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De elever lärare möter i dagens skola är vana vid att se på film (von Scantz, 2016, s. 141). Läraren 
ges därför enligt Westergren (2016, s. 61–62) genom att bruka film i sin undervisning en 
möjlighet, till att använda ett språk som eleverna är väl förtrogna med. Film som läromedel kan 
även ge en stark känslomässig och gemensam upplevelse som eleverna kan dela tillsammans. 
Andersson (2014, s. 109) förklarar att då lärare tenderar att koppla ihop film i undervisning med 
stökighet i klassrummet och tidskrävande arbetsuppgifter, väljer flertalet lärare bort att använda 
mediet. Med detta i åtanke ämnar denna studie analysera vad forskning säger om film som 
pedagogiskt redskap, både genom samtal (filmundervisning) och skapande (filmskapande).  
Syftet med studien är att analysera vad forskning säger om filmundervisning och dess 
konsekvenser för elevers utveckling av literacy i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (F-
3). Syftet vill vi uppfylla genom att i litteraturstudiens resultatdel besvara följande frågor: 

• Hur påverkas elevers literacyutveckling av filmundervisning i F-3? 
• Vilka attityder finns det hos lärare till filmundervisning för F-3?  

 
Denna litteraturstudie har eftersträvat att inkludera både internationella och nationella 
vetenskapliga publikationer som behandlar ämnesområdet. Det utvalda materialet har 
analyserats och dess relevans har säkerställts genom urvalskriterier. Teorier som behandlas är; 
sociokulturell teori, sociosemiotisk teori samt Luke och Freebodys modell för utveckling av 
literacy. Beträffande studiens första frågeställning visar resultatet att film bidrar till engagemang hos 
eleverna vilket motiverar dem. Vidare möjliggör filmundervisning att eleverna kan börja koppla 
innehåll i texter till egna erfarenheter. Genom att analysera film får eleverna bättre förståelse för 
berättelsers struktur och uppbyggnad. Vidare kan filmupplevelsen skapa en gemensam 
referensram för eleverna. Resultatet utifrån studiens andra frågeställning visar att lärarens attityd till 
film påverkar hur film används i undervisning. Om läraren har en negativ inställning till film 
kommer detta att skicka signaler till eleverna om vad som anses som lärande eller inte, vilket 
påverkar elevernas uppfattning av filmmediet. Sammanfattningsvis ser vi att filmundervisning 
kan ha positiva effekter på elevers utveckling av literacy. Enligt läroplanen är det viktigt att 
koppla ihop elevernas egna erfarenheter av läs- och skrivaktiviteter med skolans (Skolverket, 
2017b, s. 8). Genom att i undervisningen använda sig av film möjliggör lärare för eleverna denna 
viktiga koppling till deras egna erfarenheter.  
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1 Inledning  

I skolans värld har skönlitteratur och tryckta texter till skillnad från andra texttyper en hög 

hierarkisk ställning (Olin-Scheller, 2006, s. 21). Med en blinkning till karaktären Baby från filmen 

Dirty Dancing kan detta liknas vid att film som multimodal text i skolan knuffats in i ett hörn av 

skönlitteraturen. Enligt Westergren (2016, s. 61–62) är film ett läromedel som ger en stark 

känslomässig och gemensam upplevelse som alla kan dela simultant. Samtidigt besitter de elever 

som lärare möter i dagens skola enligt von Scantz (2016, s. 141) rika erfarenheter av att se på film. 

Därav följer att läraren genom att nyttja film i undervisning ges en möjlighet att använda ett språk 

som eleverna är väl förtrogna med (Westergren, 2016, s. 61–62). Med detta i åtanke ämnar denna 

studie analysera vad forskning säger om film som pedagogiskt redskap, både genom samtal 

(filmundervisning) och skapande (filmskapande). Under tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder (VFU) har det uppmärksammats att film i undervisning används som 

komplement eller belöningsmetod och inte på det språkfrämjande sätt som beskrivs i 

styrdokumenten. Olin-Scheller (2006, s. 112–113) uppmärksammar också detta förhållningssätt. 

Hon menar att filmen inte ges något egenvärde som undervisningsmaterial då den främst används 

som illustrerande, jämförande eller utfyllande medel. 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017 (Lgr 11) skriver fram att 

en av de fem förmågorna som eleverna ska ges möjlighet att utveckla är förmågan att läsa och 

analysera olika typer av texter (Skolverket, 2017b, s. 253). Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska 

förklarar att när eleven ges möjlighet att jämföra multimodala och tryckta texter kan detta hjälpa 

denne att få perspektiv på, samt se mönster i olika texttyper (Skolverket, 2017a, s. 16). Att elever 

får samtala om sina läs- och skrivupplevelser är enligt Liberg (2007, s. 29) ett av de mest 

konstruktiva momenten i barns skriftspråksutveckling. Vidare betonar Liberg att eleven genom 

samtal behöver tillägna sig olika typer av texter och inte endast tryckta. I den här litteraturstudien 

presenteras internationella och nationella forskares bild av hur film som multimodal text kan 

implementeras i undervisning. Vidare behandlas hur elever läser film och vad detta har för 

betydelser för deras utveckling av literacy. Ämnesområdet har därför avgränsats till undervisning 

som endast berör film och literacy. Huvudsakligen prioriteras forskning som behandlar elever i 

åldrarna 6–10 vilket i den svenska skolan motsvaras av förskoleklassen och grundskolans årskurs 

1–3 (F-3).  Högre årskurser innefattas också av studien för att synliggöra vad film som multimodal 

text kan bidra med för elevers utveckling av literacy i alla åldrar. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att analysera vad forskning säger om filmundervisning och dess 

konsekvenser för elevers utveckling av literacy i förskoleklassen och grundskolans årskurs 1–3 (F-

3). Syftet vill vi uppfylla genom att i litteraturstudiens resultatdel besvara följande frågor:  

 

• Hur påverkas elevers literacyutveckling av filmundervisning i F-3?  

• Vilka attityder finns det hos lärare till filmundervisning för F-3?  
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3 Bakgrund 

I bakgrunden ges en grundläggande bild av ämnesområdet utifrån begrepp som behandlas i 

forskning och litteratur. I avsnittet beskrivs textbegreppet, literacy och estetiska lärprocesser. 

Bakgrunden berör även viktiga teorier samt hur ämnesområdet behandlas i styrdokumenten.  

 

3.1 Vad är en text? 

I följande avsnitt ges förklaringar till begreppet text, en vidgad syn på textbegreppet samt 

multimodala texter.  

  

3.1.1 Text 

Olin-Scheller (2006, s. 17) belyser att begreppet text frekvent används i kursplanen för svenska. 

Hon anser att för att kunna bearbeta begreppet behövs ett förtydligande av vad ordet text 

egentligen innebär. Maagerø (2013, s. 135) beskriver att ”En text är något som har innebörd och 

mening, den vill säga oss något som vi ska tolka”. Björkvall (2009, s. 8) menar att begreppet text 

även kan förstås som sammanhängande helheter med en tydlig början och ett tydligt slut. Det är 

inte alltid givet vad som är en text. Vad som får status som text är bundet till det kommunikativa, 

sociala sammanhanget och till dem som deltar i kommunikationen. Traditionellt sett har text endast 

setts som skriftspråklig (Gunnarsson, 2007, s. 15). Från och med 2000-talet är gränsen mellan bild 

och ord, och den mellan skrift och tal inte lika tydlig i de texter som skapas. Detta har fått till följd 

att det traditionella textbegreppet har kommit att kännas för snävt för att kunna beskriva 

förhållandet mellan bild och grafik, och det skrivna ordet. Samspelet mellan det icke verbala och 

verbala är något nytt inom den språkvetenskapliga textforskningen (ibid., s. 7).  

 

3.1.2 Ett vidgat textbegrepp 

I vardaglig benämning är begreppet text nära knutet till löpande skrift. Inom språk- och 

litteraturvetenskapen avgränsas begreppet till att innefatta skrift och även talat språk. Skilt från den 

vardagliga och den språkvetenskapliga synen på text finns ytterligare en tolkning av begreppet, 

nämligen det vidgade textbegreppet. Det vidgade textbegreppets huvudsakliga syfte är att bredda 

synen kring vad vi uppfattar som text. Björkvall (2009) poängterar “Att ta in samtliga 

betydelsebärande delar av en text i analys och tolkning är en huvudpoäng med det vidgade 

textbegreppet” (Björkvall, 2009, s. 7). Karlsson (2007, s. 20) förklarar att inom det vidgade 

textbegreppet, ryms talade och skrivna texter samt bilder och film. När lärare i sin undervisning 

utgår från ett vidgat textbegrepp blir det enligt Olin-Scheller (2006, s. 18) nödvändigt att bredda 

sin förståelse av verbet läsa. Ordet läsa härstammar från latinets ”legere” som innebär att olika 
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element sammanfogas till en ny helhet. ”Vad gör vi annat än sammanfogar olika element till en 

helhet när vi tar del av exempelvis en film eller en såpopera?” (Olin-Scheller, 2006, s. 18). Begreppet 

att legera (sammanfoga) berör alltså inte endast siffror och bokstäver utan enligt henne även ljud 

och bild (ibid.). Enligt Lgr11 ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de kan 

kommunicerar och skapa mening genom olika slags texter och skilda medier (Skolverket, 2017b, s. 

252). Björkvall (2009, s. 7) förklarar att ett vidgat textbegrepp inkluderar samtliga delar av 

skriftspråkets visuella element och fokuserar på texten som en kommunicerande och 

meningsbärande helhet. Samtliga delar av textens enheter tas alltså i bruk. Exempel på dessa 

enheter kan vara bilder, illustrationer eller textens layout. När de olika enheterna inkluderas, 

breddas definitionen av begreppet text (ibid., s. 7).  

