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Film används ofta för att fylla ut undervisningstid utan ett egentligt syfte och flertalet elever 

upplever film som en form av belöning som sker vid särskilda tillfällen utan bearbetning. Syftet 

med litteraturstudien är att klargöra spelfilmens ställning i grundskolan och hur spelfilm 

används som pedagogiskt verktyg för elevers identitetsskapande i skolan. Detta kommer 

besvaras genom följande frågeställningar: 

• Är spelfilm användbar i svenskundervisningen?  

• Hur kan undervisning med spelfilm i svenskämnet utformas för att stötta elever i deras 

identitetsutveckling? 

 

Den litteratur som ligger till grund för studien består av tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar 

och licentiatuppsatser. Dessa i sin tur är skrivna av nationella och internationella forskare. 

Resultatet visar att det finns olika uppfattningar om spelfilmens värde. Till följd av att spelfilm 

inte undervisas i samma utsträckning som typografisk text har det skapats en hierarki där 

typografisk text värderas högre än spelfilm. I resultatet framgår det hur spelfilm kan undervisas 

samt mediets koppling till elevers identitetsutveckling. 

 

Texten är skriven ur ett lärarperspektiv med målet att sprida kunskap och inspirera yrkesaktiva 

lärare. Med vår studie vill vi att lärare ska bli medvetna om spelfilmens användbarhet genom 

att ta del av den forskning vi sammanställer. 
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1. Inledning 

Filmmediet har genom sitt sätt att förmedla berättelser lyckats skapa intresse och öppna upp för 

nya tankesätt och är idag en del av de flesta människors vardag. Trots vetskapen om detta 

bortser man från det faktum att spelfilm är en användbar källa till lärande och väljer den 

typografiska texten framför spelfilmen. I den litteratur som behandlats framgår det att spelfilm 

inte alltid undervisas, utan snarare visas, vilket bekräftas i en undersökning av Ebefors, som i 

sin magisteruppsats Den typ; BOOP - BORTA, liksom! (2013, s. 39–40) skriver om 

mellanstadieelevers uppfattningar om spelfilm i skolan. Elever från två klasser intervjuades, de 

var eniga om att de sällan ser spelfilm i skolan. Eleverna förklarar att de har sett film vid 

speciella tillfällen, som en avkopplande mysstund. I en studie av Söderling (2011, s. 49) berättar 

en elev att de sett på spelfilm under alla hjärtans dag, det framgår att eleverna i övrigt inte 

uppfattar spelfilm som en naturlig del av undervisningen. Majoriteten av eleverna säger att 

spelfilm inte bearbetas, varken med diskussion eller reflektion någon av de gånger de tagit del 

av spelfilm i undervisningen (Söderling, 2011, s. 58). 

 

Med film skapas flera tillfällen där barn i mötet med olika innehåll får möjlighet att ifrågasätta 

den egna identiteten (Janson, 2016, s. 62). Enligt styrdokumenten ska skolan främja elevers 

identitetsskapande (Skollagen, 2010:800, kap. 10, 2 §) vilket kan vara en utmaning eftersom 

barns identitetsskapande befinner sig i obalans för att många tänker på hur andra uppfattar dem 

(Janson, 2016, s. 62).  

 

Ovan nämnda uppfattningar om spelfilm och utmaningen att stötta elever i deras 

identitetsutveckling stämmer överens med våra erfarenheter, dels relaterat till vår egen skolgång 

och dels till vår verksamhetsförlagda utbildning [VFU]. Med detta som utgångspunkt vill vi 

klargöra och sprida kunskap om hur spelfilm som pedagogiskt verktyg kan användas för att 

stötta elevers identitetsskapande. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att klargöra spelfilmens ställning i grundskolan och hur spelfilm 

används i svenskundervisningen för att utveckla elevers identitet. 

  

Syftet vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor:  

• Är spelfilm användbar i svenskundervisningen? 

• Hur kan undervisning med spelfilm i svenskämnet utformas för att stötta elever i deras 

identitetsutveckling?  
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3. Bakgrund  

I kapitel 3.1.-3.4. redogörs för olika begrepp som används i studien. Begreppen behandlas och 

förklaras för att ge en djupare förståelse för resultatet. Vidare i kapitel 3.5. ges en förklaring av 

hur studiens syfte och frågeställningar kan kopplas till skolans styrdokument.  

3.1. Textbegreppet  

Genom tiderna har den traditionella innebörden av begreppet text, från latinets textus som 

betyder sammanfogning, ständigt befunnit sig i en utveckling. Det stora genombrottet har sin 

bakgrund i den politisering inom de humanistiska vetenskaperna på 1960-talet där den 

traditionella synen på text ifrågasattes. Resultatet av den förändring som ägde rum på 60-talet 

har än idag en stor betydelse för hur begreppet text ständigt utvecklas i samband med den 

modernisering som sker i samhället. Från att till en början endast innefatta den typografiska 

texten, alltså den text som finns nedskriven, består text idag av mycket mer (Olin-Scheller, 

2008, s. 8–9).  

3.2. Det vidgade textbegreppet 

Från och med 1994 års Läroplan [Lpf 94] framgick det att lärare skulle erbjuda elever kunskaper 

om det vidgade textbegreppet, elever skulle kunna använda sig av olika textmedier. Det vidgade 

textbegreppet har bidragit med att nya begrepp tillkommit, såsom multimodala texter (Nordh, 

2011, s. 1). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] 

nämns varken det vidgade textbegreppet eller multimodala texter, däremot står det skrivet att 

eleverna ska undervisas i "texter som kombinerar ord, bild och ljud" (Skolverket, 2016, s. 249–

251). Den vidgade betydelsen innebär att texter kan upplevas och läsas med både ögat och örat 

(Söderling, 2011, s. 19). Textbegreppet har därför utvecklats från det monomodala till det 

multimodala, och det kan ibland vara svårt att avgöra vad som är text (Norberg, 2016, 11 april). 

Det monomodala innebär att textläsning endast sker genom ett medium, så som den 

typografiska texten. Det multimodala innefattar däremot en kombination av olika medier vilket 

innebär att text även kan läsas genom ljud och bild. Liberg et al. (2007, s. 7–11) anser att både 

film, drama och bild ryms i det vidgade textbegreppet och att de i kombination med varandra 

ska kunna öka förståelsen för språket. Dock menas inte att den typografiska texten ska ersättas 

av övriga textmedier utan snarare kombineras för elevers läs -och skrivutveckling. För att 

filmmediet ska kunna bli en del av undervisningen behöver skolan resurser som inte behövs till 

den typografiska texten. Liberg et al. (2007, s. 11) anser att dator och tv nu behöver ta större 

plats i undervisningen, vilket idag har utvidgats till att innefatta även projektorer, Ipads och 

smartboards. 

3.3. Spelfilm 

Film kallas ibland för den sjunde konstformen och är en konstform som till viss del är beroende 

av andra, där inslag av musik, teater, litteratur, bildkonst, dans och arkitektur kan föras samman 

och i rörelse skapa film. Precis som ett skönlitterärt verk består av skrivtecken, mellanrum, 
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rader, sidor och kapitel så består även film av några grundläggande element som bildar den 

helhet som kallas film (Janson, 2016, s. 113). Spelfilm i sin tur är en film som är baserad på ett 

manuskript med detaljerade scenanvisningar samt förberedd dialog. Rollerna i en spelfilm 

gestaltas av skådespelare och inspelningarna sker scen för scen under kontrollerade former 

(Nationalencyklopedin, 2018, 26 februari). Från 2001 skapade Skolverket, dåvarande Statens 

Skolverk, tillsammans med Svenska filminstitutet informationsmaterial som förespråkar vikten 

av film som ett inslag i undervisningen. I denna text framgår svenskämnets ansvar för att 

tillgodose elever med kunskaper om och i filmmediet. De stärker detta med motiveringen att 

film ska finnas i skolan som en källa till lärande (Olin-Scheller, 2008, s. 45). Fortsättningsvis 

kommer vi i studien benämna spelfilm som film. Det vi har valt att kalla för filmläsning syftar 

på den process som sker när man ser på film. Vi skiljer på typografisk text och film som text. 

När begreppet text används och inte beskrivs som skönlitteratur eller film, syftar det på text i 

allmänhet. 

