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Det finns undersökningar som visar på brister i många skolors värdegrundsarbete och att arbetet 

med värdegrunden skiljs från den övriga undervisningen. Eftersom värdegrunden ska omsättas 

i alla lärprocesser behandlar denna litteraturstudie film och berättelser som verktyg inom 

värdegrundsarbete i svenskämnet. Studien har fokus på hur filmens berättelse kan användas i 

värdegrundsarbetet ur ett receptionsperspektiv och hur den kan jämföras med litteraturens 

berättelse. Material till litteraturstudien har samlats in via söktjänster på internet samt på 

bibliotek. Det slutgiltiga urvalet resulterade i fem doktorsavhandlingar, tre tidningsartiklar, tre 

böcker och två kapitel i antologier. Resultatet visar att det finns många olika sätt att arbeta på 

kring värdegrunden via filmens berättelse. Lärare arbetar redan på många olika sätt med 

litteraturens berättelse och resultatet visar att berättelser i film går att arbeta med på liknande 

sätt. Ett arbetssätt som är vanligt inom både film och litteratur är att låta eleverna genom 

diskussion utveckla sin identitet och empati. Studiens slutsats är att svenskämnet ger 

möjligheter att arbeta med värdegrunden vilket är viktigt då den ska inkluderas i alla ämnen. 

Litteraturens och filmens berättelse arbetas dock med på olika sätt trots sina likheter. Med hjälp 

av film och berättelser får eleverna möjlighet att utveckla sin identitet och empati och på den 

vägen sammankopplas svenskämnet med värdegrunden.  
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1. Inledning  

Statens medieråd har uppmärksammat elevers medievanor och de hävdar att en stor del av 

barn och ungas tid tillbringas på olika medier (Statens medieråd, 2017). Vid vår 

verksamhetsförlagda utbildning var detta något som även vi uppmärksammade. Film 

användes betydligt mer i undervisningen jämfört med vår egen tid i grundskolan. Vi 

uppmärksammade också att olika typer av medier som till exempel film, tv-spel och internet 

är en växande del i elevernas vardag, precis som för oss och för många andra. Tidigare under 

vår lärarutbildning gjordes en literacyinventering som gick ut på att intervjua elever i årskurs 

tre om deras medievanor. Inventeringen visade att en stor del av eleverna använde sig av 

olika medier dagligen. De olika medier som eleverna sa sig använda var tv-spel, internet, 

film, tv-tittande och likande. Inventeringen styrker de observationer vi gjort under vår 

verksamhetsförlagda utbildning.  

I läroplanens beskrivning av skolans värdegrund kan vi läsa om elevers rätt att bli 

behandlade med respekt samt om allas lika värde. Det står återkommande att alla människor 

ska behandlas väl i skolan, vilket antyder att detta är en viktig del av skolans ansvar. 

Samtidigt finns det undersökningar som visar brister i många skolors värdegrundsarbete, 

arbetet sker ofta vid särskilda tillfällen utanför den övriga undervisningen, eller 

uppmärksammas endast av enskilda individer. Arbete med värdegrunden bör inte skiljas från 

undervisningen, värdegrunden ska omsättas och praktiseras i alla pågående lärprocesser 

(Skolverket, 2013, s. 5, 8). Svenskämnet ger möjligheter till detta då undervisningen ska 

innehålla estetiskt berättande som utvecklar den egna identiteten och förståelse för 

omvärlden (Skolverket, 2016b, s. 247). Lärarutbildningens UVK-kurser har också 

uppmärksammat skolans uppgift att utveckla eleven som människa, både moraliskt, 

emotionellt men även socialt. Trots att denna uppgift uppmärksammas och är viktig finns 

det tecken på att psykisk ohälsa ökat något. Det är många elever som utsätts för mobbning 

och annan kränkande behandling i skolan (Skolverket, 2013, s. 25). Utifrån egna 

erfarenheter menar vi att konsekvenser av ett bristande värdegrundsarbete kan leda till 

utanförskap, mobbning samt sämre självbild. Mobbning kan i sin tur leda till lägre 

skolprestationer (Friends, u.å, s. 9). Mobbning är ett samhällsproblem och i Sverige blir ca 

60 000 barn och unga utsatta för mobbning varje år (Friends, 2016, s. 5, 8) Denna statistik 

visar risken av att ca 60 000 elever kan få sämre skolprestationer, vilket ett fungerande 

värdegrundsarbete skulle kunna motverka.  
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I denna litteraturstudie har vi undersökt och analyserat forskning kring hur film och 

berättelser kan användas inom värdegrundsarbetet i ämnet svenska. Det värdegrundsarbete 

inom svenskämnet som vi syftar till är att eleverna ska få utveckla sin identitet och empati 

genom filmens och skönlitteraturens berättelse och på så sätt arbeta mot kränkande 

behandling. Det material som vi valt att analysera består av doktorsavhandlingar, böcker, 

tidskriftsartiklar samt kapitel i antologier. Vi har valt material till studien utifrån vissa 

kriterier: Det analyserade materialet har fokus på värdegrundsarbete, skolverksamhet samt 

ett innehåll där berättelser används i undervisningen utifrån ett receptionsperspektiv. Det vill 

säga med fokus på åskådarens reaktion och tolkning (Sturken & Cartwright, 2009, s.102). Vi 

har inte valt att rikta in oss på en viss åldersgrupp, då värdegrundsarbete, film och berättelser 

är relevant för alla årskurser. Vi har valt bort texter som har inriktning på skapande då vi har 

fokus på receptionsperspektivet. 
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera forskning kring filmens berättelser i 

undervisningen inom värdegrundsarbete i svenskämnet ur ett receptionsperspektiv, samt 

likheter och skillnader mellan film och skönlitteratur För att upprätthålla vårt syfte kommer 

vi att använda följande frågeställning:  

 Vad säger forskningen om användningen av filmens och skönlitteraturens berättelser 

i svenskundervisningen och hur kan berättelsen påverka värdegrundsarbetet i form 

av identitetsskapande och empati?   
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3. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras delar av skolans värdegrund (3.1) samt en redogörelse av filmens 

berättande egenskaper (3.2). Vidare presenteras film och berättelser inom svenskämnet (3.3). 

