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Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011, reviderad 2018, ska elever 

ges möjlighet att möta film i svenskundervisningen. Även om det inte uttrycks explicit i 

kursplanen för svenska framkommer det trots allt i följande beskrivning att film ska inkluderas 

i undervisningen: ”texter som kombinerar ord, bild och ljud […]” (Skolverket, 2018, s. 260). 

Denna studies syfte är att undersöka hur lärare arbetar med spelfilm i svenskämnet i årkurs 4-

6. För att uppfylla detta syfte utformades följande frågeställningar:  

- I vilken utsträckning används spelfilm? 

- Hur används spelfilm?  

- I vilket syfte används spelfilm?  

Studien har sin utgångspunkt i två vetenskapliga teorier, den sociokulturella teorin och den 

socialsemiotiska teorin. Undersökningen utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där 

fem lärare delgett sitt arbete med spelfilm i svenskundervisningen. I resultatet framkommer det 

att samtliga lärare arbetar med spelfilm med att detta sker på olika vis, med olika syften och i 

varierande utsträckning. Film används oftast i kombination med skönlitteratur men det 

förekommer även att film används utan att kombineras med skönlitteratur. Lärarna framför 

fördelar med film i undervisning och menar att det är ett bra sätt att anpassa och variera sin 

undervisning på samt att film kan levandegöra en berättelse genom att förse elever med bilder 

vilket inte erbjuds vid läsning av ett skönlitterärt verk.  
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Abstract 
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”You can’t just show a movie…” 

A qualitative interview study with five active Swedish teachers about the work with motion 

picture in the subject of Swedish in grades 4-6 
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According to a curriculum for compulsory school, pre-school class and leisure-time school 

2011, revised in 2018, students will be given the opportunity to meet film in Swedish teaching. 

Although it is not explicitly expressed in the syllabus for Swedish, it is nevertheless apparent 

in the following description that film should be included in the teaching: "texts that combine 

words, images and sounds […]" (Swedish National Agency for Education, 2018, p. 260). The 

purpose of this study is to investigate how teachers work with motion picture in the Swedish 

topic in grades 4-6. To fulfill this purpose, the following issues were formulated: 

- To what extent are motion picture used? 

- How to use motion picture? 

- For what purpose are motion picture used? 

The study is based on two scientific theories, the socio-cultural theory and the social semiotic 

theory. The study consists of qualitative semi-structured interviews where five teachers 

submitted their work with motion picture in Swedish teaching. In the result, it appears that all 

teachers work with motion picture but with the fact that this is done in different ways, with 

different purposes and to varying degrees. Film is most often used in combination with fiction 

but it also occurs that film is used without being combined with fiction. The teachers present 

advantages of film in teaching and state that it is a good way to adapt and vary their teaching, 

but also that film can bring a story to life by providing students with pictures which is not 

offered when reading a fictional work. 
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1. Inledning  

År 2001 utgav Skolverket tillsammans med svenska filminstitutet ett informationsmaterial, 

Film för lust och lärande (Blom & Viklund, 2001), som förespråkar vikten av film som 

inslag i elevers undervisning. I denna text framgår svenskämnets ansvar för att tillgodose 

elever med kunskaper om och i filmmediet och motiveras med att film bör finnas i skolan 

som en källa till lärande (Blom & Viklund, 2001; Olin- Scheller, 2006). Idag präglar film 

och andra medier våra liv och skolan har ett ansvar att tillgodose elever med de 

förutsättningar som krävs för att aktivt kunna delta i detta mediesamhälle. I 

Mediebarometern framgår det att barn i åldern 9-14 år i genomsnitt spenderar 289 minuter 

per dag på olika typer av medier varav den rörliga bilden däribland film, utgör 2/3 av dessa 

289 minuter (Nordicom, 2017). Blom & Viklund (2001) menar att det är en demokratisk 

rättighet att kunna tolka och förstå medier och den roll de spelar i samhället.   