3.4. Sociokulturell teori 

Denna litteraturstudie är skriven utifrån den sociokulturella teorin med Vygotskijs idéer om 

lärande som en social process. Lärandet sker i interaktion med andra genom det talade och 

skrivna språket. Vygotskij bygger sin teori på den proximala utvecklingszonen vilket innebär 

att den utveckling som ett barn genomgår, går från att utföra något tillsammans med en person 

som har mer kunskap, till att klara det på egen hand. Enligt Vygotskijs teori lär sig barn som 

mest när de befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Säljö (2011, s. 68) menar att 

kunskapens ursprung ligger i interaktion och inte hos den enskilda individen. Enligt den 

sociokulturella teorin står alltså inte de mentala processerna för sig själva utan de är alltid 

beroende av de förutsättningar som finns i ens omgivning (Säljö, 2011 s. 71). Enligt detta 

perspektiv är människan inte bara en individ, utan människan är individer i grupper och i olika 

sociala sammanhang. Vidare förklarar de att människan i grunden är ett flockdjur, sociala 

varelser och att det först i samspelet med andra de verkligen blir en människa (Aroseus, 2013).   

3.5. Styrdokumenten om film och identitetsskapande 

I Lgr11 finner vi film som en del av undervisningen för åk 1–3. Däremot finns inte det specifika 

begreppet film som en självständig del i kursplanen för svenska i varken åk 4–6 eller 7–9. 

Istället uttrycks att elever ska undervisas i texter som kombinerar ord, bild och ljud, vilket 

återfinns i det centrala innehållet under rubriken berättande texter och sakprosatexter 

(Skolverket, 2016, s. 247).  I en artikel som publicerades i Middle Ground skriver M. Considine 

och Baker (2006, s. 14) att skolan har bra förutsättningar för att använda film som ett 

pedagogiskt verktyg. Teknik, resurser och tillgångar finns för att använda film i undervisning 

och de menar att det är en självklarhet att det ska finnas med i såväl klassrum som i läroplaner. 

I Lgr 11 står det däremot att elever ska samtala, diskutera, analysera samt sätta ord på känslor, 

tankar och åsikter. Det står även att de ska utveckla sin språkliga förmåga samt kunna uttrycka 

sig i olika sammanhang. Språk är det redskap som människan använder för att skapa identitet 

genom kommunikation med andra människor. På så vis skapas en förståelse för andra 
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människor och deras värde, alltså är språk, lärande och identitetsutveckling förknippade med 

varandra (Skolverket, 2016, s. 247–253).  

Grundskolan ska enligt Skollagen (2010:800, kap. 10, 2 §) bidra till elevers personliga 

utveckling samt främja en social gemenskap och förbereda elever inför ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. I skolans värdegrund framgår det att skolan ska förmedla och gestalta 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2016, 

s. 7). Det framgår i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2017, s. 7) att 

diskussioner om livsfrågor med utgångspunkt i textmedier kan bidra till elevers 

identitetsskapande samt förståelse för omvärlden. Olin-Scheller (2008, s. 33) menar att 

fiktionen bidrar med verktyg som skapar tillfällen att se våra nuvarande och möjliga jag.  
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för litteratur och material som ligger till grund för vår litteraturstudie. 

Målet med såväl informationssökning som materialanalys var att sammanfatta och tydliggöra 

den forskning som fanns tillgänglig, där vi fokuserade på att besvara frågeställningarna samt 

uppnå syftet med studien. I kapitel 4.1. redogörs för de sökord och söktjänster som användes. I 

kapitel 4.2. beskrivs de faktorer som var avgörande för vårt urval samt inklusion. Vidare i 

kapitel 4.3. framgår det hur det valda materialet analyserats. 

4.1. Informationssökning 

Utifrån syfte och frågeställningar valdes relevanta sökord, dels utifrån egna förslag och dels 

genom funna artiklars sök- och nyckelord. Sökorden kombinerades eller stod självständiga 

beroende på vilken söktjänst eller sökmotor som användes. De sökningar som utfördes i Google 

Scholar krävde fler sökord för att minska antalet irrelevanta träffar till skillnad från söktjänsten 

Educational Resources Information Center [ERIC] där inte samma mängd sökord krävdes för 

att få relevanta träffar. Därefter trunkerades de flesta sökord för att vidga sökordens betydelse, 

när vi använde lära i sökningarna trunkerades sökordet lär* och gav även träffar på bland annat 

lärande, lärare och lära. Övriga sökord trunkerades på liknande vis. De sökord som användes 

till vår litteratursökning var:  film, spelfilm, pedagogik, didaktik, undervisning, elev, 

mellanstadiet, mellanåldrarna, svenskundervisning, multimodalitet, lärande, klassrum, skola, 

digitala verktyg, identitet, kommunikation, frågor, movies, motion picture, film, education, 

school, teaching, pedagogy, didactics, classroom, pupil, identity. Ett användbart hjälpmedel för 

att hitta synonymer till redan valda ord är thesaurus som kan användas i söktjänsten ERIC. I 

sökningarna användes AND och OR mellan sökorden för att vidga eller avgränsa träffarna. När 

vi ville få träffar som innehöll flera sökord sattes AND mellan dem, när vi däremot inte var i 

behov av att få träffar på båda sökorden användes istället OR då det räckte med att träffen gav 

resultat på ett av sökorden. Exempelvis kunde en sökning skrivas som: film* AND educ* AND 

(school* OR teach* OR pedagog* OR didact* OR class* OR pupil*). Genom denna sökning i 

ERIC fann vi artikeln "The World in the Classroom: Using Film as a Pedagogical Tool" 

(2018).   

 

Via högskolebiblioteket på Jönköping University, fanns tillgång till söktjänster och sökmotorer 

där vissa lämpade sig bättre än andra för vår informationssökning om film i 

svenskundervisning. De som passade för vårt syfte var följande: ERIC, LIBRIS, SwePub, 

Google Scholar och Primo. Google Scholar var den enda av dessa som inte hade tillgång till 

ett utökat sökfält, det var även den enda sökmotorn som användes. Ett utökat sökfält innebär 

att de sökningar som görs kan specificeras och anpassas efter behov och kan på vis underlätta 

för relevanta träffar. De söktjänster som användes i störst utsträckning var ERIC och SwePub 

vilka bidrog till ett utbud av både nationell och internationell forskning. SwePub erbjuder främst 

nationell forskning och eftersom spelfilm i undervisning inte har fått mycket uppmärksamhet 

av svenska forskare stärker vi vår studie med inslag från internationell forskning genom 

sökningar i ERIC. Ytterligare en anledning till varför dessa databaser användes i större 
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utsträckning var för att de erbjöd ett större utbud av pedagogiskt innehåll samt att sökningarna 

gav fler relevanta träffar utifrån sökorden som användes. 

 

Utöver att föra en systematisk litteratursökning har även muntliga rekommendationer samt 

spontana sökningar tillkommit. Under arbetets gång blev vi rekommenderade att söka efter 

Olin-Schellers doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother (2006) som är en 

återkommande referens i både den vetenskapliga och icke-vetenskapliga litteratur som 

analyserats bland annat i Söderlings licentiatuppsats Att sätta erfarenheter i rörelse - En 

undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras 

filmläsning (2011). Kedjesökningar har varit användbart för att finna mer litteratur. Vi utgick 

främst från referenslistor där vi bland annat fann Cinematic Citizenship: Developing Citizens 

of Character with Film, Action in Teacher Education (2010) genom att ha läst ”Reel” 

Character Education: Using Film to Promote Global Citizenship (2013). Dessa är skrivna av 

samma författare som har refererat till sina egna artiklar, i referenslistan till den förstnämnda 

artikeln fann vi den andra, och båda har varit användbara i vårt resultat. 

4.2. Inklusion och urval 

Litteraturstudien skrivs ur ett lärarperspektiv men för att få förståelse för hur undervisningen 

ser ut i praktiken behövde vi ta del av elevers upplevelser och därför också skriva ur ett 

elevperspektiv. Genom att ta del av intervjuer från olika studier framkommer olika 

uppfattningar om filmmediet och film i undervisning. Eftersom syftet med litteraturstudien 

fokuseras på hur film kan främja identitetsskapande och utbudet av forskning var begränsat, 

kom flertalet av sökningarna att även inkludera andra textmedier och deras effekt på elevers 

identitetsskapande i undervisningen. Olin-Scheller (2006) är en av de forskare som baserar sin 

studie Mellan Dante och Big Brother på olika typer av textmedier och skriver om textmediet i 

sin helhet. 

