ha sötsaker med mera. 

Lärarna i vår undersökning vill inte se film som ett underhållningsmedel, men trots detta 
uppfattas filmvisning i skolan som utfyllnad av eleverna, oberoende av lärares intentioner 
(Olin-Scheller, 2006, s. 112). Samhällsynen på film avspeglas därmed i skolan och det sker en 
krock mellan lärarkulturen och elevkulturen. Cutural studies studerar medieanvändning som 
en av flera sociala kulturer. (Holmberg, 1994, s. 129) Ungdomar tillhör den grupp som 
överlag är förtrogna med nya medier och dess användningsområden. Populärkultren behöver 
lärare vara förtrogna med för att kunna förstå elevernas verklighet. Kulturen i skolan och i 
svenskämnet som står för bland annat korrekt språkbruk är som Erixon et al (2012) påpekar 
onekligen viktig för elevernas utveckling. Snabbhet i kommunikation uppmuntras i samhället, 
exempelvis visar elever i Erixons et al studie att tangentbord möjliggör en högre 
skrivhastighet. Internet ses som en stor fördel eftersom information och fakta blir snabbt och 
lätt tillgängligt för användning (2012, s.266).Våra resultat visar bland annat att elever föredrar 
film framför böcker på grund av dess visuella framställning. Vi drar här parallellen att film 
står för ”snabbhet” och text står för motsatsen för eleverna.  

Att skolkulturen har rollen att uppmuntra traditionell läsning och skrivning ser lärarna som 
positivt medan eleverna har svårigheter att se syftet. Filmmediet uppfattas således lättare att 
konsumera och mindre tidskrävande att använda av både lärare och elever. Detta medför att 
båda parter kan se förväntningen på film som en genväg till kunskap, vilket ger filmens 
uttrycksform en underordnad roll gentemot böcker. Detta medför även skillnad i arbetet med 
film jämfört med böcker. Film ser eleverna uteslutande på i helklass. Vi menar att det hade 
varit intressant att dela upp eleverna i mindre grupper för att se på olika filmer. Detta hade 
möjliggjort jämförande diskussioner mellan eleverna likt boksamtal, där filmers varierande 
uttrycksformer kan ställas mot varandra. Att filmer likt böcker har författare är något vi inte 
tror uppmärksams i en högre uträckning. Lärarna i vår undersökning diskuterar inte heller 
regissörens inverkan på film utan det är som tidigare nämnt budskapet som är det cetrala. Till 
skillnad mot detta tror vi att författarporträtt med böcker är vanligt förekommande men att 
diskustera regissörer anses tillhöra ett annat ämne.  Filmens uppbyggnad och dramaturgi har 
troligtvis samma diskussionsunderlag som böcker. En ytterligare fördel med gruppindelning 
vid filmvisning kan vara att det motverkar grupptryck i helklass. Vid en helklassdiskussion 
kommer kanske inte alla elever till tals på grund av grupptryck eller den anonymitet som 
skapas i större grupper. Mindre grupper om tre till fem elever anser vi vara en mer optimal 
gruppstorlek där enskilda elever har större möjlighet att uttrycka åsikter och tankar. Att 
eleverna ser olika filmer skapar dessutom större utrymme för tolkning som inte nödvändigtvis 
överensstämmer med lärarens tänkta budskap med filmvisningen.  
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8.4 Film – en delad upplevelse 
 
Anledningen till att film vanligvis betraktas som ett gemensamt publikmoment är förmodligen 
föreställningen om att det blir en gemensam upplevelse som eleverna delar med varandra. 
Filmens illustrativa natur som Olin-Scheller (2006) framhåller är troligtvis också en 
bidragande faktor till hur lärare väljer att visa film för eleverna (2006, s. 112). En stor publik 
vid filmvisning är dessutom den etablerade formen utanför skolan, det vill säga den i 
biografer. Lärarna i vår undersökning framhåller den gemensamma upplevelsen som positiv 
utan att problematisera synen på film i helklass i någon vidare utsträckning. Resonemanget att 
film kan ge enskilda upplevelser är intressant för oss och möjliggör filmens roll som 
självständigt medium.  

Valet av film framhåller lärarna är viktigt - det måste passa in i värdegrunden och vara 
lämpligt och tilltalande för eleverna. Vad detta innebär tolkar vi som om att filminnehållet 
måste vara begränsat i någon mening. En film får inte innehålla överdrivet våld eller sex och 
den bör röra ämnen som är aktuella för eleverna i tonåren. Eleverna i tonåren är i olika 
utvecklingsstadier vilket gör urvalet av film betydelsefullt, särskilt om budskapet är 
förbestämt. Vi ställer oss frågan huruvida filmens svårighetsgrad betraktas och vad som 
eventuellt gör en film svår att förstå. Många böcker är skrivna och anpassade för ungdomar 
men motsvarade utbud är inte lika stort eller tydligt när det gäller film. Enligt vårt resultat 
genomgår film i skolan inte heller samma kritiska granskning som böcker. Vid filmatiseringar 
kan det förbises att filmen är ett resultat av regissören och manusförfattarens (med mera) 
vision av ett givet verk. Många filmatiseringar är tolkningar av böcker och detta menar vi inte 
uppmärksammas i klassrummet i någon större utsträckning. Vidare har flera av de filmer som 
lärarna i vår studie nämner som exempel på filmer de visar i klassrummet ungdomar som 
skådespelare. Förmodligen är igenkänningen av andra ungdomar en av de faktorer som är 
avgörande när lärare väljer en film som är lämplig.  