I denna studie har jag valt att rikta in mig på lärares arbetssätt med spelfilm i 

svenskundervisningen. I tidigare forskning framkommer det att spelfilm inte alltid 

undervisas utan snarare visas. Ebefors (2013) framför mellanstadieelevers uppfattningar 

om film i skolan och det framkommer att film används vid tillfällen för avkoppling och 

mys (Ebefors, 2013). Söderling (2011) beskriver också hur film används och förklarar 

dessutom att elever inte uppfattar film som en naturlig del av undervisningen. Vidare 

framgår det att film inte bearbetas de gånger den används i undervisningssyfte och har 

snarare en underordnad ställning gentemot andra textmedier (Söderling, 2011). Detta 

förhållningssätt till film har även under min verksamhetsförlagda utbildning [VFU] samt 

utifrån egen erfarenhet blivit bekräftad vid ett flertal tillfällen då lärare främst använt film 

i sin undervisning utan något egentligt syfte. Tidigare studier och uppsatser som jag funnit 

på området är främst inriktade på lärare och elevers attityder gentemot film i undervisning, 

dessutom berör det främst äldre elever än de som går i årkurs 4-6. Därmed anser jag att det 

område jag valt är värt att undersöka och dessutom relevant för yrkesverksamheten 

eftersom elever använder sig av film på sin fritid och som nämnt tidigare ska skolan grunda 

sig i elevers intressen för främja en vilja och lust till att lära.    

Jag kommer inte behandla hur man praktiskt arbetar med att skapa egen film eller aspekter 

som kan försvåra arbetet med film i svenskundervisningen. I studien riktas istället fokus 

på hur lärare använder spelfilm i grundskolans årkurs 4-6. Genom att fördjupa mig i fem 

svensklärares tankar och idéer i en kvalitativ intervjustudie kring hur de arbetar med 

spelfilm, hoppas jag kunna bidra med ytterligare kunskap på området.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras en teoretisk bakgrund med tidigare forskning, samt relevanta 

begrepp som är nödvändiga för att kunna förstå studiens resultat och tillhörande 

diskussion. Bakgrunden börjar med en introduktion av text, det vidgade textbegreppet och 

multimodala texter. Vidare beskrivs multimodala texter och film i relation till 

styrdokument. Fortsättningsvis beskrivs film i pedagogiskt syfte och det ges dessutom 

förslag på hur lärare kan arbeta med film som textmedium. Avslutningsvis ges en 

redogörelse av vetenskapliga teorier som är relevanta i denna studie.  

 

2.1. Från text till vidgat textbegrepp och multimodala texter  

En sammanhängande text förklaras av Englund (1994) som en väv av meningsbärande 

relationer vilka förs samman med hjälp av språkliga strukturer. Tack vare de språkliga 

strukturerna kan mening skapas för ett innehåll i olika meningsskapande aktiviteter 

(Englund, 1994). Textbegreppet har dock kommit att förändras i takt med 

samhällsutvecklingen och innefattar idag även andra medier utöver den typografiska texten 

och benämns som vidgat textbegrepp. Ett vidgat textbegrepp innebär alltså att en text kan 

upplevas med flera sinnen och textbegreppet har därför gått från det monomodala till det 

multimodala (Söderling, 2011). Norberg (2019) förklarar att det monomodala innebär att 

textläsning endast sker genom ett medium, exempelvis de skrivna orden i en skönlitterär 

text. Det multimodala innefattar däremot en kombination av olika medier vilket innebär att 

en text även kan läsas genom ljud och bild (Söderling, 2011; Norberg, 2019).  

 

2.1.1. Vidgat textbegrepp och multimodala texter i skolan 

Redan på 1960-talet kom film att inkluderas i den svenska skolans styrdokument, i 

dåvarande 1969-års läroplan [Lgr 69]. I denna framfördes en ökad betoning av film och 

mediers betydelse för elevers lärande i skolan. Detta innebar att även andra medier skulle 

användas i undervisning och sågs likt den skönlitterära texten också som ett pedagogiskt 

verktyg för att möjliggöra för elever att utveckla sina förmågor i svenskämnet. Under 1980-

talet kom återigen fördelarna med det vidgade textbegreppet att poängteras (Thavenius, 

1999). Thavenius (1999) framför att medier som är en del av många barn och ungas vardag 

måste inkluderas i deras svenskundervisning eftersom språk- och kunskapsutveckling 

anses vara nära anknutet till elevers erfarenheter. Finns det ingen förankring till elevers 

erfarenheter i undervisningen anses det också omöjligt för dem att utvecklas på dessa 

områden (Thavenius, 1999).   