 

3.1.3 Multimodala texter 

Björkvall (2009, s. 8) förklarar att en text som består av flera kommunikationsformer brukar kallas 

multimodal. Kommunikationsformerna kan också kallas modaliteter. Modalitet är en 

direktöversättning från engelskans “mode” och betyder ”ett sätt att skapa mening på” (Maagerø, 

2013, s. 135). Andra översättningar av ordet ”mode” är teckenvärld, teckensystem och semiotisk 

resurs (Selander, 2010, s. 26). I denna studies fortsatta text kommer begreppet semiotisk resurs att 

användas istället för modalitet i anknytning till socialsemiotiken, som presenteras närmare i 

avsnittets teoridel. Exempel på semiotiska resurser är musik, gester, tryckta texter och rörliga bilder. 

De semiotiska resurserna är kontextbunden till sin tid och miljö, vilket får till följd att vad som 

socialt räknas som meningsfullt hela tiden förändras (Kress, 2010, s. 12). Begreppet multimodala 

texter syftar på att olika semiotiska resurser samverkar och tillsammans skapar en helhet. 

Multimodala texter kan till exempel vara en kombination av modaliteterna; skrift, bild, tal, musik 

och rörliga bilder. En film kan därför vara en multimodal text där de semiotiska resurserna som 

filmen omfattas av erkänns och ingår i textbegreppet (Björkvall, 2009, s. 8; Schmidt, 2013, s. 79). 

Ur ett multimodalt perspektiv ses alla texter som multimodala (Björkvall, 2009, s. 167). 

 

3.2 Literacy och multimodal literacy 

Enligt Barton (2007, s. 5) har literacy blivit ett nyckelord för fler komplexa sätt att se på vad läsning 

och skrivning innebär. Begreppets betydelse breddas hela tiden och vad som menas med literacy 

varierar från situation till situation (ibid., s. 26). Inom vissa områden har begreppet utvidgats till att 

betyda skicklighet, kompetens eller kunskap inom speciella områden. Den dominerande 

definitionen av literacy i dagens samhälle är en skolbaserad definition. Den läsning och skrivning 

som sker i vardagslivet skiljer sig från skolans praktik (ibid., s. 3–4). Denna användning av literacy 
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kallas ‘literacytillfällen’ och syftar på när människor läser och skriver i sin vardag (ibid., s. 23). Ett 

exempel på ett literacytillfälle är när en vuxen läser för ett barn på kvällen. Att läsa tidningen på 

morgonen är ännu ett exempel på ett vardagligt literacytillfälle. Literacy sker alltså inte bara i skolan 

utan är inbäddat i vardagsaktiviteter (ibid., s. 3, 23). 

 

Barton (2007, s. 33–35) menar att literacy kan definieras av åtta kriterier. Dessa kriterier har sin 

grund i tre separata perspektiv som enligt Barton borde sammanföras för att tydliggöra begreppet. 

Dessa tre perspektiv är det sociala, det psykologiska och det historiska. Kriterierna präglas av 

sociala sammanhang och därför ska vi se literacy ur ett vardagligt perspektiv och utifrån de 

literacytillfällen som människor ägnar sig åt. Kriterierna 1–4 definierar literacy som en social 

aktivitet, som grundas på symbolsystem vilket används vid kommunikation. Kriterierna 5–6 belyser 

en psykologisk syn, där literacy är en del i vårt sätt att tänka. Våra förhållanden, värderingar 

och attityder till literacy styr vad vi gör. Kriterierna 7–8 berör ett historiskt perspektiv där literacy 

byggs upp av ett flertal literacytillfällen ur vårt förflutna som formas av sin historiska kontext (ibid., 

s. 33–35). 

 

Fast (2008, s. 41) förklarar att begreppet literacy traditionellt sett har tolkats som förmågan att 

kunna läsa och skriva. Detta smala sätt att se på literacy begränsar vår förståelse för barns läs- och 

skrivinlärning. Begreppet literacy förklaras av Säljö (2005, s. 208) som skriftspråkliga aktiviteter. 

Även Säljö menar att dessa aktiviteter inte bara är kopplade till den tekniska färdigheten att avkoda. 

Att eleven kan avkoda innebär att denne känner igen ord som en helhet, vilket gör att eleven kan 

läsa en text utan att stanna upp och läsa varje ord för sig (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 68–70). 

För att utveckla literacy menar Säljö (2005, s. 208) att eleven behöver kunna avkoda men också 

tolka texten, göra kopplingar till egna erfarenheter samt förhålla sig kritiskt till textens innehåll. 

Smidt (2013, s. 19–26) förklarar att ur ett sociokulturellt perspektiv förstås literacy som en 

kontextburen praktik där läsning och skrivning påverkas och formas av olika sociala sammanhang. 

Exempelvis använder vi oss av olika typer av literacy, literacies, när vi skriver ett sms respektive en 

doktorsavhandling. För att utveckla literacy behöver eleven kunna tolka olika typer av texter, 

skriftliga som muntliga och multimodala, i olika sammanhang (ibid., s. 19–26). För att eleven ska 

kunna utveckla multimodal literacy behöver den enligt Maagerø (2013, s. 135–136) träna sin 

förmåga att tolka och använda sig av multimodala texter. Utveckling av literacy och multimodal 

literacy har särskild betydelse ur ett skol- och inlärningsperspektiv. Smidt (2013, s. 19–26) förklarar 

att eleven inte är “klar” med sin läs- och skrivutveckling då denne har lärt sig att läsa och skriva. 
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Istället är det nu som utvecklingen av literacy börjar på allvar. Att utveckla literacy är därför 

någonting vi gör genom hela livet (ibid.).  

 

3.3 Film och estetiska lärprocesser  

Begreppet estetiska lärprocesser förklaras av Halkawt (2016, s. 26) som mötet mellan lärande och 

estetik. För att uttrycka och gestalta lärande inom estetiska lärprocesser används enligt Wiklund 

(2009, s. 20–21) språkets alla delar (talspråk, skriftspråk) och de estetiska språken (musik, bild, dans, 

teater, form, media). Enligt Halkawt (2016, s. 26) kan estetiska lärprocesser omfattas av tre 

perspektiv som tillsammans binder samman praktiker och idéer runt estetik och lärande. De tre 

perspektiven är; att lära sig estetisk gestaltning, att lära sig genom estetik samt att lära sig om estetik. 

När man inom undervisning arbetar med film innebär det första perspektivet att eleven får tillägna 

sig praktiska kunskaper om hur man går tillväga för att göra en film. Det andra perspektivet ger 

eleven möjlighet att utveckla ämneskunskaper i andra ämnen, genom film som ett pedagogiskt 

verktyg. I det tredje och sista perspektivet får eleven utveckla sin analytiska förståelse för filmens 

språk, form och tilltal (ibid., s. 26). Wiklund (2009, s. 20–21) förklarar eleverna inom de estetiska 

lärprocesserna knyter samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en 

helhet. Vidare präglas lärprocesserna av en öppenhet till ett flertal olika tolkningar av verkligheten 

(ibid.). Enligt Webster och Wolfe (2013, s. 23) innefattar ett estetiskt lärtillfälle både eleven, elevens 

meningsskapande och elevens mål. Detta innebär att det inte är tillfället i sig självt som lär eleven 

något. Istället är det den mening eleven drar ur tillfället som resulterar i att ett lärande sker, vilket 

förklarar hur det är möjligt att flera elever kan lära sig olika saker från samma lektion (ibid.). 

 

3.4 Multimodala texter i skolans styrdokument 

I Lgr11 nämns inte begreppet multimodal text. Däremot står det att eleven ska få skapa och 

använda texter som kombinerar ord, bild och ljud. Ett exempel på en sådan kombinerad text är film. Det 

är viktigt att eleven förstår att dessa kombinerade texter läses och tolkas olika samt att textens olika 

delar samspelar för att skapa mening. I arbetet med läsningen och tolkningen av texter som 

kombinerar ord, bild och ljud får eleven studera hur olika budskap byggs upp samt hur berättelsen 

drivs framåt (Skolverket, 2017b, s. 254; Skolverket, 2017a, s. 16). I Lgr11 står det att eleven ska 

utveckla sitt eget språkanvändande genom att få möjlighet att uttrycka sig i olika sammanhang och 

för olika syften (Skolverket, 2017b, s. 253). Elevens språkkunskaper berikas när denne får redskap 

för att kunna ta del av och tolka litteratur, film, teater samt andra språkliga estetiska sammanhang 

(Skolverket, 2017a, s. 5). Vidare ska undervisning i ämnet svenska innehålla arbete med berättande 
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texters uppbyggnad, innehåll, budskap och struktur (Skolverket, 2017b, s. 254). Detta kan med 

fördel göras genom att eleven får jämföra kombinerade texter med texter som består av enbart 

skrivna ord, bilder eller tal (Skolverket, 2017a, s. 16). 

 

3.5 Teorier om lärande 

De teorier som studiens material utgår från är sociokulturell teori, socialsemiotisk teori samt Luke 

och Freebodys modell (1990, s. 7–14) för utveckling av literacy. I litteraturstudiens diskussionsdel 

kommer modellen att användas som grund för analys av litteraturstudiens resultat.  