 

För att avgöra om litteraturen var relevant för studiens syfte lästes rubriken följt av textens 

abstract. Det vi letade efter för att kunna avgöra relevansen var om forskningen berörde film 

eller multimodala texter samt om detta var kopplat till lärande. Vidare lästes sammanfattningen 

som bekräftade om artikeln var relevant eller skulle förkastas.  

 

När det var möjligt avgränsades träffarna till att de skulle vara peer reviewed och risken för 

icke-vetenskaplig litteratur minskas. Peer reviewed innebär att litteraturen genomgått en 

expertgranskning av sakkunniga forskare på forskningsområdet och höjer därmed 

tillförlitligheten för källan. Dessutom gjordes avgränsningar av publikationsår genom att bara 

visa de texter som publicerades efter år 2000, 2010 och 2015. När sökorden film AND school 

användes, fick vi 524 träffar, därefter avgränsas träffarna till att visa forskning från 2010 till 

2018 vilket gav 226 träffar. Vidare valde vi svenska som språk eftersom vi ville få med nationell 

forskning i vår litteraturstudie och fick därmed ner antalet träffar till 42 stycken. Vid för få 

träffar fick vi vidga sökningen genom att inkludera äldre forskning.  

4.3. Materialanalys  
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Analysen av den utvalda litteraturen gjordes genom närläsning. Vid mindre textmassa lästes 

allt direkt för att få en tydlig helhetsbild. Vid större textmassa närlästes först det mest intressanta 

som berörde frågeställningarna. Efter det lästes övriga delar som bidrog till ökad förståelse för 

texten i sin helhet, detta minskade risken för att tolka forskningen fel. Resultatet i vår 

litteraturstudie är baserad på de resultat som forskning visar i de studier vi tagit del av. Det vill 

säga att störst fokus under analys och bearbetning av litteraturen låg på forskarnas resultatdel, 

men texterna lästes även i sin helhet.  

 

Utifrån syftet och frågeställningarna i litteraturstudien valdes kategorier för att tydliggöra för 

oss själva vad vi letade efter. Kategorierna färgkodades på följande sätt: Allmänna 

uppfattningar om film (orange), film i relation till typografisk text (rosa), film i undervisning 

(blå), identitetsskapande (grön). Vi läste texterna enskilt och skrev ner det viktigaste med 

färgmarkeringarna som utgångspunkt, för att sedan tillsammans sammanställa resultatet. På så 

vis sammanställdes intressant och relevant information som hittades i litteraturen, genom 

färgmarkeringarna och den enskilda delen blev arbetet strukturerat och enkelt att förändra och 

komplettera samt att risken för att besvara frågor som inte skulle vara i fokus minskade. 

Ytterligare ett resultat av att strukturera litteraturen genom färgkodning och dokumentation var 

att det gav en tydlig överblick för varje enskild del, om tillräckligt mycket information fanns på 

varje område. Det gav även möjlighet att få syn på författares olika forskningsresultat där 

likheter och olikheter mellan källorna synliggjordes, bland annat de olika uppfattningarna om 

filmens påverkan på människor. Olikheter mellan resultaten kan bero på forskarnas olika motiv, 

vilken grupp som analyserats, samt vilket år studien genomfördes. Detta fanns i åtanke under 

materialanalysen. Under tiden vi analyserade den utvalda litteraturen fylldes dessutom en 

översiktlig tabell i med information om författare, år, titel, publikationstyp och 

databas/söktjänst. Nedan följer tabellen: 

 

Författare År Titel Publikationstyp Databas 

Grace, D. J. 2005 Media Literacy: What, 

Why and How? 

Tidskriftsartikel ERIC 

Olin-Scheller, C. 2006 Mellan Dante och Big 

Brother: En studie om 

gymnasieelevers 

textvärldar 

Doktorsavhandling SwePub 

Benedict Russell 

III, W.,  

Waters, S  

2010 Developing Citizens of 

Character with Film, 

Action in Teacher 
Education  

Tidskriftsartikel  ERIC 
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Söderling, M 2011 Att sätta erfarenheter i 
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5. Resultat  

I kapitlet sammanställs forskning för att besvara litteraturstudiens frågeställningar Är spelfilm 

användbar i svenskundervisningen? samt Hur kan undervisning med spelfilm i svenskämnet 

utformas för att stötta elever i deras identitetsutveckling? I kapitel 5.1. redogörs för vuxnas, 

ungas och barns uppfattningar om den rörliga bilden med fokus på film. Vidare i kapitel 5. 2 

ges en beskrivning av filmmediets egenskaper och dess effekter på individer. I kapitel 5.3 görs 

en koppling mellan filmmediet och identitetsskapande i undervisning.  

5.1. Uppfattningar om film  

Film har i takt med det teknologiska samhällets framfart fått ta allt större plats inom 

populärkulturen. Till följd av detta har film blivit en självklar aktör i barns, ungas och vuxnas 

vardagsliv. I Mediebarometern, en rapport av Nordicom, framgår det att barn i åldrarna 9–14 

år spenderar i genomsnitt 289 minuter per dag på olika typer av medier, den rörliga bilden fyller 

drygt 2/3 av dessa 289 minuter (Nordicom- Sverige, 2017, s. 8). En liknande undersökning har 

utförts i USA där siffror visar att elever i snitt spenderar 7,25 timmar om dagen på användning 

av medier, vilket motsvarar 435 minuter. Vidare framgick det att hälften av denna tid tillägnas 

rörlig bild, såsom film och tv (Benedict Russell III & Waters, 2010, s. 13). Utifrån den statistik 

som finns att tillgå framgår det att en stor del av elevers fritid tillägnas rörlig bild, däribland 

film. Detta medium har fått ta emot kritik från samhället där vissa föräldrar, lärare och forskare 

anser att film är en plug-in-drug och syftar på att barn och unga förs bort från verkligheten och 

fastnar i någon form av passivitet. Dessutom menar de att rörlig bild bidrar till brottslighet, 

amoralitet, fetma, aggressivt beteende och försämrad literacyförmåga, vilket i sin tur kan leda 

till att barn och unga hamnar i ett aggressivt beteendemönster och riskerar att hamna fel i 

samhället när de blir äldre (Grace, 2005, s. 5). Grace (2005, s. 5) och andra förespråkare av film 

menar dock att det innehåll som människor möter i medier sällan har att göra med hur personen 

lever och beter sig i verkligheten. Precis som film sägs bidra till negativa följder finns det också 

forskare som vill belysa motsatsen, Blasco et al. (2015, s. 1) framför att film som pedagogiskt 

verktyg borde vara en självklarhet i undervisning eftersom dess teknologi är väl anpassad till 

den tid och det samhälle vi lever i. Film, liksom annat i elevernas vardag sänder ständigt 

information i form av bild och text som påverkar människan emotionellt vilket i sin tur kan 

bidra till tankar, reflektion och handling. 

 

Rörlig bild, såsom film, kan uppfattas som negativt eftersom barn upplevs vara passiva och 

sårbara inför innehållet de möter. Olin-Scheller (2006, s. 144) uttrycker sårbarheten som en 

följd av ett okritiskt förhållningssätt och bekräftar uppfattningen om att populärkulturen anses 

bidra till passiva läsare av film. Därför behöver barn stöttning i hur de ska använda den rörliga 

bilden på ett kritiskt sätt för att kunna sortera ut vad som är sant och falskt (Grace, 2005, s. 7). 

Det finns alltså olika uppfattningar om film och det framkommer att varje individ kan välja 

innehåll utifrån vad hen själv vill uppnå med sin läsning. Alla texter, oavsett form kan vara 

relevanta och meningsfulla, så länge läsaren kan använda sig av den på ett kreativt sätt. Det är 

alltså upp till varje individ att själv värdesätta det innehåll hen möter (Olin-Scheller, 2006, s. 