Idag används varken det vidgade textbegreppet eller multimodala texter i aktuella 

styrdokument, utan inkluderas implicit i andra formuleringar. I kursplanen för svenska 

framgår det att elever ska ges förutsättningar att genom undervisning utveckla sin förmåga 
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att: ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift” samt ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2018, s. 257), vilka samtliga 

kan kopplas till arbetet med film. Film uttrycks dock endast explicit för årskurs 1-3 där det 

under centrala innehållet står ”texter som kombinerar ord och bild, till exempel film […]” 

(Skolverket, 2018, s. 259). Däremot framförs inte begreppet lika tydligt i kursplanen för 

svenska i varken årskurs 4-6 eller 7-9. I årkurs 4-6 står det att elever ska undervisas i ”[…] 

texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel[…] TV- program […]” (Skolverket, 

2018, s. 260). I detta fall inkluderas film implicit i ”TV-program”. I kommentarmaterialet 

för svenska beskrivs det att elever måste kunna läsa och skriva för att kunna utveckla sin 

språkliga förmåga (Skolverket, 2017). Denna förmåga utvecklas genom att de får ”ta del 

av texter […] i olika sammanhang och för olika syften” (Skolverket, 2017, s. 6). Kopplas 

det centrala innehållet till syftesdelen förklaras det som att elever ska lära sig att uttrycka 

sig ”i olika slags texter och genom olika typer av medier” (Skolverket, 2018b, s. 257). 

Förgående citat framför implicit att texten kan vara både pappersburen och digital 

(Skolverket, 2017). Denna del utgår alltså från ett vidgat textbegrepp, men likt tidigare 

läroplaner eller i nuvarande kursplan för årkurs 1-3 framgår det inte lika tydligt vad ”olika 

slags texter” eller ”genom olika typer av medier” innebär i årskurs 4-6. Det är alltså upp 

till varje lärare att själva avgöra vilka texter och vilka medier som ska inkluderas i 

svenskundervisningen.  

All undervisning i skolan ska idag inkludera medie- och informationskunnighet [MIK], 

vilket handlar om förmågan att ”läsa” alla medier som vi idag omges av såsom litteratur, 

bilder, tv och film (Wilson, 2011). I rapporten beskrivs MIK:s inslag i undervisning som 

nödvändig för att elevers demokratiska rättigheter ska kunna tillvaratas. Det framgår att 

alla ska ha ”frihet att utan ingripande hysa åsikter och söka, ta emot och sprida information 

och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel” (Wilson, 2011, s. 16). Björkvall (2009) menar 

att det inte är tillräckligt för elever att endast läsa och skriva för att tolka en text och 

förklarar att multimodala texter interagerar med läsare på flera sätt än vad traditionell 

läsning och skrivande gör (Björkvall, 2009).  Dessutom handlar det om att intressera sig 

för de texter elever möter på sin fritid och föra in detta i undervisningen, dels för att visa 

att man intresserar sig för vad elever läser i skilda textmedier utanför skolan och dels för 

att elever behöver hjälp med att tolka och handskas med språket i dessa textmedier. Detta 

i sin tur främjar utvecklandet av den mediekritiska medborgaren (Skolverket, 2001). Även 

Olin-Scheller (2006) nämner vikten av att utbilda ”kompetenta och kritiska granskare av 

text och bild” (Olin-Scheller, 2006, s. 21-22). 