Sedan följer en beskrivning av en multimodal text (3.4) samt vad receptionsteori innebär 

(3.5). Somliga begrepp kommer att beskrivas i en ordlista (se bilaga 2). Första gången 

begreppen nämns är de fetstilta. 

3.1. Skolans värdegrund 

Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet 

mellan människor. Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All 

personal ska också främja aktning för människans egenvärde(...) (Skolverket, 

2016d).  

För att upprätthålla värdegrunden ska skolan bland annat arbeta för att stärka elevernas 

empatiutveckling. Eleverna ska utveckla förståelse för andra människor samt kunna leva sig 

in i och förstå andras situation. Ingen ska heller bli diskriminerad eller behöva utstå 

kränkande behandling och alla som arbetar inom skolan ska aktivt motverka detta. Ett av 

skolans mål är att varje elev ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna (Skolverket, 2016b, s.7 - 12). I skolan ska ingen behöva bli utsatt för 

mobbning men trots detta är mobbning ett samhällsproblem. Enligt skollagen är det skolans 

huvudman som har ansvar för att förebygga och förhindra att elever utsätts för detta (SFS, 

2010:800, s.24). Även barnkonventionen uppger att alla barn har samma rättigheter, lika 

värde samt att de inte får bli diskriminerade (Barnombudsmannen, u.å.). Det har föreslagits 

att en inkorporering av barnkonventionen ska träda i kraft den 1 januari 2018. Detta 

markerar den politiska viljan att säkerställa barns rättigheter och att det är en prioriterad 

fråga (SOU 2016:19, s.19, 23). ”Inkorporering eller inkorporation innebär att hela 

konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen” (UNICEF, u.å.). 

3.2  Filmens berättande egenskaper 

Film och video är kommunikationsmedier som aktiverar tre av människans fem sinnen. Vi 

ser bilder, hör och kan i viss mån känna ljuden. Film engagerar också våra referensramar, 

erfarenheter, kunskaper samt minnen så att vi kan känna igen oss i en berättelse och på så 
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sätt kan budskap nå fram (Jenninger, 2005, s. 41). När ljud och bild kombineras i film för att 

berätta en historia resulterar detta oftast i att publiken får möjlighet att meningsfullt ta till sig 

berättelsen på någon nivå (Axelsson, 2008, s. 40). Musiken i filmen kan också framkalla 

starka känslor då den kan kopplas till olika minnen och är ansluten till rika associationer. 

Musiken kan även uppfattas på olika sätt av olika individer. Den personliga bakgrunden, 

sinnesstämningen och humöret gör att vissa människor uppfattar saker som andra inte gör 

(Vickhoff, 2008 s. 22 - 51). 

Att se på film är ett sätt att reflektera samt tänka kring livsfrågor, den kan även framkalla 

starka känslor och främja diskussion i sociala sammanhang. Att se på film är inte ett passivt 

mottagande, filmens berättelse aktiverar åskådaren. Den erbjuder frågeställningar samt 

tankar om hur man vill eller inte vill vara som person. En stark filmupplevelse hjälper 

människor att utforma ideal att leva efter i vardagen samt bidrar med ett annat alternativ till 

sociala kontakter. Kontakterna ger möjlighet att möta tankemönster och perspektiv som den 

sociala interaktionen inte har kunnat erbjuda (Axelsson, 2008, 91 - 227). Medier bidrar när 

människan definierar sin verklighet och vem man själv är genom att bland annat visa olika 

sätt att förstå samt framställa världen genom bild och skrift. Medier för fram idéer om vad 

som anses vara viktigt och oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt. De visar också delar av 

världen som man själv inte upplevt och kanske aldrig kommer att få uppleva (Gripsrud, 

1999, s. 17). 

Barn och unga är inte passiva för de innehåll de möter via olika medier, men de är inte heller 

helt kompetenta att hantera och ta till sig alla olika budskap när de ser på film. Precis som 

vuxna förhåller sig och påverkas barn och unga av vad de möter i vardagen. Om lärare vill 

förstå hur elever förstår sig själva och omvärlden måste de också inkludera medier då de 

intar en central plats i vardagslivet (Lindgren, Sparrman och Eriksson Barajas, 2005, s. 17). 

3.3 Film och berättelser inom svenskämnet 

Film är en text som kombinerar ord och bild och kursplanen i svenska anger att sådana 

texter ska vara en del av undervisningen. I slutet av grundskolan ska eleverna även kunna 

tolka samt föra resonemang utifrån egna erfarenheter, livs- och omvärldsfrågor om 

framträdande budskap i olika verk. Kursplanen i svenska säger också att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden genom 

mötet med olika typer av texter och annat estetiskt berättande (Skolverket, 2016b, s. 247 - 

255). Genom att eleverna får diskutera livsfrågor utifrån berättelser kan undervisningen 
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uppnå detta syfte. Arbetet med berättelser ska också ge eleverna möjlighet att hitta svar på 

livsfrågor samt få stöd i sin identitetsutveckling (Skolverket, 2016a, s. 15). 

 3.4 Multimodala texter  

En vanlig beskrivning av en text är att en text är ett muntligt eller skriftligt yttrande som är 

meningsfullt i sitt sammanhang samtidigt som de språkliga delarna har ett samband med 

varandra (Wendell, 2006). Svenskundervisningen ska innehålla olika typer och inte endast 

skrivna texter. Undervisningen ska också behandla texter som kombinerar ord och bild 

vilket innebär att flera medier samspelar (Skolverket, 2016a, s.17). Texter som kombinerar 

olika medier är multimodala texter. Multimodalitet uppstår när en och samma text innehåller 

flertal olika teckensystem som till exempel en kombination av ljud, fotografier och rörliga 

bilder (Lenemark, 2012, s.173).  