8.5 Rätt förkunskaper 
 
Gällande elevproducerad film vill vi föra resonemanget huruvida det är gångbart att ställa 
djuplodande krav på eleverna med tanke på de filmer elever konsumerar på fritiden 
tillsammans med den efterarbetning vår undersökning visar att film får i skolan. Främst 
efterarbetas film genom diskussion om budskapet och filmens innehåll.  

Lärarna i vår undersökning arbetar emellertid stundtals även med filmens uppbyggnad. Hur 
film regisseras är betydelsefullt för eleverna att ha kännedom om när de själva ska producera 
eget material. Att enbart diskutera en films innehåll och eventuellt budskap ger möjligtvis inte 
tillräckliga förkunskaper för eleverna att producera egen film. Kameravinklar, ljussättning och 
även skådespeleri genom filmens många uttrycksformer som exempelvis kroppspråk är, som 
flera av lärarna i vår undersökning påpekar, också väldigt viktigt. Emellertid tas detta upp när 
filmproduktion ska ske men troligtvis är det återigen budskapet med filmen som är det viktiga 
vid andra tidpunkter i undervisningen. Vår uppfattning är att elevdeltagandet i produktionen 
av film är det viktigaste för lärarna, huruvida slutprodukten blir bra eller inte är närmast 
oviktigt. Detta kan betyda att lärare anser att deltagandet per automatik ger eleverna någon 
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form av kunskap eller färdighet. Till skillnad mot filmproduktion bidrar filmvisning utan ett 
tydligt budskap inget till eleverna.  

8.6 Metoddiskussion 
 
Vår undersökning åsyftar att tolka lärares syn och upplevelser av filmmediets roll i 
undervisningen. Eftersom vår metod är av den karaktär att det ger utrymme för tolkning vill vi 
framhålla att denna uppsats kan innehålla misstolkningar från vår sida. För att besvara våra 
frågeställningar ansåg vi att intervjuformen lämpade sig bäst. Vi ville att intervjupersonerna 
skulle svara så fritt som möjligt och därför tycker vi att intervjuformen var det självklara 
valet. Den semistrukturerade formen av intervju använde vi oss av för att inrikta samtalet på 
ett särskilt ämne, det vill säga film i skolan. En nackdel kan vara att vi inte får ett 
övergripande resultat som är lätt att överblicka. En eftertanke är att vi kunde ha gjort 
kompletterande intervjuer för att täcka in delar som hade bidragit till ett mer lättöverskådligt 
material. Vi fokuserade i stället på ett djup med förhoppningen att det skulle ge ett stort 
underlag för diskussion. Samtalen med lärarna var intressanta och givande och gav det 
material vi hoppats på.  

Trots att intervjuerna skedde enskilt på tre olika skolor, märkte vi att frågorna ibland gav 
snarlika svar vilket medför att resultatet kan tes sig upprepande.  Vi vill med detta understyrka 
att det tyder på att lärarna och skolorna har likartat synsätt på filmens roll i undervisningen. På 
grund av mängden material och svarens karaktär bestämde vi oss för att sex intervjupersoner 
var ett tillräckligt nummer för att få det djup vi eftersökte. Vi upplevde att samtliga deltagare 
tyckte att uppsatsen ämne var aktuellt och intressant och att inställningen till intervjuen var 
positiv. Vår roll som högskolestudenter kan ha påverkat lärarnas svar eftersom ny utbildning 
kan uppfattas aktuell och som det korrekta. 

 
8.7 Vidare forsking 
 
Det finns många perspektiv att ha på filmens roll i undervisningen. Budskap i film är utan 
tvivel viktigt för lärare, och intressant vore att utforska hur effekten av filmvisning utan ett 
förbestämt budskap blir. Vi tror att eleverna kan få mer utrymme att själva tolka innehållet om 
de inte vet syftet och budskapet med filmen på förhand. En ytterligare infallsvinkel som kan 
ha relevans är lärarnas val av filmer och filmformat. Vi tycker det är intressant varför lärare 
väljer specifika filmtitlar och vilken funktion andra källor till film kan ha, exempelvis 
Youtube. Elevproducerad film är ett relativt nytt fenomen och våra resultat visar att 
deltagandet är det viktiga, det vore intressant att kartlägga hur elevernas slutprodukt kan 
bedömmas.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide  

Presentation av oss 
1. Presentation av oss själva. 
2. Vilka vi är, varför vi är där. 
3. Vad vi vill med vår studie. 
4. Vad kommer att ske med materialet. 
5. Hur återkopplingen och publiceringen kommer att ske.  

Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Tycker du att användningen av tekniska hjälpmedel har ökat sen du började arbeta som 
lärare? Om ja, i så fall hur? 

När du själv gick i skolan, såg ni på film i undervisningen?  

Uppmuntrades användningen av film som pedagogiskt verktyg under din lärarutbildning? 

 

Intervjufrågor 
1. Vi vill med dessa frågor titta på hur lärare ser på filmens roll i undervisningen. Vilken 

förväntning har du på filmen, varför/varför inte använder du film i undervisningen? 
När använder du film?  
 

2. Film kan likt böcker inneha en viss status som innebär att en särskild film anses mer 
lämplig att använda i undervisnigen än andra. Vilka filmer väljer du till olika moment 
i din undervisning och varför? 
 

3. När ni sett på film i klassen, bearbetar du filmen efteråt? I så fall hur? (Pratar ni om 
filmen? Skriver ni? Jämför ni den med någon bok? Annat?) 
 

4. Ni har haft projektarbete där eleverna har fått producera egen film. Vad är det 
pedagogiska syftet med att låta eleverna producera egen film? Hur främjar det 
elevernas lärande? 
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