 

2. 2. Film  

Nedan följer en definition av film. Vidare ges det utifrån tidigare forskning förklaringar 

till varför film bör inkluderas i svenskämnet. I studien syftar begreppet film på spelfilm 

och används därför synonymt med detta begrepp. En spelfilm är en film vars innehåll är 

baserat på ett manuskript med detaljerade scenanvisningar samt förberedd dialog. Rollerna 
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i en spelfilm gestaltas av skådespelare och inspelningar sker scen för scen under 

kontrollerade former (Nationalencyklopedin, 2019). Det görs även en distinktion mellan 

skönlitterär text och film som text. När begreppet text används och inte preciseras som 

skönlitteratur eller film beskrivs text i generell bemärkelse. Avslutningsvis ges konkreta 

förslag på hur film kan användas för att utveckla elevers språkliga förmåga och kunskaper 

inom svenskämnet.  

 

Film förklaras som sammanhängande bilder eller berättelser som är inspelade med 

filmutrustning och blev en konstform redan på slutet av 1800-talet. I takt med 

samhällsutvecklingen har filmen kommit att förändras till den film vi känner till idag 

(Söderberg, 2019). Eriksson, Halkawt och Janson (2016) beskriver film som en sjunde 

konstform och menar att det är en egen konstart men som mer eller mindre är beroende av 

andra såsom ”litteratur, teater, dans, musik, arkitektur och bildkonst”. Filmen lånar alltså 

inslag från övriga konstformer för att sedan föra samman elementen i en ny kombination 

som sätts i rörelse. Intressant att nämna är att film tidigare kallades för kinematografi vilket 

faktiskt betyder ”skrift i rörelse” (Eriksson et al., 2016).  

 

Människan har genom alla tider berättat historier och i dessa berättelser finns gemensamma 

nämnare. De flesta människor vet vad en berättelse är och kan utifrån detta känna igen den 

och Braaten, Kulset och Solum (1997) uttrycker att ”vissa skulle hävda att den har en 

början, mittpart och ett slut […] berättelser innebär att någon berättar” (Braaten et al., 1997, 

s. 242). Vidare förklaras att det textmedium vilket berättelsen förmedlas genom är 

avgörande för läsarens tolkning och förståelse av berättelsen. Detta innebär i sin tur att en 

läsares upplevelse av en berättelse kan variera och att det medium som den förmedlas 

genom kan utmana läsarens förståelse på olika vis (Braaten et al., 1997). Filmen har i sin 

tur ett eget sätt att berätta på, ett så kallat filmspråk (Söderberg, 2019). Den är uppbyggd 

av scener som liknas vid avgränsade händelseförlopp och dessa scener förs sedan samman 

till sekvenser som i sin tur kan liknas vid en boks kapitel. En sekvens kan genom att utspela 

sig i samma miljö eller inom en viss obruten tidsföljd, skapa ett sammanhang för den som 

möter filmen (Söderberg, 2019).  

 

Precis som det skönlitterära verket består av grundläggande element som tillsammans 

skapar en sammanhängande helhet gör även filmen det (Janson, 2016). När den som möter 

filmen förstår dessa element och hur de hänger samman kan de se vilka funktioner de fyller 

och därmed utveckla en ökad förståelse för hur mediet fungerar. I en film förekommer 

olika betydelsebärande tecken och koder som bidrar till en filmläsares förståelse av ett 

innehåll. Dessa kan exempelvis vara karaktärerna, bildkompositionen, ljussättningen eller 

filmmusiken i en film. Alla är betydelsebärande tecken som styr läsarens intryck av filmens 

innehåll (Cojnby, 2016).  
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2. 2. 1. Film i pedagogiskt syfte    

Olin- Scheller (2006) framför fördelar med att använda film i undervisningssyfte, bland 

annat handlar det om att elever når en högre intensitet än vid klassisk skönlitterär läsning 

eftersom det för vissa elever anses ”lättare att komma in i en film än en bok” (Olin-Scheller, 

2006). Detta i sin tur beror på att film har fem kanaler att förmedla sitt innehåll genom 

vilka är: bild, grafik, dialog, realljud och musik. Den skönlitterära texten i sin tur kan 

endast förmedla sitt innehåll genom det skrivna ordet, vilket förutsätter att läsaren själv 

kan skapa inre bilder under läsningen (Olin-Scheller, 2006). Detta är en möjlig anledning 

till varför många upplever att film inte är lika tålamodskrävande och har enklare för att 

förstå och bearbeta dess innehåll (Olin-Scheller, 2006).  