3.5 Receptionsteori 

Det är åskådarens tolkningsprocess, det som mottagaren får ut av berättelsen, som står i 

fokus i receptionsteorin. Det uppstår en reaktion hos individen när det konkreta 

filmkonstverket via ljud och bild möter åskådaren via syn och hörsel. Det leder till en mental 

aktivitet hos individen i form av en meningsprocess. Film innehåller flera olika komponenter 

av berättartekniska redskap som kan vara bärare av meningsfullhet för åskådaren (Axelsson 

2008 s.41).  
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4. Metod  

4.1 Informationssökning 

Det material som litteraturstudien grundar sig på är hämtat ur databaserna ERIC och 

SwePub. ERIC är en databas som innehåller pedagogisk forskning och SwePub innehåller 

svenska vetenskapliga publikationer. Följande sökord och kombinationer valdes utifrån 

arbetets syfte och frågeställning: ”Värdegrund OCH film" (1 träff), “Film OCH 

undervisning” (24 träffar), ”Mobbning* AND Film*” (2 träffar), ”Values* AND School* 

AND film” (76 träffar), ”Student* AND film” (127 träffar), "Perception AND Narration" 

(13 träffar), "Narration AND Film*" (42 träffar) och "Perception AND Film*" (89 träffar). 

För att begränsa antalet träffar vid somliga kombinationer valde vi att avgränsa till specifika 

publikationstyper, till exempel doktorsavhandlingar. Andra kombinationer som inte gav ett 

givande resultat var "Värdegrund OCH Film OCH konflikt" (0 träffar) samt "Film* AND 

Inlärning*" (5 träffar). Fortsättningsvis användes kedjesökningar utifrån de olika texternas 

referenslistor. Författaren Katarina Eriksson Barajas refererades till i ett flertal av texterna. 

Sökningen ledde därmed vidare till hennes verk som inkluderades i vårt material. Fler namn 

återkom vid olika rapporter och artiklar, sökningen gick då vidare via dessa namn och flera 

vetenskapliga texter av relevans hittades. Exempel på namn som återkom vid flera tillfällen 

var författarna Thomas Axelsson och Anne-Li Lindgren. 

4.2 Urval och kriterier 

Materialet vi valt att analysera grundar sig i arbetets syfte och frågeställning. De kriterier 

som texterna skulle uppfylla för att granskas i studien var att det skulle finnas fokus på 

värdegrundsarbete, skolverksamhet samt berättelser ur ett receptionsperspektiv. Det är de 

berättande delarna ur film och media i undervisningen som är fokus i vår studie. Vi har valt 

att analysera hur lärare arbetar med berättelser ur ett receptionsperspektiv, när eleverna är 

mottagare av en berättelse.  

De texter som valdes till studien är vetenskapliga samt representerar tillsammans olika 

publikationstyper. Det slutgiltiga urvalet blev sedan: fem doktorsavhandlingar, tre 

tidningsartiklar, tre böcker och två kapitel i antologier. I tabellen nedan sorteras författare i 

bokstavsordning. 
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Titel Författare Publikationstyp År Land 

FILM OCH MENING  

En receptionsstudie om spelfilm, 

filmpublik och existentiella frågor 

Axelsson, T. Doktorsavhandling 2008 Sverige 

Den "Rättfärdige" mobbaren: 

Elevers föreställningar om 

mobbning i skolbioaktiviteter 

Eriksson Barajas, K. & 

Lindgren, A-L.   

Tidskriftsartikel   2009 Sverige 

Mimetiskt syskonskap 

En representationsteoretisk 

undersökning av relationen 

fiktionsprosa-fiktionsfilm  

Johansson, C. Doktorsavhandling 2008 Sverige 

Litteraturarbetets möjligheter.  

En studie av barns läsning i årskurs 

F–3 

Jönsson, K.    Doktorsavhandling 2007 Sverige 

Att spåra tecken på lärande 

Mediereception som pedagogisk 

form och multimodalt 

meningsskapande över tid.  

Leijon, M. Doktorsavhandling 2010 Sverige 

Film i klassrummet reser 

välfärdsfrågor 

Lindgren, A-L., 

Sparrman, A. & Eriksson 

Barajas, K. 

Tidskriftsartikel 2005 Sverige 

Medieresor om medier för 

pedagoger   

Olson. K & Boreson, C.   Bok  2004 Sverige  

Textmedierande virtuella världar Pettersson, U.  Doktorsavhandling 2013 Sverige  

Five Kinds of Literary Knowing Probst, R.   Kapitel i antologi 1992 USA  

Mellan raderna: strategier för en 

tolkande läsundervisning 

Stensson, B.  Bok 2006 Sverige 

Läsinlärning och självförtroende - 

Psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska 

konsekvenser 

Taube, K. Bok 2007 Sverige 

Using Film to Illustrate Theory: A 

Case Study of High Fidelity 

Thompson- Hayes, M. & 

Moor, N. 

Tidskriftsartikel  2012 USA 

Perspektiv på värdet av skönlitterär 

läserfarenheter 

Årheim, A. Kapitel i antologi 2009 Sverige  

 

 

4.3 Materialanalys  

Texterna som valdes ut analyserades och sammanfattades i en översiktsanalys (se bilaga 1). 