144–145).  
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Den negativa uppfattningen av populärkulturen har utvecklats av att undervisning med rörlig 

bild som pedagogiskt verktyg har varit bristfällig (Grace, 2005, s.7). Söderling (2011, s. 21, 33) 

nämner ett flertal anledningar till varför film och mediepedagogik inte har fått bli en självklar 

del i svenskundervisningen. En anledning är att vissa värderar skriftkulturen högre än film och 

massmedier, då de anser att massmedier styrs av kommersiella krafter. Vidare kan 

undervisningen med film och medier vara både kostnadskrävande och tekniskt svårt att hantera. 

Söderling avslutar med att lärares kunskaper om det vidgade textbegreppet är bristfälliga, detta 

på grund av innehållet i lärarutbildningen samt att de fortbildningsinsatser som finns inte är 

tillräckliga. Majoriteten av lärare har inte fått utbildning i hur film kan undervisas och Olin-

Scheller (2006, s. 137–138) menar att svensklärarutbildningen i huvudsak behandlar den 

klassiska skönlitteraturen och många lärare säger att de önskar mer stöttning och 

kompetensutveckling om det vidgade textbegreppet. Som en effekt av bristande kunskap om 

hur film och andra medier kan undervisas blir skönlitteratur den text som får ta mest plats och 

såväl lärare som elever ser den skönlitterära texten som en central del av undervisningen. På så 

vis uppfattas skönlitteratur som mer betydelsefull och en hierarki uppstår mellan de olika 

texttyperna (Olin-Scheller, 2006, s. 137–138). Svenskämnet verkar förmedla uppfattningen att 

böcker bidrar till kunskap och bildning medan film främst används i syfte att underhålla (Olin-

Scheller, 2006, s. 141). Dessutom bidrar lärares bristande kunskaper till att filmtittandet riskerar 

att bli en statisk process som innebär att den endast förekommer i särskilda situationer och inte 

som en naturlig del av undervisningen. När filmen är slut avslutas oftast även arbetet med den, 

utan reflektion eller diskussion om innehållet (Söderling, 2011, s. 33).  

 

Elever är idag aktiva i sökandet och läsandet av film och flera lärare har börjat använda mediet 

som en del av den ordinarie undervisningen. När det kommer till vilket medium elever föredrar 

framkommer det att det inte spelar någon roll inom vilket medium de läser, så länge innehållet 

tilltalar dem och känns meningsfullt (Olin-Scheller, 2006, s. 146–157). En elev nämns specifikt, 

han tycker mycket om fantasygenren och att det för honom inte är viktigt inom vilket medium 

han läser detta. Vissa elever som medverkat i studien menar på motsatsen, att de snarare väljer 

innehåll utefter medium. De väljer först hur de vill läsa och utefter det, vad de vill läsa. 

Ytterligare några elever uttrycker sig i frågan om hur de väljer texter, de menar på att den tryckta 

texten är någonting de väljer bort av olika anledningar. En av elevernas argument är att papper 

och penna är gammalt och tråkigt. Vidare beskriver eleverna att det är tråkigt och 

tålamodskrävande att läsa böcker. Olin-Scheller (2006, s. 146–157) frågade lärarna vad de 

trodde var anledningen till varför de flesta elever väljer film framför skönlitteratur. De menar 

att elevernas brist på uthållighet är anledningen till valet, det går mycket snabbare att se en film 

än att läsa en bok och eleverna själva menar dessutom att det är lättare att komma in i en film 

än i en bok. Enligt några elever krävs det mycket av en bok för att den ska vara lätt att komma 

in i, medan en film har fler hjälpmedel för att fånga läsaren, en elev nämner musik som ett 

sådant hjälpmedel. Nilsson (2016, s. 5) skriver om elever som föredrar den skönlitterära texten 

framför film när en berättelse ska förmedlas, de menar att den typografiska texten till skillnad 

från film, erbjuder möjligheter för inre visualisering. Den skönlitterära texten anses därför 

erbjuda större utveckling av läsares minne, fantasi och skapandet av inre bilder. Neuman (2015, 

s. 17) beskriver också hur olika medier kräver olika mycket ansträngning av läsaren, hon 

benämner den mentala ansträngning läsare lägger på olika typer av media som Amount of 
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invested mental effort [AIME]. Film som medium anses av många, inte kräva AIME i samma 

utsträckning som den typografiska texten. Till följd av den uppfattningen kan elever gå miste 

om lärandetillfällen på grund av att de inte lägger ner tillräckligt med energi för att bearbeta 

innehållet som visas i film. Desmond (2015, s. 26) bekräftar att läsare tenderar att använda mer 

mental ansträngning och energi vid läsning av den typografiska texten än vad som görs vid 

läsning av film. Genom strukturerad undervisning, det vill säga väl planerat förarbete samt 

instruktioner för lektionen, kan elever vid filmläsning nå högre AIME än vid en ostrukturerad 

undervisning.   

 

I svenskundervisning med film som utgångspunkt beskriver Olin-Scheller (2006, s. 113) de 

vanligaste förekommande förhållningssätten: film som illustration av skönlitteratur eller en 

epok, film istället för skönlitteratur samt film som ett komplement till skönlitteratur. Gemensamt 

har dessa förhållningssätt att via film förtydliga, fylla ut eller göra jämförelser mellan en 

skönlitterär text och film som text. Godhe (2014, s. 52) bekräftar att film i 

svenskundervisningen återfinns som ett sätt att komplettera, illustrera eller jämföra ett 

skönlitterärt verk, men även i syfte att motivera eleverna genom att använda film som en 

belöning efter bearbetningen av ett litterärt verk. Utifrån detta synliggörs den hierarki som finns 

mellan film och skönlitteratur, där den skrivna texten har högre status än övriga texmedier. En 

risk med att filmen inte står självständig utan ofta kompletteras av, eller jämförs med ett litterärt 

verk är att det ger uppfattningen av att film har lägre status än skönlitteratur eftersom att det 

litterära verket ofta får ta större plats än filmen i dessa sammanhang. Uppfattningen om filmens 

lägre status är en av de anledningar till att elever använder mindre AIME vid läsning av film än 

vid skönlitteratur, då de inte tar filmmediet på lika stort allvar (Nilsson, 2016, s. 5). Olin-

Scheller (2006, s. 113) nämner dock att skönlitteratur kombinerat med texter i form av ljud och 

bild kan synliggöra elevers förmåga att tolka innehåll i de olika textmedier. Denna kombination 

av medier benämns som cross-media (Neuman, 2015, s. 18). Det har visat sig att cross-media 

kan vara positivt för korttidsminnet eftersom samma information presenteras genom olika 

medier och på så sätt förstärks minnet av det specifika innehållet man möter (Grace, 2005, s. 

6). Dessutom har det visat sig att barn som exploateras för ett innehåll genom olika medier, 

såsom den rörliga bilden och det skrivna ordet, ges möjlighet att skapa en förståelse för de 

implicita regler som karaktäriserar en viss typ av berättelse. “C’mon Leah, remember in 

Rainbowland you have to have a problem!”, citatet är hämtat ur en konversation mellan två 

systrar som Neuman (2015, s. 18) observerat i syfte att visa hur den rörliga bilden i kombination 

med den typografiska texten bidrar till lärande. Storasystern förklarar för sin yngre syster hur 

man ska leka och visar genom sitt uttalande en förståelse för berättelsens implicita regler. 

Kunskapen som applicerats var i sin tur hämtad från det flertal gånger flickan sett och läst 

berättelsen.  

5.2. Filmmediets egenskaper 

Film är ett medium som kan få innehållet att kännas verkligt eftersom ögat och kameran har 

liknande rörelsemönster. När kameran rör sig mellan olika vinklar och scener upplevs inte detta 

som störande för ögat snarare görs situationen naturligt verklig för läsaren (Söderling, 2011, s. 