För att film ska främja elevers språk- och kunskapsutveckling krävs det att lärare utgår från 

elevers förutsättningar och behov, deras filmintressen och tidigare medieerfarenheter 

(Blom & Viklund, 2001). Lärare behöver ta reda på vad elever kan sedan tidigare men 

också undervisa elever i sådant som är specifikt för varje film (Sparrman, 2006). Vidare 

talar Sparrman (2006) om visuell läskunnighet vilket just handlar om att elever behöver 

grundläggande begrepp för att kunna analysera och diskutera filmens innehåll på en 

fördjupad nivå. Nordström (1998) bekräftar också detta och ger förslag på att lärare 

tillsammans med elever kan undersöka miljön i en scen och därefter reflektera kring hur 

sättet miljön skildrats på, påverkar tolkningen av berättelsen. Denna typ av filmanalys 

kallas för att man antar ett bildrelaterat perspektiv och handlar om att det visuella tecknet 

sätts i fokus. Vidare kan en film analyseras utifrån berättarstrukturen, det kan bland annat 

handla om frågor som berör karaktärernas handlingar (Nordström, 1998). Cojnby (2016) 

menar att elever behöver ges grunderna och utveckla en förståelse för att filmens samtliga 

visuella tecken finns där av en anledning och är noggrant utvalda av ”professionella 

filmarbetare”. Lundström (2014) beskriver dessutom att elever måste bli medvetna om att 

delarna också finns där för att fördjupa ens förståelse av filmens berättelse.   

Olin-Scheller (2006) beskriver de tre vanligaste arbetssätten med film vilka är: som 

illustration, som utfyllnad och som jämförelse. Syftet med samtliga förhållningssätt är att 

via film förtydliga, fylla ut eller göra jämförelser mellan en skönlitterär text och en film 

(Olin-Scheller, 2006; Godhe, 2014). När film används som illustration görs detta i syfte 

att levandegöra litteratur eller en epok. Vid utfyllnad används film för att introducera eller 

avsluta ett tematiskt arbetsområde som en slags ”final” (Olin-Scheller, 2006). I dessa fall 

är det inte filmen som är i fokus utan snarare det innehåll som tidigare bearbetats och 

filmen blir som en belöning. Även Godhe (2014) framför att film främst används i syfte 

att motivera elever genom att använda film som belöning efter färdigt arbetsområde. Det 

sistnämnda användningsområdet som jämförelse handlar om att film jämförs med ett 

skönlitterärt verk. Oftast handlar det om att synliggöra intertextualitet mellan de olika 

textmedierna där elever ska finna influenser från skönlitteraturen i filmen. Den hierarki 

som finns mellan film och skönlitteratur blir här synlig eftersom det skönlitterära verket 

ges störst utrymme och fokus i samtliga arbetssätt. Cojnby (2016) menar dock att denna 
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”väldokumenterade metod” fungerar väl för att stimulera språkutvecklingen hos yngre och 

främja läslust hos äldre elever.   

 

Neuman (2015) använder begreppet cross-media för att beskriva kombinationen av olika 

textmedier. När skönlitteratur används i kombination med film har det visat sig ge goda 

effekter på läsares korttidsminne eftersom samma information presenteras genom olika 

medier och på så vis förstärks minnet av det lästa (Grace, 2005). Läsare som möter ett 

innehåll genom skilda medier ges möjlighet att skapa en vidare förståelse för ett innehåll, 

exempelvis vad som karakteriserar en viss typ av berättelse (Neuman, 2015). Dock måste 

man enligt Lundström (2014) vara medveten om att det inte varje gång går att applicera 

kunskap från skönlitteratur till film eller vice versa, eftersom det faktiskt rör sig om helt 

skilda konstformer som har olika förutsättningar och former att påverka sin läsare genom.  