Efter att ha analyserat material om hur berättelser kan påverka individer kunde vi se två 
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återkommande teman i de olika texterna som gick att koppla till värdegrunden och 

svenskämnet. Författare skrev bland annat om identitetsskapande och förståelse för andra 

människor. För att hålla fast vid vår frågeställning valde vi ytterligare ett tema att titta efter i 

materialet, hur lärare konkret arbetar med berättelser i skolan. När texterna analyserats lades 

referenser in i olika dokument där de olika temana var representerade. För att strukturera 

upp vårt arbete valde vi också att använda oss av färgkoordination. Varje tema tilldelades en 

egen färg för att vi lättare skulle kunna organisera vår text. Genom att utgå från dessa teman 

kunde vi undersöka vilka effekter filmens och litteraturens berättelse kan ha på elever samt 

hur lärare arbetar med mottagandet av en berättelse i undervisningen. De valda temana: 

 Arbetet kring film och berättelser – konkreta arbetssätt  

 Identitetsskapande – att relatera till och förstå sig själv 

 Empati – förstå andra människors situation.   
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet uppdelat i de tre framträdande temana. Först presenteras 

konkreta arbetssätt kring film och berättelser i undervisningen (5.1). Sedan presenteras 

elevernas identitetsskapande genom berättelser (5.2) samt empatiutveckling genom 

berättelser (5.3).  

5.1 Arbetet kring film och berättelser   

När vi analyserat vårt material har vi utgått från följande tankemönster: 

 

 

Jönsson (2007, s.11) har studerat litteraturundervisning och skriver i sin studie om en klass 

som bland annat arbetar med läsloggsskrivande. Hon skriver att avsikten med läsloggen är 

att eleverna ska få möjlighet att samla sina tankar innan de diskuterar med andra elever. I 

diskussionen får de sedan möta andras tankar kring samma text samt vidareutveckla sina 

egna tankar. Probst (1992, s. 5 - 23) menar att elever kan få hjälp att förstå sig själva bättre 

genom att diskutera sina egna känslor, tankar, egna erfarenheter samt deras tolkning av 

texten. Skönlitteraturläsning i svenskundervisningen utvecklar oss som personer hävdar 

Årheim (2009, s. 68), både ur ett individuellt och kollektivt perspektiv. Även Lindgren, 

Sparrman & Eriksson Barajas (2005, s. 23) lyfter fram värdet av diskussion. De skriver om 

elever som arbetat på liknande sätt kring en berättelse där de har fört diskussioner efter olika 

filmvisningar. Författarna skriver att eleverna varit engagerade i de frågor som väckts via 

filmerna samt att de har fört dialoger med respekt när de har diskuterat med varandra. 

Axelsson (2008, s. 56 - 109) lyfter också fram diskussionens möjligheter samt att film är 

något diskussionsbefrämjande. Han uttrycker att det är viktigt att lyfta fram det sociala 

vardagslivet i en diskussion om filmpublikens upplevelser och på så sätt kan individen få 
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hjälp att formulera något existentiellt meningsfullt. Han hävdar också att film stimulerar 

tanke och reflektion över livet. Jönsson (2007, s. 134, 155) uppmärksammar betydelsen av 

att kommunicera och samtala för att lära och att det är genom samspel med andra som vi kan 

skapa förståelse. Att samtala kring texter blir ett sätt att skapa en djupare mening kring det 

som lästs. Samtalet ger också en möjlighet att möta sina egna och andras tankar och 

tillsammans kan eleverna bygga upp en förståelse som de inte hade kunnat göra på egen 

hand samt uppmärksamma perspektiv som de inte hade uppmärksammat själva. Jönsson 

skriver att meningen med de boksamtal hon studerat är att eleverna ska få utveckla förmågan 

att förstå och upptäcka vad det är som får dem att tänka så som de gör. Detta konstaterar hon 

dock är svårt och ibland missar läraren möjligheter till att stötta eleverna. Eleverna kan ha 

kommenterat saker som gett möjlighet att öppna upp för funderingar men som läraren inte 

uppfattat, de val som läraren gör påverkar samtalet. Även Lindgren, Sparrman & Eriksson 

Barajas (2005, s. 23) uppmärksammar när lärarens utformning av undervisningen påverkar 

samtalen. De skriver om när diskussioner kring en berättelse inte får ett avslut. När det 

saknas en konkret sammanfattning i klassrummet kan det leda till att eleverna lämnas med 

en tomhetskänsla, en fråga om varför det var nödvändigt att ha diskussionerna kan finnas 

kvar.  

Johansson (2008, s. 380 - 382) hävdar bland annat att film möjliggör en rikare och en mer 

realistiskt upplevelse än vad litteratur gör. Med hjälp av olika subjektiva bilder och ljud kan 

mottagaren placera sig i karaktärens situation. Litteraturen ger dock eleverna möjligheter att 

skapa inre bilder enligt Stensson (2006, s. 33). De inre bilderna skapas med hjälp av läsarens 

tidigare erfarenheter och skapar ett engagemang vilket leder till att läsaren tänker mer 

kreativt. Litteratur och film har olika egenskaper och Leijon (2010, s. 46) hävdar att läraren i 

sin undervisning måste ta hänsyn till vilka möjligheter och begräsningar teckensystemen 

har för kommunikation och meningsskapande. De val läraren gör för att få fram sitt budskap 

måste även utgå från en tänkt publik. Olika texter, medier och teckensystem har olika 

erbjudanden. Layout, typografi och papperskvalitet är exempel på möjligheter i en tryckt 

skrift, medan rörliga bilder, ljud, klippteknik och så vidare är möjligheter som finns i film. 

De olika teckensystemen kan ses som resurser och de kan växelverka med varandra. 

Exempelvis kan elever få varva sina arbetsuppgifter med att skriva, samtala och vara 

mottagare av multimodala texter för att skapa mening. De olika teckensystemen har som 

sagt olika möjligheter och begränsningar, elevers svårigheter med avkodning är ett exempel 

på begräsning för den tryckta skriften. Professorn Karin Taube (2007, s. 60) hävdar att en 
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vanlig orsak till läsförståelseproblem är att elever har svårigheter med just avkodning. 

Eleven får problem när avkodningen kräver full koncentration. Jönsson (2007, s. 61) menar 

att när själva läsningen kräver mycket energi kan uppmärksamheten från berättelsen bli 

lidande. När läraren väljer att låta eleverna ta del av en berättelse utan att själva läsa kan 

flera elever i klassrummet följa med i berättelsen, oavsett läsförmåga (Jönsson, 2007 s. 10). 