60–61). Den typografiska texten kan endast förmedla sitt innehåll genom ord, utifrån de orden 
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får läsaren själv skapa inre bilder och föreställningar om vad som händer (Olin-Scheller, 2006, 

s. 157). Neuman (2015, s. 15–17) beskriver att en sagobok använder sig av illustrationer och 

text för att förmedla sin berättelse. Olika medier har alltså olika förutsättningar att uttrycka sig, 

beroende på vilka kanaler de har att tillgå. Vidare redogör Olin-Scheller (2006, s. 157) för att 

film har fem kanaler att förmedla sitt innehåll genom, dessa är bild, grafik, dialog, realljud och 

musik. Genom alla dessa intryck läsaren får från film skapas en högre intensitet än vad som 

finns i litteraturläsning. Det kan vara anledningen till varför flertalet elever upplever filmläsning 

som lättare att komma in i och inte lika tålamodskrävande. Intensiteten i filmen gör att läsaren 

ständigt får nya intryck som kan påverka läsaren känslomässigt. Gjelsvik et al. (2013, s. 246) 

jämför film och den typografiska texten för att ta reda på hur film respektive litteratur kan visa 

olika typer av provokativa scener innan det anses bli för mycket. Hon menar att skönlitteraturen 

ofta för fram det läskiga, utmanande och provocerande på ett tydligt och ingående sätt. När 

berättelsen sedan filmatiseras upplever hon den som mildare, det händer att hela scener plockas 

bort, ofta just de scenerna som är provocerande eller obehagliga. De scener som är kvar tonas 

ner för att bli mildare. Det som tas bort eller förminskas i den filmatiserade versionen är bland 

annat sex, våld, våldtäkter, pornografi och kannibalism. Gjelsvik et al. (2013, s. 249, 254) 

förklarar att filmerna censureras för att scenerna anses bli för påfrestande att ta del av. Genom 

teknik, ljud och olika kameravinklar uppfattas innehållet som väldigt nära och scener kan filmas 

på sådant sätt att läsaren intar olika roller. Beroende på om kameran filmar från förövarens, 

offrets eller en tredje persons perspektiv intar läsaren olika roller och olika känslor uppstår. 

Film kräver ett mindre aktivt svar från läsaren på grund av att detta medium förstärker känslorna 

genom dess kanaler. Rörelsebaserade frekvenser såsom film påverkar läsaren både fysiologiskt 

och emotionellt, det betyder att vi inte bara ser utan känner i hela kroppen. När det kommer till 

våldsamma scener behöver dessa inte visas detaljerat och konkret för att scenen ska ge avtryck 

och få läsaren att känna med hela kroppen (Gjelsvik et al., 2013, s. 258–259). Rörlig bild har 

visat sig vara ett kraftfullt kommunikationsmedium eftersom att en läsare inte behöver förstå 

det talade språket för att kunna känna vad karaktärerna känner (Blasco et al., 2015, s. 4–5). Den 

komplexa interaktion som finns mellan film och läsare kräver mer än enbart kognitiva 

förklaringar, läsaren för med sig tidigare erfarenheter in i läsningen så som tidigare filmiska 

erfarenheter samt värderingar gällande kultur, historia och världslig uppfattning (Söderling, 

2011, s. 61). Medier har olika effekter på olika individer beroende på deras tidigare erfarenheter 

och hur de blivit påverkade av det samhälle de lever i, deras mentala hälsa, vänner och familj 

samt de personliga värderingar som individen har (Nilsson, 2016, s. 5–6).   

 

För att lyckas bevara litteraturstudiet behöver vi förstå och acceptera att den nya tekniken 

påverkar berättandet i en positiv riktning och att det är nödvändigt att även använda andra 

medier än den typografiska texten. Problematiseringen av det vidgade textbegreppet öppnar för 

nya sätt att berätta, vilket bidrar med nya möjligheter att diskutera meningsskapande och läsning 

med elever. I takt med att tekniken utvecklas ställs skolan inför nya utmaningar och 

möjligheterna för lärare att använda olika textmedier ökar (Magnusson, 2015, s. 68, 74). Den 

traditionella undervisningen med läroböcker är inte längre styrande i dagens klassrum. 

Medieutvecklingen gör det möjligt att ta del av mer information genom olika typer av medier, 

som tidigare inte varit aktuella i skolans värld (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 181). Genom att 

använda film i undervisning kan man koppla lärandet till verkligheten och elevernas egna 
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upplevelser. Till följd av detta kan lärare nå elevers affektiva domän, alltså den del av hjärnan 

som påverkar oss emotionellt, och på så vis främja reflektion. De känslor som uppstår i 

filmläsning kan alltså bidra till frågor och dilemman som både lärare och elever kan diskutera. 

När elever upplever fiktiva berättelser ges de möjlighet att översätta innehållet från filmen till 

deras egna liv. På så sätt skapar film en lärandeprocess där filmupplevelsen fungerar som ett 

emotionellt minne för eleverna som de sedan kan applicera i liknande situationer. Med 

emotionellt minne menas att de känslor som uppstått vid filmläsningen kan återskapas i 

elevernas egna vardag (Blasco et al., 2015, s. 2–3). Konst, såsom film kan framkalla dessa 

känslor för att textmediet påverkar människor och utvecklar en förståelse för andras känslor. 

Om lärare undervisar på ett sätt som främjar reflektion blir elever mer medvetna om den viktiga 

roll de har i sitt meningsskapande, de lär sig att tänka själva istället för att vara passiva 

mottagare av information (Blasco et al., 2015, s. 2–3). Det klargörs att film bidrar med 

lärandepotential där lärandet kan ske antingen medvetet eller omedvetet beroende på vilken 

film som väljs, hur filmen visas samt hur den bearbetas. Detta i sin tur påverkar vilka kunskaper 

och färdigheter som eleverna utvecklar i samband med filmläsningen (Söderling, 2011, s. 26–

27).  

 

I Olin-Schellers studie (2006, s. 126) observerades hur undervisning med film kan se ut på 

gymnasiet, det handlade främst om att titta på en film tillsammans för att senare besvara frågor 

om innehållet skriftligt som därefter skulle lämnas in till läraren. Det var stängda frågor som 

efterfrågade korta givna svar, vilket inte gav utrymme för djupare reflektion. Detta i sin tur 

påverkade vilka kunskaper eleverna förde med sig från filmläsningen. De frågor som visat sig 

ge störst resultat var frågor av längre karaktär där elever gavs utrymme att dra paralleller och 

reflektera över det egna livet. Det kan handla om att ställa frågor om filmupplevelsen, 

exempelvis Vad tycker du om filmen? för att räta ut eventuella frågetecken som finns men också 

för att eleverna tillsammans kan hjälpa varandra att skapa en helhetsbild av filmens innehåll. 

Det är först efter ett sådant klargörande som elever är redo att analysera filmens innehåll mer 

ingående (Olin-Scheller, 2006, s. 126). Planering och utformning av frågor som berör innehållet 

i undervisningen kräver noggrannhet och omtanke, eftersom frågors utformning och de samtal 

som följer är viktiga för elevernas individuella reflekterande och utveckling (Olin-Scheller, 

2006, s. 115–116). Även om lärare har en idé om vilket innehåll de vill förmedla och hur de 

vill att eleverna ska tolka innehållet, så menar Grace (2005, s. 6) att mening skapas av den 

enskilda individen och att detta inte kan förutsägas eller antas av någon annan än läsaren själv. 

Leijon och Lindstrand (2012, s. 177–178) klargör att mening produceras snarare än konsumeras 

och utifrån läsarens intressen och behov ser meningsskapandet olika ut beroende på olika 

sociala sammanhang. Det som bland annat påverkar meningsskapandet är elevers intressen, 

förutfattade meningar och egna erfarenheter vilket Olin-Scheller (2006, s. 30–36) benämner 

som repertoarer. För att filmläsningen ska bli meningsfull är det nödvändigt att lärare har 

kännedom om vilka repertoarer elever förfogar över (Olin-Scheller, 2006, s. 144). Vidare 

beskrivs begreppet repertoar som den föreställning läsaren respektive texten har. Här skiljer 

författaren på läsarens och filmens repertoarer. Läsarens repertoar påverkas av dennes attityd 

och värderingar och förändras i takt med läsarens livserfarenheter. Filmens repertoar påverkas 

däremot av normer och moraliska värderingar samt politiska och religiösa övertygelser. När 

filmens och läsarens repertoarer möts kan olika situationer uppstå beroende på läsarens 
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föreställningar. Det kan antingen uppstå en kollision eller en matchning. När en matchning sker 

stämmer läsarens och textens repertoarer överens, vilket bidrar till att innehållet blir hanterbart 

och att spänning eventuellt kan uppstå. Spänning är något som uppstår när det finns innehåll 

som utmanar läsarens repertoar i rimlig utsträckning (Olin-Scheller, 2006, s. 30–33). I klassen 

där Söderling (2011, s. 112) utför sin studie läser eleverna filmen Skruva den som Beckham och 

blir förvånade över att Tony är homosexuell. Eleverna menar att Tony inte uppförde sig i 

enlighet med deras förväntningar om en homosexuell person. Vid detta tillfälle sker en spänning 

eftersom elevernas föreställningar inte stämmer överens med den uppfattning av 

homosexualitet som filmen förmedlar. Eleverna diskuterade gärna detta eftersom att det 

förvånade dem. Diskussioner och tillfällen som dessa är bra exempel på lärandetillfällen att ta 

tillvara på. Om utmaningen sker på en nivå som gör att innehållet blir orimligt för eleverna kan 

istället en kollision uppstå. Vid kollision kan läsaren inte tillgodose sig innehållet eftersom det 

inte stämmer överens med de erfarenheter och förväntningar som läsaren har (Olin-Scheller, 