Det är alltså främst den skönlitterära texten som utgör grunden för undervisning med film 

och Olin-Scheller (2006) framför att film sällan bearbetas som en självständig text, 

fristående från andra och meningsbärande i sig själv (Olin-Scheller, 2006).  Till följd av 

detta kan elever uppfatta film som mindre viktig och lägger därför inte ner lika mycket 

energi på filmläsning som de gör vid läsning av skönlitteratur (Nilsson, 2016). Den mentala 

ansträngning som läggs ner vid läsning benämns av Neuman (2015) som Amount of 

invested mental effort [AIME] och energin som används är olika beroende på läsarens 

inställning till det specifika mediet, samt dennes kunskap av läsning inom mediet. Till följd 

av att film inte läses med samma AIME försvinner potentiella lärandetillfällen eftersom 

läsaren inte lägger ner den energi som faktiskt krävs för att nå en fördjupad förståelse för 

innehållet (Desmond, 2015). Lärare måste tillvarata elevers erfarenheter och tänkande i 

undervisning och grunda sina val av lärostoff och textmedium utifrån elevers intressen. De 

val lärare gör kommunicerar till elever vad lärare anser vara värdefullt och inte i skolans 

värld (Söderling, 2016). Detta menar Fast (2007) att barn lär sig tidigt och det är därför 

viktigt att lärare tänker på hur de använder sig av elevers erfarenheter i undervisningen.   

 

2. 2. 2. Filmanalys 

Precis som litteratur kan även film ses som text och därmed också läsas och analyseras på 

liknande vis (Andersson & Hedling, 1999). När man studerar film som text är det lämpligt 

att göra en filmanalys vilket handlar om att filmläsaren ska förstå och tolka filmens 

dramaturgi och berättarstruktur med hjälp av olika analysverktyg (Andersson, & Hedling, 

1999; Cojnby, 2016). Följande analysmodell är utformad av Elsa Cojnby (2016) och är 

uppdelad i tre faser. Den första fasen handlar om att skapa en övergripande bild av elevers 

tolkning av handlingen och detta görs med klassiska frågor gällande ”person, definition, 

skäl, plats, tid och metod” alltså genom att besvara ”Vem? Vad? Varför? När? Var? Hur?”. 

Det är under denna fas som elevers tolkning av berättelsen blir synliggjort. Dock är det en 

ytlig snarare än en fördjupad analys av filmens berättelse. I den andra fasen blir 

filmanalysen mer fördjupad och ett tema eller framträdande ämne i filmen bearbetas.  Här 



 7 

förs vikten fram av den medvetna läraren, som innan filmundervisningen har tänkt ut vilket 

eller vilka ämnen som faktiskt kan bearbetas med filmens berättelse som utgångspunkt. 

Under denna fas används filmen för att inhämta kunskap på liknande vis som man använder 

andra läromedier. Vidare ställs filmens påstående i relation till elevers tidigare erfarenheter 

och detta innebär att man ”förklarar, ifrågasätter eller omkullkastar” tidigare antaganden. 

Man diskuterar frågor som ”Vad hände? Varför? Hur? När?” vilket kan leda till nya 

antaganden och kunskaper. Vidare beskriver hon att det finns stöd om lärare tycker att det 

är svårt att hitta ingångarna själva och nämner bland annat Svenska filminstitutet som 

erbjuder färdiga filmhandledningar. I den tredje och sista fasen av filmanalysen 

sammanlänkas tidigare steg och eleven ska nu relatera de ämnen och teman som filmen 

behandlat, till sig själva. Det handlar om att skapa förståelse för hur berättelsen förmedlats 

och relationen till läsarens tolkning. Denna fas handlar alltså om att skapa sammanhang 

kring hela berättelsen kopplat till egna erfarenheter. Det är inte ovanligt att diskussionerna 

mynnar ut i större värdegrundsfrågor och detta är en anledning till att filmanalys som 

metod passar bra för ämnesöverskridande projekt. Lundström (2014) menar dessutom att 

filmanalys är ett bra sätt att ”lära elever ett analytiskt förhållningssätt” eftersom elever får 

arbeta med något de är bekanta med, i synnerhet anses detta gynna läsovana elever.  