När eleverna ser på film begränsas inte tillgången till berättelsen av elevernas läsförmåga. 

De behöver då inte avkoda och kan istället lägga fokus på berättelsens innehåll.  

Jönsson (2007, s. 13) skriver om flera olika aktiviteter som utgår från litteraturläsning i form 

av musik, drama och lek. Exempelvis så skriver hon att läsningen kan inbjuda till att skolan 

bygger upp lekvärldar kopplade till böcker och placerar ut föremål från olika karaktärer. 

Jönsson skriver även om att stoppa läsningen vid speciella händelser och låta dramatisering 

samt rollspel ta vid. En pedagogisk tanke bakom arbetssätten är att eleverna ska erbjudas 

olika möjligheter att uttrycka sig på och inte bara genom tal och skrift. Jönsson menar att 

eleverna behöver få uttrycka sig genom flera olika uttrycksformer så som rörelser, drama, 

lek och bilder. Hon menar att olika uttrycksformer skapar fler möjligheter för eleverna att 

uttrycka vad de tänker och känner.  

5.2 Identitetsskapande genom berättelser 

Olson och Boreson (2004, s. 10, 52) skriver att medier bidrar med upplevelser som ger 

människan möjlighet att reagera, ta ställning och skapa sin identitet. De menar att genom 

medier utforskar barn och ungdomar olika identiteter och jämför sig mot olika mediebilder. 

Eriksson Barajas och Lindgren (2009, s. 115) anser att berättelser kan vara ett verktyg för att 

bearbeta egna erfarenheter och tankar. Även Johansson (2008, s. 277) skriver att just film 

har en stor förmåga att ta fram en identifikation mellan åskådare och karaktär.  

Om läraren ska använda film i undervisningen hävdar Olson och Boreson (2004, s. 15) att 

det är avgörande för lärandet att pedagogen gör sig underrättad om hur eleverna tar emot den 

information som de möter. Om lärare exempelvis ska använda film som baseras på böcker 

behöver personen i fråga ha i åtanke det Pettersson (2013) skriver i sin doktorsavhandling. 

Han skriver att film erbjuder tittaren en mer konkret och fullständig bild av en karaktär än 

vad en skönlitterär text gör. Genom läsningen skapar mottagaren mentala bilder av en 

karaktär men dessa bilder kan inte bli fullständiga. En text kan inte ge alla aspekter av en 

karaktär, beskrivningen är också utspridd och detta försvårar konstruktionen av den mentala 

bilden. Film behöver inte ge en beskrivning av en karaktär på samma sätt. En nackdel med 
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detta kan vara att eleverna känner en besvikelse om karaktären i filmen inte stämmer 

överens med den inre bild som eleven har skapat under läsningen (Pettersson, 2013, s. 90). 

5.3 Empatiutveckling genom berättelser  

Eriksson Barajas och Lindgren (2009, s. 112, 128) lyfter fram film som en resurs i 

undervisningen då film ger eleverna erfarenheter som utspelar sig i andra sammanhang än 

vad skolan kan erbjuda. De pekar också på att film som berättelse kan vara en utgångspunkt 

för diskussion kring livsfrågor samt att elever kan använda film för att reflektera kring andra 

människors upplevelser. De skriver också om hur elever rör sig mellan fiktion och egen 

erfarenhet när de diskuterar kring olika händelser. I diskussionen värderar inte eleverna om 

händelsen inträffat i verkligheten eller på film. De diskuterar verkliga händelser och fiktiva 

händelser på samma sätt. När de gör detta hävdar författarna att eleverna använder filmen 

såsom läroplanen föreslår, som utgångspunkt för reflektion kring andras upplevelser. Enligt 

Lindgren, Sparrman & Eriksson Barajas (2005, s. 23) tar eleverna hjälp av en filmkaraktärs 

situation för en ståndpunkt och uppmärksammar då frågor ur olika perspektiv samt visar 

empatiska förmågor. Eriksson Barajas och Lindgren (2009, s. 128) hävdar att i och med 

detta blir film, och annan fiktion, användbar i undervisningen.   

Thompson-Hayes och Moore (2012, s. 136) skriver att användningen av film som 

pedagogiskt medel har sina kritiska aspekter då den innehåller fiktiva versioner av 

vardagliga händelser. De skriver att de pedagogiska målen då inte blir att stärka händelser 

eller ageranden i filmen utan att istället analysera hur väl de blir demonstrerade. Filmens 

berättelse kan användas för att ifrågasätta filmens teorier om verkligheten. Eriksson Barajas 

och Lindgren (2009, s. 128) skriver om hur elever kan röra sig mellan fiktion och egen 

erfarenhet när de ser på film. På samma sätt skriver Jönsson (2007, s. 88) om en pojke som 

under läsning av en berättelse ger alternativ om hur han själv tycker att karaktärerna ska 

agera. På detta sätt personifierar även eleven berättelsen. Pettersson (2013, s. 127) skriver 

även han om hur läsare av en text lever sig in i en berättelse. Han skriver att en viktig 

ingrediens då är att en läsare använder förmågan att sätta sig in i andras människors situation 

och upplevelser, att läsaren tänker "om jag vore den skulle jag...".   
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6. Diskussion  

Avslutningsvis diskuteras val av metod och tillvägagångsätt (6.1), följt av en 

resultatdiskussion där vi reflekterar kring studiens resultat och bakgrund samt relevans för 

yrkesverksamheten (6.2). 