2006, s. 30–33). Söderling (2011, s. 27–28) bekräftar repertoarbegreppet som ett sätt att se på 

mötet mellan läsaren och texten. Hon skriver att repertoarbegreppet innefattar såväl 

typografiska texter som andra textmedier och när film är i fokus kan begreppet litterär repertoar 

bytas ut mot filmisk repertoar för att tydliggöra begreppens betydelse. 

5.3. Identitetsskapande:  

När elevers repertoarer utmanas skapas tillfälle för identitetsskapande genom de dilemman de 

möter i filmerna. Fiktiva karaktärer kan synliggöra olika moraliska dilemman och kan genom 

innehållet förmedla allmänna värderingar om hur man bör, eller inte bör agera i olika 

situationer. Målet är att elever ska bli medvetna om sina egna värderingar och hur dessa 

påverkar de beslut de tar, samt hur besluten i sin tur kan leda till olika konsekvenser (Blasco et 

al., 2013, s. 304–305). Forskning (Benedict Russel III & Waters, 2013, s. 304; Blasco et al., 

2015, s. 2–3) belyser filmens användbarhet när det kommer till att diskutera och reflektera över 

moraliska dilemman såsom mobbning och grupptryck, vilket är en del av många barns och 

ungas vardag. Film utvecklar barns och ungas identitet genom att återspegla deras vardag, 

antingen genom igenkänning av ålder, känslor, miljöer, relationer eller utseende. Nilsson (2016, 

s. 5) och Söderling (2011, s. 92) skriver att läsaren kan identifiera sig med karaktärerna i såväl 

film som i andra textmedier och på så vis reflektera över hur de hade agerat i liknande 

situationer. Frågor som Hur skulle jag reagera? Hur är jag som person? Skulle jag ha erbjudit 

hjälp? kan uppstå under läsningen, dessa frågor kan i sin tur bidra till att läsarens 

självförtroende och självkänsla förstärks genom reflektion över det egna jaget (Nilsson, 2016, 

s. 5). Diskussioner om moraliska dilemman kan inledas genom att lärare presenterar ett 

dilemma innehållande mobbning eller grupptryck. Eleverna ska sedan genom interaktion med 

varandra föreslå en lösning på problemet som presenterats (Benedict Russell III & Waters, 

2013, s. 304). Om lärare baserar valet av dilemma och tillhörande diskussion på elevers 

erfarenheter och vardag används studentbaserad pedagogik. Genom att använda denna form av 

pedagogik kopplas skolans värld samman med elevernas verklighet och undervisningen 

upplevs därför som meningsfull (Grace, 2005, s. 7). Anledningen till varför studentbaserad 

pedagogik är nödvändig är för att skolan växelvis med fritiden utvecklar elevers identitet (Olin-

Scheller, 2006, s. 214) samt att denna typ av pedagogik bidrar till ökat engagemang för 
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innehållet i undervisningen (Benedict Russell III & Waters, 2013, s. 304). Med film finns inte 

bara möjligheten att dra kopplingar till elevers vardag utan även till den värld de inte är vana 

vid att se, Mishra (2018, s. 112) menar att rörlig bild kan användas för att mentalt föra eleverna 

utanför klassrummets fyra väggar. På så sätt får elever ta del av andras verklighet, berättelser, 

åsikter och bilder som är långt ifrån elevers egna vardag. Film öppnar upp för diskussioner om 

bland annat kön, samhällsklasser, religion och etnicitet. Genom att samtala om dessa aspekter 

kan elever få en större förståelse av såväl sig själva som det samhälle de lever i, vilket i sin tur 

förbereder dem för att kunna bli deltagande samhällsmedborgare (Mishra, 2018, s. 115–116). 

 

Som tidigare nämnts anser vissa lärare att film är tidskrävande, som lösning på detta problem 

förklarar Benedict Russel III & Waters (2013, s. 307) hur film i undervisningen kan 

effektiviseras genom att lärare endast visar utvalda scener istället för hela filmen, vilket 

benämns som movie-clip methodology. Eftersom att samhället befinner sig i en tid där 

människor är vana vid ett ständigt informationsflöde och emotionell intensitet är filmklipp 

anpassade till den tid vi lever i (Blasco et al., 2015, s. 4). När Blasco et al. (2015) beskriver 

movie-clip methodology syftar de på flera scener som visas direkt efter varandra medan 

Benedict Russell III & Waters (2013) snarare syftar på att visa ett klipp åt gången och föra 

längre diskussioner och reflektioner kring det som visats. Movie-clip methodology är 

användbart för att synliggöra moraliska dilemman (Benedict Russell III & Waters, 2013, s. 307) 

utan att eleverna behöver fokusera på att komma ihåg hela filmen, karaktärerna, temat och 

berättelsen. Alltså, när filmklipp används ges läsaren istället utrymme till att reflektera över de 

moraliska dilemman som utspelar sig (Blasco et al., 2015, s. 4–8). Ett lektionsupplägg med 

filmklipp kan te sig på följande vis: Efter att ett filmklipp visats följer en öppen diskussion där 

läsarna får ställa frågor och dela med sig av sina tankar, känslor och reflektioner. För att 

uppmuntra till vidare diskussion och för att alla ska komma till tals kan klassen delas in i mindre 

samtalsgrupper. Avslutningsvis delar grupperna med sig av sina reflektioner och eventuella 

frågor (Blasco et al., 2015, s. 5). När filmläsning bearbetas genom samtal och diskussion finns 

en risk att alla elevers åsikter inte blir hörda. Olin-Scheller (2006, s. 123–124) beskriver en 

situation där en film diskuterades i mindre grupper, där läraren inte kunde närvara under hela 

samtalet. Under diskussionen tog en elev i en grupp snabbt kommandot och styrde hela 

samtalet, eleven besvarade de flesta frågorna själv och det blev slutligen hans åsikter som 

representerade hela gruppen. För att lärare ska kunna vägleda diskussioner och reflektioner 

kring ett filmklipp som visats, krävs det att lärare själva reflekterat över innehållet. Lärare 

behöver kunna möta alla elevers tankar och åsikter med ett öppet sinne och i sin undervisning 

förmedla ett nyanserat perspektiv på innehållet i filmklippet (Blasco et al., 2015, s. 4–5). De 

medverkande i studien som Blasco et al. (2015, s. 7) utförde, menar att movie-clip methodology 

sparar tid, bidrar till att läsarna reflekterar över sig själva; om vilka de är, vad de vill i livet och 

hur de ska lyckas uppnå sina mål. Vidare menar de att filmklipp kan vara nära relaterat till det 

dagliga livet och är därmed en bra källa för lärande. 
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6. Diskussion  

I detta kapitel följer litteraturstudiens avslutande tankar. I kapitel 6.1. redogörs för hur 

informationssökningen samt analysen av den vetenskapliga litteraturen har upplevts. I kapitel 

6.2 reflekterar vi över hur resultatet kan kopplas till syftet och ämnesområdet. Vidare görs en 

koppling till egen erfarenhet och kommande arbete som lärare, med idéer på fortsatt forskning.  