 

3.5.1 Sociokulturell teori och socialsemiotisk teori  

Säljö (2014, s. 251) beskriver sociokulturell teori som grundar sig på Lev Vygotskijs arbeten om 

språk, lärande och utveckling. Ur ett sociokulturellt perspektiv lär sig eleven i ett socialt 

sammanhang och tillsammans med andra. Utifrån detta perspektiv möjliggör kommunikationen 

mellan människor ett lärande (ibid., s. 37). Svensson (2009, s. 32–35) förklarar att inom 

sociokulturell teori ses kommunikationen som både verbal och icke verbal. För att barnet ska kunna 

utveckla sitt språk behöver det ges möjlighet att delta i olika språkliga sociala aktiviteter. Säljö (2014, 

s. 13–14) lyfter fram att samhället och den sociala kontext som eleven befinner sig i ständigt 

förändras vilket får till följd att sättet de lär sig på ständigt utvecklas. Enligt Säljö (2014, s. 305) är 

sociokulturell teori starkt präglad av Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen som innebär 

att utveckling och lärande är en ständigt pågående process. Inom den proximala utvecklingszonen 

är eleven känslig för förklaringar och instruktioner, därför behöver den hjälp och stöd av någon 

mer kunnig, som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling. Med en mer kunnig avses här en 

annan elev eller lärare. Om eleven får detta stöd, som inom sociokulturell teori benämns som 

scaffolding kan eleven tillägna sig kunskaper som den mer kunnige har. Det är dock viktigt att den 

kunnige låter eleven göra så mycket som den kan på egen hand (ibid., s. 306).  

 

En annan likande socialt orienterad teori är den socialsemiotiska teorin (Björkvall, 2009, s. 12). Det 

socialsemiotiska perspektivet hjälper oss enligt Leijon och Lindstrand (2012, s. 173–175) att förstå 

hur kommunikation och lärande formas multimodalt i sociala teckenskapande processer. Dessa 

kommunikativa och meningsskapande processer sker genom olika semiotiska resurser som vi 

använder i kommunikation med varandra (Leijon & Lindstrand 2012 s. 174–175; Björkvall, 2009, 

s. 12). Enligt Van Leeuwen (2005, s. 93) är de semiotiska resurserna både psykologiska och tekniska. 

De psykologiska resurserna består av redskap vi använder oss av för att skapa både ickeverbal och 

verbal kommunikation, exempelvis musklerna vi använder oss av för att skapa ansiktsuttryck och 
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gester samt röstapparaten som hjälper oss att skapa varierande röstlägen för olika situationer. De 

tekniska resurserna vidgar de psykologiska resursernas potential. Ett musikinstrument kan 

exempelvis hjälpa oss att uttrycka mer än våra röster. Även de kläder vi väljer att bära kan säga 

något om oss som våra gester inte uttrycker. Alla dessa resurser är sådant människor tolkar och 

socialsemiotiken syftar till att sammanföra de psykologiska och tekniska perspektiven för att 

studera hur vi använder oss av olika resurser för att skapa mening (ibid.). “Perspektivet erbjuder 

verktyg för analys av hur vi, i våra olika sätt att kommunicera deltar i skapandet av den sociala 

världen [...] och kan därför samtidigt beskrivas som en kommunikationsteori, en teori kring 

representation och meningsskapande och en social teori.” (Leijon & Lindstrand, 2012 s. 174–175). 

 

3.5.2 Luke och Freebodys modell för utveckling av literacy 

Luke och Freebody (1990) har utvecklat en modell för hur arbetet med olika texter och literacy kan 

se ut (Freebody & Luke, 1990, s. 7). Modellen består av fyra olika praktiker som samverkar för att 

skapa literacy. Den första praktiken stödjer kodknäckande av den lilla och den stora koden 

(Freebody & Luke, 1990, s. 8–9). Den lilla koden innebär att eleven förstår sambandet mellan ljud 

och bokstav samt skriftspråkets grundläggande mönster och strukturer. För att knäcka den stora 

koden behöver eleven förstå hur olika typer av texter är uppbyggda samt hur de används i olika 

sammanhang. Den andra praktiken består av aktiviteter som stödjer meningsfullt textskapande 

(Freebody & Luke, 1990, s. 9–10). Här ska eleven ges möjlighet att aktivt tolka och skapa texter 

genom tal, skrift eller bild. Det är viktigt att inom denna praktik utgå från elevens egna läs- och 

skrivkontexter, då detta underlättar för eleven i sin träning att både förstå och skapa mening (ibid.). 

Den tredje delen innefattar praktiker som stödjer textbruk, här får eleven erfara hur olika texter 

kan användas i olika sammanhang och för olika syften (Freebody & Luke, 1990, s. 10–12). 

Modellens fjärde del berör praktiker som skapar utrymme för kritisk analys (Freebody & Luke, 

1990, s. 13–14). Här får eleven erfara att texter aldrig är neutrala utan att de färgas av sin avsändare 

och påverkar mottagaren på olika sätt (ibid.). Skolverket har utvecklat en modell för grundläggande 

literacy som är inspirerad av Luke och Freebodys fyra olika praktiker (Figur 1.)  
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Grundäggande litteracitet för nyanlända ungdomar 
December 2016 https://larportalen.skolverket.se 

 

Figur 1. Luke och Freebodys modell – fyra olika praktiker. 
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4 Metod 
I en litteraturstudie jämförs enligt Bryman (2001, s. 97–100) forskning av ett på förhand utvalt 

ämnesområde. Den utvalda forskningen tolkas och granskas kritiskt för att till slut sammanställas 

utifrån litteraturstudiens syfte (ibid.). Litteraturstudiens metoddel beskriver materialinsamling, 

urvalskriterier samt materialanalys av vetenskapliga publikationer som har relevans för studiens 

syfte.  

 

4.1 Materialinsamling 

För att hitta relevant material till studien har informationssökningar i olika vetenskapliga databaser 

utförts. Litteratursökning har skett i följande tre databaser; ERIC, SwePub och PsycINFO. 

Educational Resources Information Center, (ERIC) är en databas med pedagogisk inriktning som använts 

för att hitta primära källor och vetenskapligt material. Sökningar i söktjänsten Swepub som är en 

databas som sammanställer vetenskapliga publikationer från svenska lärosäten, resulterade i 

nationell forskning som berörde vårt ämnesområde. Söktjänsten PsycINFO där vetenskapliga 

publikationer inom pedagogik och psykologi sammanställs har använts för att hitta en bredare 

repertoar av material. Syftet med denna studie är att analysera vad forskning säger om undervisning 

genom film och vad detta får för konsekvenser i F-3 elevers utveckling av literacy. Med detta syfte 

i åtanke utformades sökord. I de internationella databaserna användes de engelska begreppen; 

“Multimodal” ”Meaning making” “Film” ”Media” “Literacy” “Narrative” och “Primary School”. 

Begreppen kombinerades på olika sätt för att både bredda och avgränsa sökningarna. Sökningen 

begränsades till publikationer från 2005 och framåt. Under alla sökningar var fältet ”peer review” 

ikryssat, vilket innebar att materialet vetenskapligt granskats innan det publicerats. 

 

I ERIC genererade en första sökning på begreppen multimodal* AND text* i 576 träffar. För att få 

ner antalet träffar samt fokusera på årskurserna F-3, kombinerades begreppen i en andra sökning 

på detta vis: Multimodal* AND text* AND child* vilket ledde till 138 träffar. För att sedan välja ut 

relevant material ur dessa träffar utgick vi från vår studies syfte och frågeställningar. I Swepub 

kombinerades olika sökord, som exempelvis film* AND text*, denna sökning gav 74 träffar. Vidare 

avgränsades sökningen till att endast inkludera doktorsavhandlingar. Detta genererade i 12 träffar, 

varav två var relevanta för vårt valda ämnesområde. Utifrån det framtagna materialets 

litteraturlistor, användes kedjesökningar som kompletterande metod för att hitta mer relevant 

material. Kedjesökningarna genomfördes i PRIMO som är Jönköping University’s 

bibliotekskatalog. Utifrån refererad litteratur i Andersson (2014) kunde Fast (2007) inkluderas i 

arbetet.  
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4.2 Urvalskriterier 

Utifrån det insamlade materialet utformades fyra kriterier för inklusion. Dessa kriterier användes 

för att avgöra om det framsökta materialet var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Det 

första kriteriet var att materialet skulle beröra undervisning genom multimodala texter. 

Huvudsakligen har forskning som berör årskurserna F-3 prioriterats (fem av nio publikationer). 

Forskning som berör högre årskurser har inkluderats om de fokuserat på hur film som multimodal 

text kan utveckla elevers literacy.  Det andra kriteriet var att materialet skulle innehålla något av 

följande nyckelbegrepp; språkutveckling, literacy, multimodala texter eller film. För att säkerställa 

materialets relevans för studien inbegrep det tredje kriteriet att allt material skulle vara vetenskapligt 

granskat genom ”peer review”. Det fjärde kriteriet var att publikationerna skulle finnas fritt tillgängliga 

i fulltext. Materialet som uppfyllde de fyra urvalskriterierna valdes sedan ut för analys.  

 

Studien har eftersträvat att inkludera både internationella och nationella källor för att få olika 

perspektiv på hur ämnesområdet beskrivs inom forskning. Urvalet bestod slutligen av tio 

publikationer varav tre var doktorsavhandlingar, två licentiatavhandlingar, fyra vetenskapliga 

artiklar samt ett konferensbidrag. I tabellen nedan sammanställs urvalet utifrån publikationsår. 

 

Författare År 

 

Land 

Publikationstyp Titel 

Stam, M. 2016 

 

Sverige 

Licentiatavhandling Medier, lärande och det mediespecifika 

En undersökning om den rörliga bildens plats och betydelse i ett 

ämnesövergripande projekt 

Wessbo, S. 2016 

 

Sverige 

 

Konferensbidrag Att läsa Hjalmar Söderbergs “Pälsen” eller se den som film 

Analyser av elevers intrigreception 

Maine, F. & 

Shields R. 