6.1 Metoddiskussion  

Vid arbetets början fanns en tanke om att skriva mer specifikt om att motverka mobbning 

och hur filmen som berättelse kan nå ut till elever. Under arbetes gång ändrades 

tankegången mot identitetsskapande och empati då det utgör en starkare koppling mellan 

värdegrunden och svenskämnet. Under arbetets gång valde vi även att avgränsa vårt område 

till att elever är mottagare av film och inte skapare. Under vår informationssökning hade vi 

svårigheter att finna varierande forskning inom vårt område, många författare skriver om 

samma tankar och slutsatser. Mycket av de material som vi hittade kring film var från tidigt 

2000-tal och inte så uppdaterade texter. Detta var problematisk då den tekniska utvecklingen 

går fort framåt och vi har bland annat större tillgångar till film och berättelser genom teknik 

idag än tidigare. Vi sökte till stor del efter svensk forskning efter att ha uppmärksammat 

författare i svenska texter vid våra kedjesökningar. Detta kan dock ha gjort att vi missat en 

del internationell forskning om mottagande av en berättelse vilket blir en svaghet i vår 

studie. Vid eftertanke skulle vi kunna utvecklat oss mer i den internationella sökningen och 

sökt mer frekvent. I efterhand känner vi också att det hade varit relevant med fler databaser 

med samma kombinationer av sökord. I litteraturstudien har vi använt oss av kedjesökningar 

som lett till nya och intressanta resultat. Detta sätt att söka källor på har varit utvecklande 

och lärorikt för oss inför framtida studier då detta är ett arbetssätt som vi inte använt oss av 

tidigare. En stark sida av studien är att det har används olika författare för att få fram olika 

infallsvinklar och uppfattningar. 

 

Vår forskningsfråga där receptionsperspektivet har varit i fokus har avgränsat mycket fakta 

om hur lärare kan arbeta med film i undervisningen. Detta urval gjordes dock då det var 

mottagandet av berättelser som vi var intresserade av och därför blev receptionsperspektivet 

det relevanta i vårt urval. Vi hade även en positiv bild av film och såg lätt till de positiva 

sakerna i texterna vi analyserade. Detta kan ha gjort att vi missat en del aspekter då vår 

uppmärksamhet fastnat på mycket positiva tankar kring filmens egenskaper.  



 

15 

 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Eftersom mobbning kan leda till lägre skolprestationer (Friends, u.å, s. 9) är ett fungerande 

värdegrundsarbete betydelsefullt för elevernas skolresultat. När lärare arbetar med att 

utveckla elevernas identitetsskapande och empati arbetar de samtidigt med skolans 

värdegrund samt med att minska konsekvenserna av ett bristande värdegrundsarbete: 

  

Film är ett sätt att reflektera kring livsfrågor och den kan framkalla starka känslor (Axelsson, 

2008, s.109). Vår studie visar att film som berättelse kan användas för att reflektera och 

utveckla elevers empati samt som verktyg för att bearbeta egna erfarenheter och tankar 

(Eriksson Barajas & Lindgren, 2009, s.115). Detta kan eleverna göra genom diskussion där 

de får möta andras tankar samt utveckla sina egna. Elever kan få hjälp att förstå sig själva 

bättre genom att diskutera sina egna känslor, tankar samt egna erfarenheter (Probst, 1992, s. 

5-23). Eftersom barn och unga inte är helt kapabla att hantera och ta till sig alla olika 

budskap i olika medier (Lindgren, Sparrman och Eriksson Barajas, 2005, s.17) måste läraren 

göra motiverande val av berättelse och arbetssätt i undervisningen. Resultatet visar att det 

inte bara är att presentera en berättelse i klassrummet och att eleverna själva sköter 

mottagandet, det krävs motiverande val av läraren som passar elevgruppen. De val läraren 

gör för att få fram olika budskap måste utgå från eleverna och läraren måste även ta hänsyn 

till att de olika teckensystemen har olika erbjudanden (Leijon, 2010, s. 46). Något annat som 

läraren måste uppmärksamma är att vid diskussion av en berättelse är det är viktigt att 

eleverna får diskutera färdigt (Lindgren, Sparrman & Eriksson Barajas 2005, s. 23). Läraren 

bör avsätta tid i undervisningen så att eleverna inte behöver stressa, eleverna bör känna 

meningsfullhet i samtalen och att deras frågor behandlats ordentligt i klassrummet. Detta är 

dock svårt och ibland missar läraren möjligheter att utveckla elevers kommentarer om 

berättelsen. De val läraren gör påverkar samtalet och vad som behandlas under 

diskussionerna (Jönsson, 2007, s.155). 

 

Enligt vårt resultat är diskussion ett arbetssätt som används både kring en berättelse i film 

och i litteratur. Det framkommer dock att det förekommer fler arbetssätt att arbeta kring en 
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berättelse i litteratur än i film. Skolan kan till exempel bygga upp lekvärldar kopplade till en 

berättelse, arbeta med dramatisering, rollspel, musik och lekar (Jönsson, 2007, s. 13). Efter 

att ha jämfört litteraturens berättelse och filmens berättelse undrar vi om lärare i 

verksamheten faktiskt ser den möjligheten med filmens berättelse. Vi kan inte påminna oss 

att lärare under vår verksamhetsförlagda utbildning eller skolgång pausat en berättelse ur 

film och byggt upp lekvärldar, eller att elever har fört filmloggar på samma sätt som 

läsloggar. Enligt vår studie går dessa arbetssätt att jämföras med filmens berättelse och 

användas på samma sätt.    

I resultatet framkommer det att film innehåller fiktiva berättelser av verkligheten och att 

detta är en kritisk aspekt men att det går att använda i ett pedagogiskt syfte (Thompson och 

Moore, 2012, s. 136). En fiktiv berättelse kan leda till att eleverna uppfattar berättelsen som 

overklig och att de inte kan relatera till situationen eller karaktärerna. Detta kan göra att 

eleverna får svårigheter att kunna leva sig in i och förstå andras situation. Denna kritiska 

aspekt kan dock användas pedagogiskt genom att låta eleverna ifrågasätta filmens teorier 

och på så sätt koppla berättelsen till sin egen verklighet. Med filmens teorier syftar vi på de 

olika handlingar karaktärer utför, känslor som de kan få i vissa situationer samt om filmens 

berättelse är trovärdig i sitt händelseförlopp och så vidare. Något annat som kan hämma 

elevernas möjligheter till identifikation är när böcker filmatiseras och används i 

undervisningen. När filmens tolkning av boken inte stämmer överens med elevernas inre 

bilder kan de uppleva en besvikelse (Petterson, 2013 s. 90). Den eventuella besvikelsen 

skulle kunna förändra den identifikation som eleven tidigare skapat med de olika 

karaktärerna. Besvikelsen kan också påverka elevernas attityd till själva berättelsen.  