6.1. Metoddiskussion  

Under informationssökningen upptäcktes att den forskning som fanns att tillgå var mer 

begränsad än förväntat. Det visade sig att forskning om film i undervisningssyfte var relativt 

svårt att hitta, speciellt i samband med identitetsskapande. Till följd av det blev denna 

litteraturstudie svår att genomföra om den endast skulle sammanställa forskning som grundar 

sig i mellanstadiet och svenskämnet. Av den anledningen har avgränsningarna vid urvalet av 

litteratur fått breddas och därmed är inte all forskning kopplad till mellanstadiet och 

svenskämnet, vilket tanken var från början. Studien har inslag av forskning som inte är inriktad 

på ålder eller skola, utan är mer generell och visar på människans förhållande till den rörliga 

bilden. Anledningen till att vi skriver rörlig bild är för att större delen av forskningen inte är så 

pass specifik att den nämner varken film eller spelfilm som en egen genre, utan ofta benämns 

dessa medier för rörlig bild för att bredda betydelsen. Det har framgått genom den analyserade 

litteraturen att även läsning har en vidgad betydelse och innefattar inte bara den typografiska 

texten, vilket inneburit att vi har fått dra paralleller mellan läsning och rörlig bild. Till en början 

hade vi omedvetet förutfattade meningar om resultatet, vilket gjorde att vi sökte för att hitta det 

vi förväntade oss att läsa. Anledningen till det var att vi ville bekräfta våra egna erfarenheter 

samt att föra fram den positiva aspekten om film i undervisning. Vi formulerade därför 

forskningsfrågorna till filmens fördel vilket påverkade sökresultaten. Genom att analysera våra 

frågeställningar med ett kritiskt förhållningssätt har vi omformulerat dem till resultatets fördel, 

för att få en mer rättvis uppfattning. Vi valde även att vidga frågorna eftersom att den bristande 

tillgången på forskning gjorde det svårt att ha för specifika frågeställningar.  

 

Det fanns få nationella forskare som behandlade våra frågeställningar och dessa hänvisade inte 

sällan till varandra, därför har internationell forskning använts i stor utsträckning för att skapa 

en rättvis uppfattning och ett mer nyanserat resultat. Rörlig bild är något som används över hela 

världen och i resultatet presenteras olika uppfattningar och inställningar till film som medium 

samt hur det kan kopplas till undervisning och identitetsskapande.  

 

Till följd av avgränsningen av årtal som gjordes kan vi ha gått miste om användbar forskning 

som publicerats före det avgränsade årtalet. Problemet med äldre forskning vad gäller medier 

av olika slag är att den snabbt blir inaktuell på grund av den snabba tekniska utveckling som 

sker. Forskningsområdet består dessvärre av mestadels äldre forskning där delar av litteraturen 

inte längre är anpassad till dagens teknik. Äldre forskning har ändå använts men främst för att 

visa på effekter som är oberoende av vilken teknik som funnits att tillgå. 
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Vi hade kunnat göra färre avgränsningar vad gäller årtal samt kunnat ge litteraturen en större 

chans än att bara läsa abstract innan vi avfärdade forskningen. Det hade eventuellt gett ett ännu 

bredare perspektiv som svar på våra frågeställningar. Att utföra sökningarna i fler databaser 

hade också kunnat bidra till ett bredare utbud av forskning, vilket också hade kunnat göra att vi 

fick fler sökträffar.  

6.2 Resultatdiskussion 

Största delen av den forskning som fanns att tillgå var inte relaterat till något specifikt ämne, 

det behandlades snarare generellt och därmed inte direkt kopplat till varken ålder eller 

ämnesområde. Olin-Schellers doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother- en studie om 

gymnasieelevers textvärldar syftar på svenskundervisningen men dock med inriktning på 

gymnasiet. Söderling skriver i sin licentiatuppsats Att sätta erfarenheter i rörelse - en 

undersökning av hur elever i åk 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras 

filmläsning om hur svenskundervisningen i årskurs 7 behandlar filmläsning. Båda 

undersökningarna är baserade på film i svenskundervisning, dock med inriktning på äldre åldrar 

än vad vi ville fokusera på. Båda tar upp identitetsskapandet som en aspekt av filmläsning men 

inte tillräckligt för att man som läsare ska få en tydlig uppfattning om hur film är kopplat till 

identitet.  

 

Syftet med litteraturstudien är att klargöra spelfilmens ställning i grundskolan och hur spelfilm 

används i svenskundervisningen för att utveckla elevers identitet. Det har vi besvarat genom att 

bland annat sammanställa uppfattningar om spelfilmens värde i undervisningssyfte, vilket gav 

varierande resultat. Resultatet visar på både positiva och negativa uppfattningar baserade på 

människors tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. Dessa uppfattningar berör både 

film som medium men även film som pedagogiskt verktyg. Anledningen till de negativa 

uppfattningarna kan vara att film inte undervisas och därför inte anses vara en tillräcklig källa 

till kunskap. Film som medium riskerar att stanna vid att endast vara underhållning. Ytterligare 

en anledning till den negativa uppfattningen kan vara de verb vi väljer att använda i samband 

med film respektive typografisk text. Vanligtvis uttrycks aktiviteterna som att man kollar på 

film och läser skönlitteratur, vilket indikerar på att filmläsning är en mer passiv aktivitet. Den 

litteratur som ligger till grund för resultatet uttrycker att film är en typ av text som mottagaren 

läser snarare än tittar på. I denna litteraturstudie har vi därför valt att beskriva filmaktiviteten 

som en typ av läsning, ett samspel mellan läsaren och texten.  

 

Litteraturstudiens resultat tydliggör även hur film används och kan användas i 

svenskundervisningen, med dess fördelar och risker samt olika förhållningssätt till hur film 

undervisas. I den senare delen av resultatet synliggörs kopplingen mellan rörlig bild och 

identitetsskapande samt hur undervisningen kan bidra till att elevers identitet utvecklas. Lärare 

har enligt styrdokumenten ett ansvar och uppdrag att utveckla elevers identitet. Bland annat 

framgår det, som vi nämnde i bakgrunden att grundskolan enligt Skollagen (2010:800, kap. 10, 

2 §) ska bidra till elevers personliga utveckling och i kommentarmaterialet till kursplanen i 

svenska (Skolverket, 2017, s. 7) står det att diskussioner om livsfrågor med utgångspunkt i 

textmedier kan bidra till elevers identitetsskapande samt förståelse för omvärlden. Resultatet av 
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denna litteraturstudie visar att film är användbart som underlag för diskussion som kan stötta 

elever i deras identitetsskapande. Eftersom identiteten blir synlig i sociala kontexter, är det inte 

konstigt att identiteten även bör utvecklas i samspel med andra. Denna litteraturstudie kan bidra 

med kunskaper om hur film kan användas för att möjliggöra delar av det som återfinns i bland 

annat Skollagen och kommentarmaterialet till kursplanen i svenska.  

 

Resultatet visar att lärare har bristande kunskaper om hur film kan undervisas och av den 

anledningen används det ofta i liten eller ingen utsträckning. Lärare menar på att de inte fått 

utbildning i hur film kan användas i undervisningssyfte. Anledningen till det kan vara att 

forskningen som gjorts inom ämnet är bristfällig och behöver kompletteras samt uppdateras för 

att anpassas till dagens teknologiska möjligheter och hinder. Precis som resultatet visat att den 

typografiska texten står högre upp i hierarkin i undervisningssammanhang, har den också fått 

ta en större plats i forskningssammanhang. Att spelfilmen har lägre status än den typografiska 

texten har för oss framkommit under våra VFU, där eleverna fått se på film i anslutning till 

avslutat arbetsområde som en form av belöning. Samtalen som följt, har oftast varit korta och 

snabbt övergått till att handla om själva arbetsområdet, och istället använts som ett slags 

förtydligande för arbetsområdet. Vi själva anser dessutom att lärarutbildningen inte undervisar 

studenterna tillräckligt mycket i hur filmmediet kan användas på olika sätt för att möjliggöra 

alternativa sätt till katederundervisning.  

 

Efter att ha utfört den här litteraturstudien menar vi att det finns behov av fortsatt forskning om 

spelfilm i undervisningen och dess koppling till identitetsskapande. Genom en empirisk 

undersökning skulle vi vilja ta reda på hur spelfilm i svenskundervisningen kan användas 

identitetsutvecklande i årskurs 4–6. Vi hade också velat undersöka med vilket syfte lärare visar 

film och hur dessa lektioner är konstruerade för att uppnå syftet.  
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Söderling, M. 