2015 

 

UK 

 

Artikel Developing reading comprehension with moving image 

narratives 

Magnusson, P. 2014 

 

Sverige 

 

Doktorsavhandling Meningsskapandets möjligheter 

Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan 

Andersson, M. 2014 

 

Sverige 

Doktorsavhandling Berättandets möjligheter 

multimodala berättelser och estetiska lärprocesser 
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Bazalgette, C. & 

Buckingham, 

D. 

2013 

 

UK 

 

Forskningsöversikt Literacy, Media and Multimodality:  

A Critical Response. 

 

Söderling, M. 2011 

 

Sverige 

Licentiatavhandling Att sätta erfarenheter i rörelse 

“En undersökning om av hur elever i år 7 läser film och hur 

svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning” 

Parry, B. 2010 

 

UK 

Artikel Moving stories: Exploring children's uses of media in their 

storytelling and implications for teaching about narrative in 

schools 

Watts, R. 2007 

 

UK 

/US 

 

Artikel Harnessing the power of film in the primary classroom 

Fast, C. 2007 

 

Sverige 

 

Doktorsavhandling Sju barn lär sig läsa och skriva 

Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola 

 

 

4.3 Materialanalys 

För att värdera den kvalitativa forskningen användes innehållsanalys i studien. Innehållsanalys 

kännetecknas enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) av ett arbetssätt där data 

stegvis och systematiskt klassificeras, detta för att urskilja mönster och olika teman (Eriksson 

Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 147). För att få en tydlig översikt av utvalda källor 

inleddes materialanalysen med en översiktlig läsning av abstracts, inledningar och 

sammanfattningar. Vid en första granskning användes följande frågor: Vad har studerats? Med vilka 

metoder? Vad är de teoretiska utgångspunkterna? Vilka deltagargrupper gäller studierna? Varje 

publikation som klarade denna första granskning utvärderades sedan utifrån materialets inledning, 

bakgrund och resultat på ett djupare plan. Materialets innehåll fördes in i en tabellöversikt (bilaga 

1) som innehöll en beskrivning av materialets syfte, design, urval, datainsamling, teoretisk bakgrund 

och resultat. I nästa steg av materialanalysen utformades frågor för att möta vår litteraturstudies 

syfte och frågeställningar. De frågor som besvarades var: På vilka sätt används film i undervisning 

och vilket lärande bidrar detta till? Hur uttrycker sig lärare om film i undervisningen? Detta 

tillvägagångsätt underlättade jämförelsen av materialets likheter och skillnader.  
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5 Resultat 

I följande avsnitt besvaras litteraturstudiens syfte och frågeställningar utifrån två teman. Tema 5.1 

Effekter av filmundervisning besvarar frågeställning 1: Hur påverkas elevers literacyutveckling av 

filmundervisning i F-3? Tema 5.2 Attityder till filmundervisning besvarar frågeställningen 2: Vilka 

attityder finns det hos lärare till filmundervisning för F-3? 

 

5.1 Effekter av filmundervisning 

För att besvara litteraturstudiens första frågeställning har tre kategorier identifierats. Den första 

kategorin behandlar hur elevers motivation och erfarenheter påverkas av filmundervisning. Den 

andra kategorin belyser hur elever kan utveckla förmågor i berättande, skapande och läsförståelse 

genom film. Den tredje kategorin beskriver hur samtal om film kan användas som en väg in i 

litteraturen.  

 

5.1.1 Film, motivation och erfarenheter 

Filmens motiverande effekt är något som flera forskare lyfter fram i både filmundervisning och 

filmskapande. Watts (2007, s. 103) visar att film generellt sett har en motiverande effekt på både 

lärare och elever. Maine och Shields (2015, s. 533) menar att film har motiverande och engagerande 

kvaliteter och därför gynnar flera aspekter av läsning. Söderling (2011, s. 16–17) finner att när 

eleverna får arbeta med något som de tycker är roligt skapar detta ett engagemang hos dem. Stam 

(2016, s. 63) belyser i sin studie att estetiska lärprocesser tillför motivation, inspiration, lust och 

därför förstärker elevernas lärande inom andra ämnen. Vidare menar Stam att det är hög tid att fler 

semiotiska resurser får plats i skolans undervisning (ibid., s. 103–104).  

 

Flera av forskarna betonar att eleverna på sin fritid ser på film och därigenom får erfarenheter av 

mediet. Wessbo (2016, s. 153) lyfter fram att eleverna utanför skolan i större utsträckning 

konsumerar andra medier än den tryckta skönlitteraturen. Söderling (2011, s. 58) visar på att 

eleverna som hon möter i sin studie tar med sig rika erfarenheter av film in i skolans undervisning. 

Enligt Fast (2007, s. 124) framgår det tydligt att eleverna har stor erfarenhet av digitala medier och 

populärkultur från sina hem. Vidare framgår det att eleverna ägnar sig åt skriftspråkliga aktiviteter 

innan de börjar förskoleklassen. Dessa aktiviteter är starkt knutna till populärkultur och digitala 

medier. Filmer, kataloger och leksaker är en stor inspirationskälla och stödjer elevernas berättande. 

Det blir tydligt att eleverna rör sig mellan olika symboliska system, semiotiska resurser, varav ett är 

den tryckta texten (ibid, s. 124).  
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Lärare borde enligt Wessbo (2016, s. 152) ta till vara på elevernas erfarenheter av att läsa film i 

undervisningen, då detta kan hjälpa eleverna i deras meningsskapande av berättelser. Watts (2007, 

s. 103) skriver att eleverna lättare kan ta del av och interagera i meningsskapande processer när de 

ges möjlighet att arbeta i ett medium de känner till och har erfarenheter av. Maine & Shields (2015, 

s. 523) konstaterar att eleverna är vana vid att förstå och tolka film och att filmundervisning har ett 

flertal positiva effekter. Eleverna kan exempelvis förstå komplexa och narrativa strukturer i dessa 

semiotiska resurser i större utsträckning än i tryckta texter. Ett sätt att arbeta med elevernas literacy 

är alltså att låta eleverna läsa multimodala texter, vars struktur liknar den tryckta texten. Söderling 

(2011, s. 16–17) beskriver att filmundervisning ger eleverna möjlighet att synliggöra sina 

erfarenheter för sig själva, sina klasskamrater och för läraren. Vidare förklarar hon att när elever 

lärt sig filmens dramaturgiska språk, bidrar detta till att de lättare kan förstå generella narrativa 

mönster. Eleverna kan när de ser på en deckare dra nytta av sina erfarenheter av liknande filmer 

inom samma genre, för att exempelvis kunna förutse hur historien kommer att utveckla sig (ibid., 

s. 34–36). 

 

5.1.2 Film, berättande och läsförståelse  

I studier av Parry (2010, s. 69), Söderling (2011, s. 127) och Watts (2007, s. 104) lyfter forskarna 

fram hur elevers förståelse för berättelsens form fördjupas när de får möta och själva skapa 

berättelser i olika semiotiska resurser. Parry (2010, s. 67) beskriver hur elever som får lägga ned 

mycket arbete för att kunna producera berättelser i skrift gynnas av att istället få skapa berättelser 

genom film. Med tillgång till de semiotiska resurserna kan eleverna skapa berättelser med ett mer 

målande språk och arbeta fram mer komplexa strukturer för sitt berättande, än vad de skulle kunna 

åstadkomma i skrift. Vidare förklarar hon att detta visar på att film kan användas för att stödja 

skrivande då skrift och film studeras tillsammans (Ibid.). Även Söderling (2011, s. 127) kommer i 

sin studie fram till att elever kan göra fler och djupare kopplingar, både till sig själva och till texter, 

när de får möjlighet att både skapa och samtala om film. I studien av Watts (2007, s. 104) förstod 

eleverna som arbetade med att tolka film snabbt olika filmiska grepp, som exempelvis 

kameravinklar, för att uttrycka känslor och intriger. Eleverna kunde senare använda dessa 

kunskaper när de skapade egna filmer.  

Maine och Shields (2015, s. 533) beskriver hur film som narrativ textkälla kan hjälpa elever att 

utveckla förmågor som stöttar deras läsförståelse. Forskarna förklarar att avkodning för en del 

elever tar mycket kraft och energi, vilket medför att de endast gör ytliga läsningar av texter.  

Eleverna har visserligen en fungerande läsning men saknar en djupare förståelse (ibid., s. 522). 

Fortsättningsvis redogör forskarna för att aktiviteter med film som var tänkta att utveckla elevernas 
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läsförståelse även förbättrade deras avkodningsförmåga (ibid., s. 527–528). För de elever som har 

svårigheter att avkoda, kan filmen enligt Main och Shields fungera som stöd (ibid., s. 519). Vidare 

visade studiens resultat att de elever som hade störst svårigheter med läsförståelse också var de 

elever som drog mest nytta av filmmediet (ibid., s. 529).  

 

5.1.3 Film som underlag för samtal och en väg in i litteraturen 

Main och Shields (2015, s. 523) uppmärksammar att fördelen med film i undervisningen var att 

filmen kunde ses på bara några minuter. Det medförde att eleverna lättare kunde komma ihåg 

texten som en helhet. De båda forskarna menar att detta visar att meningsskapande processer sker 

samtidigt som eleven interagerar med filmen. Enligt Watts (2007, s. 103) öppnar film upp för dialog 

på samma sätt som läsare av tryckta böcker interagerar med en text. Stam (2016, s. 61) betonar att 

lärarna använder sig av film som en för eleverna gemensam referensram. Utifrån denna 

gemensamma referensram kan eleverna samtala om värdegrundsfrågor. Vidare påpekar hon att vid 

arbete med filmskapande kan man samtidigt föra ett samtal med eleverna om de etiska 

förhållningssätt som filmerna speglar. Skolans värdegrundsarbete har enligt Stam en självklar plats 

då eleverna kan koppla filmens handling till sina egna erfarenheter och göra egna tolkningar (ibid., 

s. 63).   