Medier bidrar med upplevelser som ger människan möjlighet att reagera och ta ställning 

(Olson och Boreson, 2004, s. 52). Filmens berättelser erbjuder eleverna tankar och 

perspektiv som den sociala interaktionen inte har möjlighet att erbjuda. Genom berättelsen 

kan eleverna få uppleva olika delar av världen som de själva inte fått ta del av och kanske 

aldrig kommer att få göra (Axelsson, 2008, s. 225). Filmens berättelse ger eleverna tillfälle 

att möta en annan människas tankar. Eleverna får bland annat möjlighet att följa med en 

karaktär hem efter skolan och på så sätt möta en mobbningssituation från ett annat 

perspektiv än ur en skolsituation. Eftersom filmen kan visa eleverna en annan människas 

livssituation får lärare möjlighet att arbeta med elevernas empatiutveckling och skolans 

värdegrund inom ämnet svenska. 
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Litteraturstudiens relevans för vårt framtida läraryrke är bland annat att lärare måste ta reda 

på mycket information om elevgruppen innan val av berättelse och teckensystem. Genom ett 

medvetet val kan läraren få ut så mycket som möjligt av berättelsens och teckensystemets 

egenskaper i sin undervisning. Läraren måste exempelvis känna till vad eleverna har för 

koncentrationsmöjligheter och livssituationer. Eleverna kommer också att ta till sig 

berättelsen på olika sätt beroende på sina erfarenheter. Det framkommer också i studien att 

läraren bör säkerställa att det finns tid avsatt för att låta eleverna diskutera färdigt. Läraren 

ska dess utom vara uppmärksam på elevernas kommentarer vid samtal kring berättelser. 

Eleverna kan även få samla sina tankar genom filmloggar och inte endast läsloggar. 

Vi har kommit fram till att film och berättelser ger möjlighet att arbeta med värdegrunden 

vilket är viktigt då den ska inkluderas i alla ämnen. Vi upplever dock att litteratur och film 

arbetas med på olika sätt trots sina likheter. När lärare arbetar med filmens berättelse i 

klassrummet används ofta diskussion för att bearbeta innehållet. Litteraturens berättelse 

diskuteras också men den arbetas med på flera olika sätt än vad filmens berättelse gör. 

Precis som en berättelse i litteratur ger film också möjlighet att bygga upp lekvärldar samt 

låta eleverna skriva filmloggar på samma sätt som de skriver läsloggar. Ett förslag till 

fortsatt forskning är att undersöka och analysera skillnader och likheter i hur lärare arbetar 

med en berättelse i film respektive en berättelse i litteratur. 
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Bilaga 1 
Översikt över analyserad litteratur  
 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Publikationstyp 
 

 

Resultat 

Lindgren, A-L., Sparrman, A. & 

Eriksson Barajas, K. 

 

Film i klassrummet reser 

välfärdsfrågor 

 

Locus  v. 3-4 

 

(2005) 
 

Sverige  
 

SwePub 

Hur man med hjälp av film och 

populärkultur kan lyfta 

välfärdsfrågor i klassrummet. Och 

tankarna som kommer fram om 

olika frågor i diskussionerna.  

Tidskriftsartikel  Det redogörs och analyseras om vad som sker när 

ungdomar ser på en film i skolan. Efter filmvisningar 

var diskussion en central del av efterarbetet. I 

diskussionerna lyftes bland annat välfärdsfrågor upp.  
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Johansson, C. 

Mimetiskt syskonskap 
En representationsteoretisk 

undersökning av relationen 

fiktionsprosa-fiktionsfilm   

 

(2008)  

 

Sverige 

 

SwePub 

Syftet är att jämföra och se 

likheter mellan prosa och film.  

Doktorsavhandling Att filmen möjliggör en rikare och mer realistiskt 

upplevelse än vad litteraturen gör.  Att genom filmen 

kan eleverna identifiera sig mer i karaktärerna.  
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Eriksson Barajas, K. & 

Lindgren, A-L.  

 

Den "Rättfärdige" mobbaren: 

Elevers  

föreställningar om mobbning i 

skolbioaktivteter 

 

Utbildning och Demokrati 

 

(2009) 

 

Sverige 

 

SwePub 

 

Syftet med artikeln är att man ska 

se hur man kan använda sig av 

film och andra estetiska medel för 

att uppmärksamma mobbning, 

mer fokus på mobbing  

Tidskriftsartikel  Tar upp hur elever skapar mening kring mobbning i 

samtal och textproduktion. Artikeln ger exempel på hur 

fiktiva berättelser som till exempel film, kan användas 

som utgångspunkt för diskussion om svåra ämnen i 

skolan 

Thompson- Hayes, M. & Moor, 

N. 

Using Film to Illustrate Theory: 

A Case Study of High Fidelity 

 

Communication Teacher 

Vol. 26, No. 3, July 2012, pp. 

135-142 

(2012) 

- 
ERIC 

Syftet är att se varför man kan 

använda film i undervisningen och 

varför det kan vara bra samt vilka 

möjligheter och svårigheter som 

kan framkomma 

 

Tidskriftsartikel Författarna tar upp varför film som berättelse kan vara 

användbar i undervisningen. De tar även upp att film 

som pedagogiskt medel har sina kritiska aspekter. 

Författarna skriver att filmen innehåller fiktiva versioner 

av vardagliga händelser.  
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Olson. K & Boreson, C.  

 

Medieresor om medier för 

pedagoger  

 

- 

 

(2004) 

 

Sverige 

 

- 

Syftet med boken är att presentera 

tips och råd för fortsatt arbete 

samt ge relevant information om 

ämnet mediepedagogik, 

introduktion för mediepedagogik 

och ge pedagogiskt stöd 

Bok Boken tar upp hur man kan använda medier i skolan. 