 

2. 3. Vetenskapliga teorier 

Studien utgår från en sociokulturell och en socialsemiotisk teori. Den sociokulturella 

teorin handlar om att lärandet är en kontextbunden och social process som i sin tur innebär 

att vad vi lär är beroende av var vi är och vilka verktyg som finns tillgängliga (Säljö, 2014; 

Nilholm, 2016). Meningsskapande och lärande uppstår i interaktion med andra genom det 

talade eller skrivna språket, med så kallade kulturella redskap. Det är genom de kulturella 

redskapen som uppfattningar av omvärlden medieras, alltså förmedlas (Säljö, 2014). 

Vidare framför Campopiano, Hasselskog och Johansson (2017) att villkoren för lärande 

har förändrats genom nya kulturella redskap. Till följd av en ökad tillgänglighet av IKT-

verktyg, däribland filmen kan människan idag utveckla sitt lärande via fler kulturella 

redskap utöver det talade och skrivna språket (Campopiano et al., 2017). Inom teorin 

behandlas också den proximala utvecklingszonen. Här spelar den mer kunnige en viktig 

roll för elevens utvecklande av kunskap. Med stöttning i exempelvis diskussioner kan 

elever med hjälp av lärare och kamrater vidga sin förståelse och utveckla sin kunskap för 

ett innehåll (Säljö, 2014; Bråten, 1998).  

Den andra teoretiska teorin, socialsemiotik handlar om vilka semiotiska resurser såsom 

språk, gester och ljud, som används för att kommunicera ett innehåll (Leijon & Lindstrand, 

2012; Marner, 1998; Söderling, 2011). Ett textmedium kan innehålla flera olika 

teckensystem (Marner, 1998) och som nämnt tidigare har filmen fem kanaler, alltså flera 

teckensystem, att förmedla sitt innehåll genom. Marner (1998) menar att bilden som 

förekommer i tv och film är en viktig källa för information och påverkan och de 

teckensystem som används är begripliga och kan förstås och användas av de flesta 

människor (Marner, 1998). Inom socialsemiotiken har publiken en aktiv roll där de ska 
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förhålla sig till och tolka exempelvis filmens berättelse utifrån olika semiotiska resurser 

(Söderling, 2011). Samtliga semiotiska resurser är betydelsebärande för berättelsen och 

styr läsarens tolkning av innehållet. I filmläsning vägleds man av olika tecken som alla är 

viktiga element för att skapa förståelse för berättelsen i filmen. Sådana tecken är avgörande 

för vår förståelse av exempelvis filmens målgrupp, intriger eller vem som är ond respektive 

god (Cojnby, 2016).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fem svensklärare beskriver sitt arbete med 

spelfilm i svenskämnet i årkurs 4-6. Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara 

följande frågeställningar:  

- I vilken utsträckning används spelfilm?  

- Hur används spelfilm?  

- I vilket syfte används spelfilm?  
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4. Metod och material   

I detta avsnitt redogörs studiens metod samt en förklaring av de urval som gjorts med 

anpassning till studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs genomförande och 

metodanalys mer ingående för att sedan avsluta metodavsnittet med en redogörelse för de 

forskningsetiska principerna med koppling till studiens genomförande.  

 

4.1. Metod för materialinsamling 

För att uppnå syftet med studien och för att besvara studiens frågeställningar var det 

lämpligt att utgå ifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studien 

grundar sig alltså i det som sagts under intervjuerna gällande lärarnas arbete med spelfilm 

i svenskundervisningen. För att genomföra de semistrukturerade intervjuerna utformades 

en intervjuguide med generellt formulerade frågor (se bilaga 2) som i sin tur skapade 

utrymme för omformuleringar eller ytterligare frågeställningar om det krävdes under 

intervjuns gång (Bryman, 2011; Trost, 2005). De semistrukturerade intervjuerna ansågs 

lämpligast att använda eftersom de gav en inblick i lärarnas egna uppfattningar och 

erfarenheter av arbete med spelfilm i svenskundervisningen. Med utgångspunkt i denna 