Wessbo (2016, s. 139–140) lyfter fram att det är vanligt att kända och omtyckta tryckta texter 

filmatiseras och därmed adapteras till ett annat medium. Vidare förtydligar han att i vardagligt tal 

används begreppet adaption för att beskriva övergången från roman till film. I en skolkontext är 

några exempel på sådana adaptioner Åsa Linderborg Mig äger ingen (2007) och Mikael Niemis 

Populärmusik från Vittula (2000) (ibid.). Stam (2016, s. 63) menar att film kan hjälpa eleverna att ta 

till sig tryckta texter. I studien av Wessbo (2016, s. 153) har några elever fått läsa en tryckt berättelse 

och de andra har fått läsa en berättelse som film. Eleverna har efter detta fått skriva ner vad de 

kommer ihåg av berättelsens intrig. Många lärare anser att i de fall filmen bygger på en redan tryckt 

berättelse, får eleverna inte chans att tolka texten utan de blir serverade en tolkning. Lärarna menar 

att eleverna blir passiva istället för aktiva meningsskapare. Detta menar Wessbo (2016, s. 139–140) 

inte alls stämmer, eleverna måste fortfarande tolka den text som de möter samt göra kopplingar till 

egna erfarenheter. Vidare utgör filmen i sig själv ett eget estetiskt uttryck som kräver något av 

läsaren och skribenten som ska tolka texten. Att någon annan har tolkat den tryckta texten och 

sedan gjort en film av den är enligt Wessbo (ibid., s. 153) inte ett problem för att ett lärande ska 

ske.  
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5.2 Lärares attityder till filmundervisning 

För att besvara litteraturstudiens andra frågeställning identifierades tre kategorier. Den första 

behandlar multimodala texters särställning i skolan. Den andra behandlar pedagogers attityder till 

filmundervisning och den tredje behandlar dessa attityders konsekvenser för undervisning.  

 

5.2.1 Multimodala texters särställning i skolan 

Stam (2016, s. 103) förklarar att i skolan har förmågan att utrycka sig genom tal och skrift en hög 

ställning medan förmågan att uttrycka sig genom olika semiotiska resurser har en lägre ställning. 

Andersson (2014, s. 203) lyfter fram att de estetiska ämnena har förlorat status i dagens skola, andra 

ämnen värderas högre. Hon understryker vikten av att grundskollärare får tid och möjlighet att 

utveckla ett förhållningssätt till estetiska lärprocesser och att de får se möjligheterna med dessa. 

Stam (2016, s.  101–102) belyser att estetiska läroprocesser i skolan oftast betraktas som något som 

bryter skolvardagen eller kompenserar för de mer teoretiska ämnena. När man ser på estetiska 

lärprocesser utifrån ett sådant perspektiv menar hon att estetiska projekt riskerar att bli tillfälliga 

satsningar som försvinner så fort det inte längre finns en engagerad lärare. När man som lärare vill 

arbeta ämnesöverskridande genom olika semiotiska resurser är det enligt Stam (2016, s. 114) och 

Andersson (2014, s. 189) av största vikt att såväl de teoretiska som de praktiska ämnena får lika 

mycket utrymme, annars uppstår en obalans. Denna obalans är ofta roten till den frustration som 

kan uppstå i kommunikationen mellan ämneslärare. Då svenskämnet har fler undervisningstimmar 

till sitt förfogande, blir det ännu viktigare att man som lärare har detta i åtanke i planeringen av sin 

undervisning (ibid.).  

 

Enligt Magnusson (2014, s. 243) måste lärare vara medvetna om att de semiotiska resurser som 

används för att skapa mening i undervisningen, skickar signaler till eleverna om vad som accepteras 

som lärande. Vidare skriver han att dagens styrdokument inte har någon uttalad multimodal 

utgångspunkt, däremot innehåller de formuleringar som möjliggör för lärare att tolka dem 

multimodalt (ibid., s. 242). Bazalgette & Buckingham (2013, s. 9) beskriver hur begreppet 

multimodal text implementerats i en internationell skolkontext. Det multimodala begreppet har i 

all välmening förenklats för att fler ska kunna ta det till sig och använda det i undervisningen. Vad 

som istället har hänt är att begreppet har blivit för neutralt och platt. Det finns idag en stor 

förvirring hos pedagoger om vad det multimodala begreppet står för och hur man ska använda det 

i undervisningen (ibid.). Stam (2016, s. 63) betonar att film får väldigt lite plats i undervisningen 

och när den väl används är det främst som en utfyllnad i det aktuella ämnet.  
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5.2.2 Lärares attityder till film 

Det framkommer i Fasts studie (2007, s. 181) att lärarna har en negativ attityd till tillämpningen av 

populärkultur i undervisningen. Lärare kan exempelvis vara medvetna om vad eleverna läser på 

fritiden men välja att inte använda sig av elevernas texterfarenheter. En förklaring till detta är att 

det finns en rädsla hos lärare att ”lägga sig i” eller värdera vad som sker i hemmet. En annan 

förklaring är att det tar för mycket tid att sätta sig in i elevernas intressen, vilka enligt lärarna skiftar 

snabbt, då det populärkulturella fältet ständigt förändras. Ännu en förklaring är att elevernas 

erfarenheter speglar en ny generation, som lärarna inte känner igen sig i (ibid., s. 184).  

 

Stam (2016, s. 102) menar att i ämnesöverskridande projekt återkommer vissa attityder hos lärare 

mot användandet av estetiska lärprocesser. I studierna av Stam (2016, s. 102) och Andersson (2014, 

s. 189) framkommer det att lärare anser att arbetet med estetiska lärprocesser är tidskrävande och 

kräver mer resurser än de teoretiska ämnena. En annan attityd som Andersson (2014, s. 190) lyfter 

fram är att film i undervisningen skapar oreda, detta är något som även Watts (2007, s. 104) 

uppmärksammar. Watts (ibid.) beskriver till exempel hur en visning av en hel film i klassrummet, 

kolliderade med lärarnas syn på hur en biovisning går till. Lärarna upplevde att eleverna var stökiga 

och högljudda. Vid en senare analys av undervisningstillfället som spelades in, framgick det att 

barnen, genom att interagera med varandra blev aktiva deltagare i en meningsskapande process. I 

studien av Andersson (2014, s. 190) framgår det att estetpedagoger har en större acceptans för att 

arbetet sker under vad som utifrån kan ses som ett kaos medan pedagoger i skolan kan bli stressade 

om undervisningen inte är tydlig och ordnad.  

 

5.2.3 Konsekvenser av lärares attityder till film  

I studien av Parry (2010, s. 59) framkommer det att elever redan i tidig ålder får lära sig, att deras 

erfarenhet av hur en berättelse byggs upp inom populärkulturen inte går att tillämpa i skolans 

undervisning. Att göra kopplingar till populärkulturens kända karaktärer är till exempel inte 

accepterat. I Fasts studie (2007, s. 150–165) framgår det tydligt att elevernas egna erfarenheter av 

textorienterade aktiviteter, från exempelvis populärkultur, inte tas tillvara av lärare. Fast menar att 

detta visar på lärares negativa attityd till populärkultur i undervisning. I Fasts studie finns dock en 

förskollärare som framhåller vikten av att använda sig av barnens egna erfarenheter. Hon ser att 

barnen utbyter erfarenheter sinsemellan när de i leken gör kopplingar till olika karaktärer från filmer 

(ibid.). Parry (2010, s. 58) och Söderling (2011, s. 130–131) poängterar att om eleverna i skolan 

möts av en attityd som uttrycker att deras egna erfarenheter av berättelser inte räknas kan det få 

negativa konsekvenser, inte minst för elevernas fortsatta förståelse av berättelsers uppbyggnad. 
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Vidare skriver Parry (2010, s. 59) att det är viktigt att läraren delar med sig av sina egna erfarenheter 

av populärkulturella berättelser till eleverna, samt att läraren har en positiv inställning till 

populärkultur. En positiv inställning är dock inte tillräckligt utan som lärare måste man också 

använda sig av populärkultur i sin egen undervisning (ibid., s. 69). Söderling (2011, s. 131–132) 

understryker att om eleverna ges möjlighet att i undervisningen tillämpa sina egna erfarenheter av 

att läsa film, kommer detta att få positiva konsekvenser för elevernas fortsatta språkutveckling.  

 

6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. I metoddiskussion 6.1 behandlas 

informationssökning och materialanalys. I Resultatdiskussion 6.2 diskuteras studiens resultat och 

frågeställningar i anslutning till Luke och Freebodys modell för utveckling av literacy och 

styrdokument . Framtida forskning behandlas i 6.3.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Under informationssökningen utformades sökord för att möta studiens syfte och frågeställningar. 

För att hitta ett brett och relevant material har sökningarna skett i olika kombinationer och 

databaser. För att avgränsa sökningar inom internationella databaser (endast engelskspråkiga) 

begränsades urvalet av publikationsår till 2005 eller senare. För att få med de aktuella åldrarna 6–

10 användes begreppet ’primary school’ i kombination med andra för studien relevanta sökord. En 

svaghet med detta urval är att åldersgrupperna inte exakt motsvarar varandra då ’primary school’ 

internationellt täcker åldrarna 7–14. Dock har endast publikationer som berör åldrarna 6–10 år 

valts ut. Kedjesökningar utifrån relevant forsknings litteraturlistor genomfördes som komplettering. 