Bland annat som underlag för diskussioner kring 

påverkan och kritiskt tänkande. Boken innehåller även 

övningar och råd hur man kan arbeta med medier i skolan. 

Jönsson, K.   

 

Litteraturarbetets möjligheter. 

- 

 

(2007) 

 

Sverige 

 

SwePub 

En studie om barns läsning i F-3. 

Vi letade efter hur litteraturens 

arbetas med genom den berättande 

formen som även finns i film. 

Studien skrev om en klass och 

visade upp exempel hur de arbetar 

med litteratur.  

Doktorsavhandling Exempel på hur man kan arbeta kring litteraturen och 

hur man kan bearbeta en berättelse ensam och 

tillsammans med andra. Vi drar paralleller mellan 

litteraturens berättelse och filmens berättelse.  
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Årheim, A. 

 

Perspektiv på värdet av 

skönlitterär läserfarenheter 

 

(2009) 

 

Sverige 

 

- 

Beskriva samvariationen mellan 

ungdomars mediebruk och 

utvecklande av narrativ fantasi  

Kapitel i antologi  Sambandet mellan skönlitteratur och mediebruk, 

fördelar och nackdelar. Att media tar en större plats 

medan det skönlitterära tar allt mindre plats i 

svenskundervisningen  

Axelsson, T.  

FILM OCH MENING En 

receptionsstudie om spelfilm, 

filmpublik och existentiella 

frågor 

- 

 

(2008) 

 

Sverige 

 

 

SwePub 

 

Syftet är att försöka förstå hur 

individers meningsskapande ser ut 

i dagens medielandskap 

Doktorsavhandling Genom film kan eleverna reflektera samt tänka kring 

livsfrågor. Att film kan framkalla starka känslor och 

främja diskussion i sociala sammanhang 
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Leijon, M.  

Att spåra tecken på lärande: 

Mediereception som pedagogisk 

form och multimodalt 

meningsskapande över tid.  

- 

 

(2010) 

 

Sverige  

 

SwePub 

 

Syftet med avhandlingen är att 

undersöka vad mötet mellan en 

grupp lärarstudenter och deras 

texter kan erbjuda för möjligheter 

och begränsningar för 

meningsskapande över tid i en 

lärarutbildningskontext 

Doktorsavhandling Handlar om film och berättelser ur ett 

receptionsperspektiv. Det tas upp att olika teckensystem 

har olika möjligheter och begräsningar, att man kan 

använda sig av olika metoder beroende på vad det är 

man vill lyfta fram.  

Pettersson, U.  

Textmedierade virtuella världar- 

Narration, perception och 

kognition 

- 

(2013) 

 

Sverige 

 

SwePub 

Syftet är att undersöka hur texter 

kan framkalla mentala bilder som 

formar en virtuell värld.  

Doktorsavhandling Att film ger en mer konkretbild av exempelvis 

karaktärerna, han tar även upp att det kan vara en 

nackdel då elever kan bli besvikna om de tidigare läst en 

bok och då skapat sina egna bilder av karaktären.  

Tar även upp hur läsaren lever sin i en berättelse och 

sätter sig in i andra människors situationer.  

Probst, R.  

 

Five Kinds of Literary Knowing 

Syftet är att visa att barn och elever 

tolkar och läser texter på olika sätt. 

Lyfter även fram diskussion och 

samtal om texterna man läst.  

Kapitel i antologi Hur man kan arbeta i klassrummet. Hur en text kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem det är som läser 

den. Genom samtal kan man komma djupare in i 
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- 

(1992) 

 

Sverige  

 

- 

förståelsen och man kan då även koppla till sina 

erfarenheter och känslor.  

Taube, K.  

 

Läsinlärning och självförtroende 

- Psykologiska teorier, 

empiriska undersökningar och 

pedagogiska konsekvenser 

- 

(2007) 

 

Sverige 

- 

Syftet är att belysa sambandet 

mellan läsinlärningen och 

självförtroendet. Ger tips och råd 

som kan underlätta vid 

läsinlärningen.  

Bok Att avkodningen är en viktig del av läsförståelsen. Om 

eleverna kan avkoda tar det inte lika mycket energi från 

dem vid läsningen.  

Stensson, B. 

Mellan raderna: strategier för 

en tolkande läsundervisning. 

 

- 

(2006) 

 

Syftet är att presentera hur man 

kan arbeta med 

litteraturläsning i skolan på ett 

tolkande och reflekterande sätt  

Bok Författaren diskutera kognitiva verktyg för att förstå och 

tolka texter. Att eleverna kan skapa inre bilder genom att 

läsa litteratur 
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Sverige 

 

- 



 

1 

 

 

 

Bilaga 2 

Ordlista 

Mobbning: Mobbning innebär att en person blir utsatt för negativa handlingar från en eller 

flera personer upprepade gånger och under viss tid. En negativ handling innebär att en person 

försöker skapa personlig skada eller obehag hos någon annan. Det kan också betyda aggressiv 

handling som kan utföras både verbalt och fysiskt.  

 

Media: Media kan innebära kommunikation på olika sätt med hjälp av olika uttrycksformer. 

Det kan till exempel vara tryckt skrift, talat språk, elektronisk lagrad text och projicerad bild. 

 

Medier: Kanaler för förmedling av information och underhållning. 

 

Mediebilder: Mediebilder är de bilder som media skapar. Exempelvis hur en viss grupp eller 

typ av människor framställs. 

 

Teckensystem: Innebär olika tecken att kommunicera med som till exempel tal, gester, 

kroppsposition, blickar, rörliga bilder, ljud. 

 

Avkodning: Att klara av att se vad som står i en text. För att kunna läsa orden automatiskt, 

det vill säga avkoda, måste man vara säker på hur ljud och bokstäver hör ihop. 

 