2011 

Att sätta erfarenheter i 

rörelse: En 

undersökning av hur 

elever i år 7 läser film 

och hur 

svenskundervisningen 

kan förvalta deras 

filmläsning  

Licentiatuppsats 

SwePub   

Syftet är att undersök 

hur elever läser film 

och olika 

tillvägagångssätt för 

hur det kan användas i 

svenskundervisningen 

Kvalitativa metoder: 

Samlade in empirisk 

data genom 

observationer och 

intervjuer 

Sociokulturell teori Resultatet visar att elever tar med sig tidigare erfarenheter av 

medier till skolan och är redan bekanta med media på det viset. 

Film skapar tillfällen för lärande där repertoarer och mötet mellan 

filmen och läsaren är avgörande för lärandet. 



 

 

Leijon, M., Lindstrand, 

F.  

2012 

Socialsemiotik och 

design för lärande- Två 

multimodala teorier om 

lärande, representation 

och teckenskapande  

Tidskriftsartikel  

SwePub  

Syftet är att klargöra 

två teorier om lärande 

och meningsskapande: 

Socialsemiotik och 

design för lärande 

Baserat på annan 

forskning 

Sociokulturell teori Resultatet visar att de två perspektiven är en sociala och 

kommunikativa. Meningsskapandet är beroende av sociala 

aspekter i omgivningen där mening är något som produceras.  

Benedict Russell III, 

W., Waters, S.  

2013 

Reel Character 

Education: Using Film 

to Promote Global 

Citizenship  

Tidskriftsartikel  

ERIC  

Syftet är att föra fram 

hur film kan användas 

för samtal om 

moraliska dilemman 

och hur det kritiska 

reflektion som följer 

bidrar till 

identitetsutveckling 

Baserat på annan 

forskning 

Sociokulturell teori Genom att elever får möta filmer som utmanar utvecklas deras 

media literacy – förmågor och de blir kritiska tänkare, detta 

utvecklas i sin tur i de dialoger som förekommer i anslutning till 

den film/de filmklipp som visats 

Bruhn, J., Gjelsvik, A., 

Frisvold Hanssen, E.  

2013 

Adaption studies: New 

Challanges, New 

Directions 

Antalogi 

JU - högskolebibliotek 

Syftet är att visa 

skillnaden mellan 

rörlig bild och 

typografisk text samt 

hur de förhåller sig till 

varandra.  

Baserat på annan 

forskning 

Sociokulturell teori Läskiga scener skiljer sig ofta mellan skönlitterär text och film på 

det sätt att de framställs på olika sätt. Scenerna i filmen är ofta 

mildare för att rörlig bild och dess budskap kan vara mer 

provokativt än samma innehåll i en typografisk text. Gjelsvik 

beskriver även olika förutsättningar med film respektive 

skönlitteratur.  



 

 

Godhe, A-L. 

2014 

Creating and assessing 

multimodal text 

negotiatioins at the 

boundary  

Doktorsavhandling 

 

Syftet är att belysa hur 

arbetet med 

multimodala texter i 

svenskundervisningen 

i högstadiet är kopplat 

till utvecklingen av 

elevers förmåga att 

utvärdera texter.  

Kvalitativa metoder: 

Samlade in empirisk 

data genom 

observationer och 

intervjuer 

Sociokulturell teori Resultatet visar att det inom svenskämnet finns en hierarki där 

den typografiska texten värderas högre än andra textmedier. Det 

påverkar elevers syn på texternas värde. 

Blasco, P., Moreto, G., 

Blasco, M., Janaudis, 

M. 

2015 

Education through 

movies: Imporoving 

teaching skills and 

fostering reflection 

among students and 

teachers 

Tidskriftsartikel 

ERIC 

Syftet är att göra andra 

utbildare medvetna om 

den viktiga funktion 

film som medium kan 

ha för människors 

förståelse för det 

innehåll som visas.  

Baserat på annan 

forskning 

Sociokulturell teori  Resultatet visar på ett alternativt sätt att visa film på genom att 

använda sig av kortare filmklipp, detta kallas movie-clip 

methodology. De menar att kortare scener har större effekt på 

individen än när film visas i sin helhet. Filmklipp är dessutom en 

tidseffektiv metod.  

Desmond, R. 

2015 

TV Viewing, Reading 

and Media Literacy 

Handbook 

ERIC 

Syftet är att visa på 

behovet av kunskaper 

om olika medier för att 

kunna hantera dessa.  

Baserat på annan 

forskning 

Sociokulturell teori, 

kognitivism 

Resultatet visar att man behöver få kunskaper om hur medier 

fungerar samt hur innehållet skapas för att man ska kunna vara en 

kritisk läsare av olika textmedier. När film används i 

undervisningen har det visat sig att eleverna inte lär sig mer av 

filmen när de förvarnas om ett kommande prov än om läraren inte 

kommenterar syftet alls. När läraren däremot säger att filmen bara 

är för skojs skull har det visat sig att eleverna lär sig mindre än 

om läraren inte sagt någonting.  



 

 

Magnusson, P. 

2015 

Den skönlitterära 

texten – ett 

meningserbjudande i 

mångfalden 

Tidskriftsartikel 

 

Syftet är att klargöra 

hur multimodal 

teoribildning kan 

påverka skolans 

meningsskapande men 

även hur det skulle 

påverka uppfattningen 

av den skönlitterära 

texten.  

Baserat på annan 

forskning 

Sociokulturell teori  Resultatet visar hur den tekniska utvecklingen påverkar det vi i 

skolan kallar för meningsskapande. Genom tekniken kan vi skapa 

mening och kunskap på fler sätt än genom den typografiska 

texten. Den erfarenhet av multimodala texter som elever har bör 

skolan ta tillvara på. Undervisning kring skönlitteratur behöver 

moderniseras, liksom undervisningen av multimodala texter 

gjorts.  

Neuman, S. B.  

2015 

Television as a 

Learning Environment: 

A Theory of Synergy 

Handbook 

ERIC 

Syftet är att synliggöra 

vikten av en 

kombination av olika 

medier för att skapa en 

djupare förståelse för 

innehållet samt för 

språkutveckling.  

Kvalitativa metoder: 

Samlade in empirisk 

data genom 

observationer och 

intervjuer 

Sociokulturell teori  Resultatet visar att olika medier kräver olika mycket ansträngning 

vid användning av dem. Eftersom medierna har olika förmedla 

information krävs olika mängd ansträngning, vilket beskrivs som 

amount of invested mental effort [AIME]. Cross-media 

presenteras som en kombination av typografisk text och film.   

Nilsson, K. S.  

2016 

Young Adults in 

Sweden on Reading 

Literacy Fiction in 

Prints and Electronic 

Media 

Tidskriftsartikeln 

Google Scholar 

Syftet är att klargöra 

vikten av 

fiktionsläsning för 

identitetsskapande.  

Kvalitativa metoder: 

Samlade in empirisk 

data genom 

observationer och 

intervjuer 

Pragmatisk teori Resultatet visar att elever får ut mer av sin fiktionsläsning när de 

läser i en fysisk bok än på en digital skärm. Dessutom framgick 

det att fiktionsläsning är viktigt för läsares självinsikt samt för 

deras personliga utveckling.  



 

 

Mishra, S. 

2018 

The World in the 

Classroom: Uisng Film 

as a Pedagogical Tool 

Tidskriftsartikel 

ERIC 

Syftet är att visa hur 

film kan användas som 

pedagogiskt verktyg 

och bidra till lärande 

genom emotionell och 

intellektuell påverkan. 

Kvalitativa metoder: 

Samlade in empirisk 

data genom 

observationer och 

intervjuer 

Sociokulturell teori  Resultatet visar att film som medium ger utrymmer för kunskap 

och lärande. Barn och unga har en positiv uppfattning om film i 

undervisning, exempelvis genom att visa en trailer av en bok kan 

engagemang för den typografiska texten växa. Dessutom 

framgick det att elever ansåg att film är ett lättare sätt att ta till sig 

information än vid en vanlig lärarledd genomgång.  
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