En svaghet är att publikationerna från en del relevanta sökresultat tyvärr inte gick att få fram i 

fulltext. En översikt av vårt urval visar att framtagen forskning till stor del är aktuell och visar på 

olika infallsvinklar till ämnesområdet. Inkluderandet av internationell forskning har bidragit till en 

tydligare bild av ämnesområdet samt dess tillämpning.  

 

Utvecklingen av literacy är en process som pågår genom hela livet (Smidt, 2013, s. 19–26). Därför 

har de delar av den nationella forskningen, oberoende av elevernas ålder och skolsystem, som berör 

hur literacy kan utvecklas och tillämpas i F-3, valts ut och inkluderats. Svårigheter som framkommit 

under analysen av det insamlade materialet är att det finns få forskare som skriver om vårt 

ämnesområde, vilket har fått till följd att vi har kommit över begränsat med forskning. En 

konsekvens av detta blir att studiens resultat inte är en direkt spegling av arbetet med film i F-3. 
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Nationellt sett är forskning inom filmundervisning för F-3 begränsad. Den nationella forskningen 

som berör F-3, fokuserar inte enbart på film utan även på estetiska lärprocesser. En annan svårighet 

har varit att i skrivandet av resultatdelen, översätta och tolka engelska artiklar till svenska. För att 

få fram en rättvis tolkning av materialet bearbetades analysen i olika steg. I varje steg överfördes 

relevant information till en tabellöversikt vilken underlättade analysen av källorna. 

Inkluderingskriterierna hjälpte till att strukturera upp vad som kunde vara relevant. Vidare blev 

kriterierna en hjälp i att urskilja olikheter och likheter i källorna. I analysen av materialet har studiens 

syfte och frågeställningar fungerat som en röd tråd genom hela processen. Vår analys av materialet 

kan ha påverkats av våra egna erfarenheter och förkunskaper av ämnesområdet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens resultat i relation till studiens två frågeställningar. 

Avsnittet är uppdelat i sju delar. De första fyra delarna 6.2.1–6.2.4 kopplar filmundervisning till 

Luke och Freebodys modell för utveckling av literacy. 6.2.5 är en sammanfattning av 

filmundervisning i Luke och Freebodys modell. I 6.2.6 diskuteras varför lärare inte tar tillvara på 

elevernas filmerfarenheter. Framtida forskning behandlas i 6.3.  

 

6.2.1 Film som kodknäckningspraktik 

Den första delen av Luke och Freebodys modell behandlar kodknäckande praktiker. I dessa 

praktiker måste elever ges möjlighet att delta i olika aktiviteter som hjälper dem att utveckla 

förståelse för skriftspråkets olika samband och grundläggande strukturer (Freebody & Luke, 1990 

s. 8–9). Sambandet mellan ljud och bokstav samt elevers avkodningsförmågor blir i dessa praktiker 

aktuella (ibid.). Denna litteraturstudies resultat visar att elevers läsförståelse enligt Maine och 

Shields (2015, s. 527-528) kan förbättras genom att de får ta del av film vid sidan av skriven text. 

En intressanta aspekt av studien kopplat till Luke och Freebodys praktik som stödjer kodknäckning 

var att arbetet med läsförståelse och film även bidrog till att elevernas avkodningsförmåga 

förbättrades. Elever med avkodningssvårigheter gjorde ofta ytliga läsningar av tryckta texter och 

var i denna undersökning de elever som gynnades mest av filmmediet i sitt arbete med läsförståelse 

(ibid., s.522–529). Enligt forskarna kan tillämpningen  av ett vidgat textbegrepp i undervisning 

gynna ett flertal elever, och möjligtvis, i synnerhet elever med avkodningssvårigheter. Då Main och 

Shields studie var den enda som påvisade detta resultat visar sig ett behov av ytterligare forskning 

på området. 
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6.2.2 Film som betydelseskapande praktik 

Den andra delen av Luke och Freebodys modell innefattar praktiker där eleverna ges möjligheter 

att förstå och skapa meningsfulla texter. En väsentlig del i skapandet av texter är att eleverna får 

möjlighet att utgå från sina egna läs- och skriverfarenheter vilket underlättar tolkningen och 

förståelsen (Freebody & Luke, 1990, s. 9–10). Av litteraturstudiens framtagna material framgår att 

arbetet med filmundervisning och filmskapande erbjuder både förankring i det familjära, och ett 

annat sätt att uttrycka sig utöver tal och skrift. I enighet med Luke och Freebodys praktik som 

berör betydelseskapande framhåller flertalet av litteraturstudiens forskare att skolans undervisning 

bör förvalta de erfarenheter av film som eleverna bär med sig från sin fritid och hemmiljö (Wessbo, 

2016, s. 153; Maine & Shields, 2015, s. 523; Söderling, 2011, s. 34–36; Fast, 2007, s. 124; Watts, 

2007, s. 103). Elevernas förkunskaper om film kan underlätta tolkningen av texter och hjälpa dem 

i deras eget meningsskapande (Watts, 2007, s. 103; Maine & Shields, 2015, s. 523; Söderling, 2011, 

s. 34–36). Vidare visar resultatet att elever som kämpar med att producera skrift kan producera text 

på ett fördjupat sätt genom de olika semiotiska resurser som filmskapande erbjuder (Parry, 2010, 

s. 67-69; Söderling, 2011, s. 127).   

 

6.2.3 Film som textanvändningspraktik 

Den tredje delen innefattar praktiker som stödjer textbruk. Här får eleven erfara hur texter kan 

användas i olika sammanhang och för olika syften (Freebody & Luke, 1990, s. 10–12). Maine och 

Shields (2015, s. 523) förklarar att elever kan ha en rikare förståelse för komplexa och narrativa 

strukturer i olika semiotiska resurser, jämfört med tryckta texter. Om läraren använder sig av 

multimodala texter, vars struktur liknar den tryckta texten, kan detta gynna elevers literacy. Stam 

(2016, s. 63) och Wessbo (2016, s. 140) skriver att film kan fungera som ett verktyg för elever att 

tolka och ta till sig den tryckta texten. I arbetet med filmundervisning kan eleverna därför ges 

möjlighet att närma sig litteraturen genom ett pedagogiskt verktyg som de har erfarenheter av. 

Söderling (2011, s. 127), Parry (2010, s. 69) samt Watts (2007, s. 104) förklarar hur elevers förståelse 

för berättelsens struktur och form fördjupas när de får skapa berättelser genom olika semiotiska 

resurser. Filmundervisningen kan därför synliggöra för eleverna hur texter används i olika 

sammanhang genom att eleverna får ta del av olika filmgenrer.  

 

6.2.4 Film som analyserande praktik 

Den fjärde delen av Luke och Freebodys modell (1990) behandlar analyserande textpraktiker. 

Eleverna får här erfara att en text aldrig är neutral, utan färgas av sin avsändare och syftar till att 

påverka mottagaren (Freebody & Luke, 1990, s. 13–14). Både Stam (2016, s. 60) och Söderling 
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(2011, s. 127) lyfter fram att arbetet med att skapa egna filmer gynnar elevernas förmåga att kritisk 

granska och analysera texter. Elevernas arbete med filmskapande kan bidra till en bättre förståelse 

för berättelsens struktur, vilket möjliggör att de kan samtala om sina texter på ett djupare plan. En 

djupare förståelse för berättelsens struktur gör det möjligt för elever att kritiskt granska både egna 

och andras texter. Fast (2007, s. 172) understryker att eleven, för att kunna utveckla literacy, måste 

ges möjlighet att jämföra och diskutera olika texter.  

 

6.2.5 Sammanfattning av filmundervisning i de fyra praktikerna  

När det gäller arbetet med filmundervisning visar forskning att elevers literacy har störst potential 

att utvecklas genom de praktiker som behandlar betydelseskapande. Därefter följer praktikerna 

som stödjer textanvändning och analyserande, i dessa praktiker finns dock ett behov av vidare 

forskning. I de betydelseskapande praktikerna kan filmmediet fungera som ett stöd som underlättar 

för elevers koppling till egna läs- och skriverfarenheter. Det blir för ett flertal elever lättare att både 

förstå och skapa texter då de har erfarenheter av filmmediet och får uttrycka sig med hjälp av olika 

semiotiska resurser. I textanvändningspraktiker kan film underlätta för elevens förståelse av 

komplexa och narrativa strukturer. I analyserande praktiker kan arbetet med att skapa egna filmer 

därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska och analysera texter. En studie i denna 

litteraturstudies resultat stödjer utveckling av literacy i kodknäckningspraktiker där film kan bli ett 

stöd för läsförståelse och avkodning. I kodknäckningspraktikerna finns dock ett behov av 

ytterligare forskning.  

 

Av litteraturstudien framgår det att film i undervisningen kan ha positiva effekter på olika delar av 

elevers literacyutveckling. Filmens motiverande och engagerande effekt är exempel som flertalet av 

forskarna lyfter fram och som möjligtvis kan implementeras under alla praktikerna i Luke och 

Freebodys modell för utveckling av literacy. I den forskning som litteraturstudien berör finns ett 

stort stöd för att eleverna i dagens skola både har erfarenheter av samt motiveras av film. En viktig 

aspekt att belysa är dock att även om alla elever har erfarenhet av film så innebär det inte att alla 

elever tilltalas och engageras av film. Söderling (2011) behandlar i sin studie denna aspekt, hon 

menar att för att möta elevernas erfarenheter behöver valet av vilka filmer som används i 

klassrummet ses över. Valet bör motiveras av att eleverna ska uppfatta texterna i undervisningen 

som meningsfulla (Söderling, 2011, s. 27–28, 108–113). Flertalet forskare i litteraturstudien 

förklarar att film kan skapa en gemensam referensram för reflektion (Maine & Shields, 2015, s. 523; 

Watts, 2007, s. 103; Stam, 2016, s. 61, 63). Denna aspekt blir intressant ur ett sociokulturellt 

perspektiv där lärande sker i den delade erfarenheten (Säljö, 2014, s. 13–14). Kommunikationen i 
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det sociokulturella perspektivet är centralt. Main och Shields (2015, s. 523) förklarar att elevernas 

samtal stöttades av den gemensamma upplevelsen som filmen skapade. Av litteraturstudiens 

resultat framkommer även att filmundervisning och filmskapande kan gynna elever som kämpar 

med att producera skrift (Maine & Shields, 2015; Watts, 2007; Stam, 2016). En viktig aspekt att ta 

upp här är att litteraturstudiens forskning inte berör om eller hur elever som kommit längre i sin 

literacyutveckling gynnas av filmmediet. I framtida forskning kan det därför vara av intresse att 

undersöka vilka elever som gynnas av filmundervisning och filmskapande.  

 

6.2.6 Varför tar inte läraren tillvara på elevers filmerfarenheter? 

I Lgr11 (2017b, s. 8) framgår det att undervisningen ska utgå från elevernas bakgrund och tidigare 

erfarenheter. Trots att det i Lgr11 är tydligt att läraren ska utgå från elevernas egna erfarenheter i 

undervisningen, framgår det inte att detta innefattar elevers erfarenheter av multimodala texter. 

Begreppet multimodala texter används inte i Lgr11, utan skrivs fram som ’texter som kombinerar 

ord, bild och ljud’ (Skolverket, 2017b, s. 254). Skrivningarna i Lgr11 kan därför uppfattas som 

otydligt formulerade när det kommer till multimodala texters användning i undervisningen. 

Bazalgette & Buckingham (2013, s. 9) framhåller att det internationellt sett finns en 

begreppsförvirring om hur det multimodala begreppet ska tolkas och realiseras i skolan. Arbetet 

med filmundervisning och filmskapande ställer enligt Andersson (2014, s. 203) och Magnusson 

(2014, s. 242–243) krav på lärarens egen kunskap i mediet och hur det ska tillämpas i undervisning. 

Flertalet lärare under våra VFU perioder poängterar att de saknar utbildning om hur multimodala 

texter och estetiska lärprocesser kan tillämpas i undervisningen. Detta kan vara en förklaring till 

varför lärare väljer att inte använda sig av film i undervisningen. Andersson (2014, s. 103) 

understryker att inom lärarutbildningen värderas de estetiska ämnena lägre än de teoretiska ämnena 

vilket medför att de estetiska ämnena får mindre undervisningstid.  

 

6.3 Framtida forskning 

Litteraturstudiens resultat visar på att det finns kopplingar mellan filmundervisning, filmskapande 

och elevers utveckling av literacy. Resultatet från litteraturstudien visar även att det hos lärare kan 

finnas en motvilja till att tillämpa filmundervisning och filmskapande i undervisningen. Lärares 

motvilja kan beror på att de inte ser de positiva effekter som film kan generera. För att förändra 

lärares attityder kring filmundervisning och filmskapande krävs ytterligare forskning, internationell 

såväl som nationell. Kopplat till filmens språkfrämjande delar kan fortsatt forskning bidra till att 

visa på och förstärka mediets relevans inom undervisning. Ett sådant forskningsområde skulle 

kunna baseras på filmundervisningens betydelse för avkodning och förståelse där en kunskapslucka 
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identifierats. Framtida forskning kan i sin tur bidra till att höja filmens ställning och ge lärare verktyg 

för att hantera film och elevers filmerfarenheter. Vidare skulle det vara intressant att utveckla ett 

arbetsområde som stödjer sig på denna studies resultat om hur arbetet med filmundervisning kan 

utveckla literacy. En annan aspekt som kan undersökas är lärares attityder och praktiska arbete med 

filmundervisning. Vidare är det av intresse att undersöka vilka elever som särskilt gynnas av dessa 

filmintegrerande arbetssätt.  

 

7. Slutord  

Det framgår av litteraturstudiens resultat att om lärare tar tillvara på elevers erfarenheter av film 

kan detta gynna deras literacyutveckling. Hur detta implementeras i undervisningen är upp till 

läraren själv att avgöra. Det är dock viktigt att läraren för sig själv motiverar sitt eget användande 

av olika multimodala texter i undervisningen. Utan ett synliggörande av filmens positiva 

konsekvenser för elevers literacyutveckling finns det en risk att lärare inkluderar film i 

undervisningen utan eftertanke. Filmen blir då endast ett roligt inslag eller en avkoppling. 

Sammanfattningsvis menar vi att film kan och bör användas jämsides med skönlitteraturen för att 

berika elevers utveckling av literacy. Film bör inte ses som ett komplement, en belöning eller 

placeras vid sidan av tryckta medier utan behandlas som en egen text.  Don't put Baby in a corner! 
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9. Bilaga 1 

Högskolan för lärande och kommunikation  

Självständigt arbete för grundlärare F-3 och 4–6 

Översikt över analyserad litteratur  

 

Författare 

 

Titel 

Publikations år 

Publikationstyp 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

Teoretisk bakgrund 

Resultat 

Fiona Maine &  

Robin Shields 

 

 

“Developing reading 

comprehension with 

moving image 

narratives” 

 

(2015) 

 

Vetenskaplig artikel 

Cambridge Journal 

of Education  

 

UK 

 

 

PsycINFO 

 

Syftet med studien var att 

undersöka korta-animerade-

narrativa-filmers potential för att 

utveckla läsförståelsestrategier.  

 

Empirisk utforskande studie 

(kvalitativ) 

 

28 barn i grundskoleåldern 

 

Datainsamling genom en 

standardiserad bedömning av 

elevernas läsande (riktighet, 

hastighet, förståelse) 

 

Sociokulturell  

Resultatet visar på ett värde av att 

inkludera film i det utvecklande 

arbetet av literacy.  

Användningen av rörliga bild som 

narrativ textkälla gjorde det möjligt 

för barn att utveckla överförbara 

läsförståelsestrategier oberoende av 

fonologiska avkodnings färdigheter. 

Elever som förbättrade sina resultat i 

läsförståelsetester fick även högre 

resultat i sin läshastighet.  

 

Becky Perry  

 

 

“Moving stories: 

exploring children's 

uses of media in their 

storytelling and 

implications for 

teaching about 

narrative in schools” 

 

 

(2010) 

 

 

Studien syfte är att undersöka 

hur film kan utveckla förståelse 

för berättelser. 

 

Kvalitativ studie 

  

sex elever i tioårsåldern   

 

Datainsamling genom: 

Intervjuer 

Eleverna fick arbeta med 

filmskapande, fotografering, 

skrivning av berättelser och 

oral framställning. 

  

Det skrivs inte fram i studien 

vilken teoretisk bakgrund 

studien har, men man förstår 

av kontexten att hon utgår 

När eleverna arbetar med att utveckla 

literacy är det viktigt att barnen får 

jobba i olika medier (inte bara skrift). 

När de får möjlighet att arbeta med 

berättande i olika medier blir deras 

skrivning bättre, de uttrycker sig 

bättre.  

  

Viktigt att läraren delar med sig av 

sina egna erfarenheter av berättelser, 

att som lärare ha en positiv inställning 

till populärkultur. Det räcker inte att 

vara positiv utan läraren måste 

använda sig av populärkultur i 

undervisningen. 
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Vetenskaplig artikel  

 

UK 

 

 

ERIC 

 

från ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

 

 

 

  

Rowena Watts 

 

 

“Harnessing the 

power of film in the 

primary classroom” 

 

 

(2007) 

 

 

Vetenskaplig artikel 

UKLA 

 

 

UK & US 

 

 

Vetenskaplig artikel  

 

ERIC 

 

Syftet med studien var att 

undersöka om att inkludera i 

film i undervisningen, inom 

läroplanens ramar, var möjligt 

samt vilken effekt det fick för 

elevernas lärande.  

Empirisk studie genom 

undervisning 

(Kvalitativ) 

 

Fokusgrupp med barn i 

grundskoleåldern  

 

Inspelade semistrukturerade 

intervjuer, videofilmade 

observationer 

fältanteckningar underbyggt 

med barnens arbete i form av 

bild, skrift och film.  

analyserades  

 

Teoretisk bakgrund 

framkommer ej explicit i 

texten 

Filmen har i denna studie flera 

positiva effekter. Ett “sprudlande” 

klassrumsklimat hade positiv inverkan 

på både lärare och elever. Eleverna 

hade genom att läsa och skapa film 

tagit till sig viktiga läsförmågor som 

enligt forskarna går att applicera på 

tyckt text.  

Märtha Andersson 

 

 

“Berättandets 

möjligheter: 

multimodala 

berättelser och 

estetiska 

lärprocesser” 

 

 

(2014) 

 

 

Sverige 

 

 

Doktorsavhandling 

 

 

SwePub 

 

 

Studiens syfte är att undersöka 

hur elevers meningsskapande i 

multimodala berättelser 

påverkas/utvecklas genom 

estetiska lärprocesser. 

Studien fokuserar på två saker: 

lärarnas uppfattning/ attityder 

till estetiska lärprocesser och 

elevernas meningsskapande 

genom dessa. 

 

 

Kvalitativ och empirisk 

undersökning. Etnografisk 

studie! 

 

samarbete mellan olika 

grundskolor och 

Kulturskolan i en kommun i 

norra Sverige. 

 

F-3 samt årskurserna 4–5. 

Studien har pågått under 1½ 

år.  

 

Det empiriska materialet har 

begränsats till elevers bilder, 

texter och muntliga 

berättelser. 

  

Sociokulturellt  

 

Studien visar att meningsskapande är 

en komplex process. Eleverna 

bearbetar genom sina berättelser 

information från olika medier samt 

använder olika semiotiska resurser för 

att förstå och skapa mening.   

 

Petra Magnusson 

 

 

Syftet med avhandlingen var att 

betrakta förutsättningar för 

nutida meningsskapande i 

Empirisk undersökning 

 

Resultatet visade på att undervisning 

med utgångspunkten i en multimodal 

tolkningsram möjliggör ett fokus på 
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Meningsskapandets 

möjligheter - 

Multimodal 

teoribildning och 

multiliteracies i 

skolan” 

(2014) 

 

 

Doktorsavhandling  

 

 

Sverige 

 

 

SwePub 

 

skolan genom multimodal 

teoribildning* och ett 

multiliteracies perspektiv 

 

*Multimodal teoribildning; 

Elever är vana vid att läsa texter 

med olika uttrycksformer 

(multimodala) men saknar 

verktyg för att diskutera dem. 

Genom teorier kan 

meningsskapandet förstärkas.  

Lärare och två 

gymnasieklasser på 

gymnasiet 

 

Observation, intervju 

videofilm av elevers/lärares 

arbete med skrivna och 

multimodala texter.  

 

 

Ser på svenskämnet med 

didaktisk inriktning, teorier 

från det multimodala 

forskningsfältet (multimodal 

teoribildning, multiliteracies-

perspektiv) med ett 

sociokulturellt 

förhållningssätt.  

det generella meningsskapandet 

oavsett teckenvärld och medium. 

Genom multimodal teoribildning 

synliggjordes komplexitet och 

möjligheter av undervisningen.  

 

Båda undersökningarna visar på 

behovet av att lärarna kontinuerligt 

använder modeller som stöttar 

elevernas multimodala 

meningsskapande och ger eleverna 

adekvata analysverktyg. 

Carina Fast 

 

 

“Sju barn lär sig läsa 

och skriva 

Familjeliv och 

populärkultur i möte 

med förskola och 

skola” 

 

 

(2007) 

 

 

Sverige 

 

 

Doktorsavhandling 

 

 

 SwePub 

 

Studien har 3 st Syften:  I vilka 

sociala och kulturella 

sammanhang möter barnen 

textorienterade aktiviteter? 

Vilka textaktiviteter medverkar 

de i samt utövar på egen hand? 

Studien studerar också 

övergången mellan barnets 

textvärldar och på vilka sätt 

eleverna får använda sig av sina 

tidigare erfarenheter. 

 

 

 

  

 

  

 

Kvalitativ 

Etnografisk metod med 

empirisk undersökning 

 

Hon har följt sju barn under 

tre år, från förskoleklassen 

upp till årskurs 1.  

  

Intervjuer, observationer 

 

Sociokulturell  

 

 

Av studien framgår att det sociala och 

kulturella sammanhang som barnet 

växer upp i påverkar vilka 

textorienterade aktiviteter som barnen 

får möta. 

 

Barnen härmar varandra, interagerar 

med varandra i olika aktiviteter som 

rör populärkultur erfarenheter. 

Det framgår tydligt att eleverna har 

stor erfarenhet av medier och 

populärkultur från sina hem. Via 

populärkulturen och medier arbetar 

barnen med literacy från mycket tidig 

ålder.                    

                              

   

Pedagogernas inställning till 

populärkulturen är sval, många väljer 

att ta avstånd från den kultur som 

präglar elevernas tid utanför skolan.  

  

Maria Stam 

 

 

“Medier, lärande och 

det mediespecifika: 

En undersökning om 

den rörliga bildens 

plats och betydelse i 

ett 

ämnesövergripande 

projekt” 

 

 

(2016) 

 

Att undersöka vilken betydelse 

rörlig bild har i ett 

ämnesövergripande projekt där 

ämnena bild och svenska ingår, 

samt vilka 

undervisningsstrategier och 

förhållningssätt medverkande 

lärare har i relation till 

projektets olika medieringar. 

 

Frågeställningarna:                     

        

Hur kan lärarnas planering, 

genomförande och utvärdering 

ses i relation till olika 

Kvalitativ studie, empirisk 

studie 

  

Föremål för studie blev ett 

projekt i årskurs 8 där rörlig 

bild som medium ingick. 

Temat för projektet var 

skräckfilm.           

                   

           

                   

Elevernas filmer 

  

Sociokulturellt perspektiv 

 

Hon tar upp svårigheten med att 

arbeta ämnesöverskridande inom 

svenskämnet och bildämnet. Lärarna 

har olika förväntningar på vad 

projektet ska innebära för deras ämne. 

Bildläraren fokuserar på skapandet 

och svenskaläraren på innehållet- att 

eleverna håller sig till manus. 

  

inom svenskämnet ses film som ett 

komplement till undervisningen, ett 

kreativt sätt att motivera eleverna. 

Inom bildämnet vill man fokusera mer 

på skapandet/ hantverket att göra en 

film osv. 



 30 

 

Sverige 

 

 

Licentiatavhandling 

 

 

SwePub 

 

medieringar i projektbaserat 

lärandet? 

                              

Hur förhåller sig lärarna i 

ämnena bild och svenska till den 

rörliga bildens plats och 

betydelse inom projektet? 

                             

          

Hur realiseras det 

mediespecifika lärandet i 

elevernas filmer? 

 

 

 

Maria Söderling  

 

 

”Att sätta 

erfarenheter i rörelse 

- En undersökning av 

hur elever i år 7 läser 

lm och hur 

svenskundervisninge

n kan förvalta deras 

läsning” 

 

(2011) 

 

 

Licentiatavhandling 

 

 

Sverige 

 

 

SwePub 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka hur högstadieelever i 

årskurs 7 läser film samt hur 

svenskundervisning kan hantera 

och göra det mesta av olika 

förhållningssätt till film. 

Empirisk undersökning 

 

En klass i år 7 

 

Muntliga och skriftliga 

uttalanden av elever om 

filmer de sett, inspelning av 

klassrumssamtal 

 

Sociokulturellt, samt 

Socialsemiotiskt 

Eleverna tar med sig rika erfarenheter 

av tv och film till skolan. Dessa 

erfarenheter behöver förvaltas i 

svenskundervisningen och tas tillvara 

på av lärare för att realisera ett lärande 

genom elevernas filmerfarenheter.  

Simon Wessbo 

 

 

”Att läsa Hjalmar 

Söderbergs “Pälsen” 

eller se den som 

film” 

 

 

(2016) 

 

 

Konferensbidrag 

 

 

Sverige  

 

 

SwePub 

Syftet med artikeln var att 

undersöka hur gymnasieelever 

förstår en och samma fiktion 

förmedlad genom två skilda 

medier i sin skriftliga respons. 

Den aktuella frågeställningen 

var: Hur, och i vilken 

omfattning, skriver eleverna om 

centrala händelser i intrigen i en 

fiktion som de tagit del av 

endera som novell eller som 

film?  

 

 

  

 

  

 

Kvalitativ, empirisk studie 

 

Fyra klasser i årskurs 3 på 

gymnasiet. 

 

elevtexter, elevfilmer 

 

 

Inget tydligt teoretiskt 

perspektiv men det 

sociokulturella skiner 

igenom.  

Resultatet tyder på att tydliga 

skillnader uppstår när gymnasieelever 

skriver utifrån likartade instruktioner 

men med olika mediala 

förutsättningar. Skillnaden som till 

störst del observerades var elevernas 

behandling av intrigen. Eleverna som 

skriver om film har lättare att anknyta 

till kärnfunktioner i historien. Dessa 

elever skrev också längre och gick 

djupare in i karaktärerna, medan de 

elever som skrev utifrån novellen 

skrev mer korthugget och 

konstaterande.  

   

De beskrivna skillnaderna i 

elevtexterna antyder att medierna talar 

på olika sätt och stimulerar till olika 
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 slags aktiviteter hos eleverna vilket är 

didaktiskt intressant.  

Bazalgette, C. & 

Buckingham, D. 

 

“Literacy, Media and 

Multimodality: A 

Critical Response” 

 

(2013) 

 

Vetenskaplig artikel  

 

UK 

 

ERIC 

Artikelförfattarna vill lyfta 

problematiken med att 

begreppet multimodalitet har 

tolkats av några förespråkare. 

Deras tolkning av hur begreppet 

ska förstås och användas i 

klassrumspraktiken har fått stort 

genomslag och ligger bakom 

hur begreppet nu skrivs fram i 

läroplanen.  

 

Artikeln är en 

sammanställning av 

litteratur, forskningsöversikt  

 

Teoretisk bakgrund 

framkommer ej explicit i 

texten  

 

 
 

Begreppet ”multimodalitet” har 

använts på ett felaktigt sätt, istället för 

att öppna upp för en vidgad syn på 

text har begreppet förstärkt en långt 

pågående åtskillnad mellan tryckta 

texter och icke tryckta texter. Detta 

har medföljt att undervisningen är 

fortsatt präglad av den tryckta texten 

och icke tryckta texter får fortsatt 

mindre plats i undervisningen.  

 

Författarnas inställning är kritiskt till 

hur begreppets har använts och hur 

det använts!  
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