metod var det möjligt att fånga in informanternas erfarenheter och tankar och få djupare 

och mer innehållsrika svar (Bryman, 2011; Trost, 2005). En studie som utgörs av 

informanters erfarenheter och tankar anses många gånger inte vetenskaplig nog. Dock 

kunde det goda samspelet med informanterna trots allt bidra till att svaren utmynnade i 

relevanta och sanna data (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

4.2. Urval  

Den undersökningsgrupp som inkluderats i denna studie representeras av behöriga 

svensklärare som undervisar i årskurs 4–6. Lärarna undervisar på tre olika skolor i en 

mindre kommun i södra Sverige. Eftersom skolorna ligger i en mindre kommun och 

eftersom lärarna på de olika skolorna känner till varandra har det varit nödvändigt att 

skydda deras identiteter enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna har därför blivit avidentifierade och fått 

namnen Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D och Lärare E. Lärare A, B, D och E har 

en arbetslivserfarenhet av mer än 20 år inom yrket medan Lärare C har varit verksam i 9 

år. Utöver att undervisa i svenskämnet undervisar Lärare B, C och D även i de 

samhällsorienterade ämnena och arbetar ofta med ämnesöverskridande projekt mellan 

svenskämnet och de samhällsorienterade ämnena. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka lärares arbetssätt med spelfilm gjordes ett målinriktat urval genom att endast 

inkludera lärare som använder sig av spelfilm på något vis i sin undervisning (Bryman, 

2011). I informationsbrevet fanns därför en definition av vad spelfilm var för att med 

säkerhet endast inkludera informanter som använde sig av filmtypen i sin 
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svenskundervisning. Nedan följer ett utdrag från informationsbrevet av den fotnot som 

beskriver begreppet spelfilm:  

1 Spelfilm 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, 2019).  

Det målinriktade urvalet handlade alltså om att skapa en överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval och att urvalet gjordes utifrån en önskan om att inkludera 

personer som var relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Vidare utgick jag från 

bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2011) genom att välja lärare på skolor som jag hade en 

anknytning till och som låg geografiskt nära. Detta ansågs lämpligt eftersom jag i denna 

studie endast forskat på ett mindre område och haft en begränsad tid att förhålla mig till.  

 

4.3. Genomförande 

Samtliga lärare kontaktades via intendenten på respektive skola som i sin tur 

vidarebefordrade ett mail gällande studiens syfte samt upplägg. I detta mail fanns 

information om informanternas roll i studien och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Vidare delgavs mina kontaktuppgifter för att de som ville delta, skulle kunna 

kontakta mig för att bestämma dag och tid för intervju (se bilaga 2).  

Intervjuer förekom på samtliga informanters skolor, i enskilda rum som möjliggjorde ett 

ostört samtal. Trost (2005) framför vikten av att intervjuer sker på en plats som är lugn och 

trygg för att den som blir intervjuad ska kunna öppna upp sig så mycket som möjligt. Innan 

intervjuerna informerades återigen informanterna om studiens syfte samt studiens upplägg 

för att få deras samtycke för deltagande i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna 

kom att spelas in med informanternas samtycke och ljudfilerna kom senare att transkriberas 

och analyseras. Under intervjuerna gavs informanterna utrymme att dela sina tankar till 

varje frågeställning där jag med jämna mellanrum fick inflika med ”mm”, ”ok”, ”jaså” för 

att bekräfta deras svar, medan följdfrågorna användes för att vidareutveckla deras tankar 

(Bryman, 2011). Under samtliga samtal skedde inget oväntat och det var heller ingen av 

informanterna som valde att avbryta sitt deltagande. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 20- 35 minuter, vilket i sin tur kunde bero på hur informanterna tolkade frågorna 

samt hur mycket hon eller han faktiskt arbetar med film i sin undervisning.  

 

4.4. Materialanalys 

Intervjuerna kom att spelas in och därmed möjliggjordes det för mig att skriva ut data 

genom transkribering. Bryman (2011) och Trost (2005) menar att det är av stor vikt att 

intervjuer spelas in eftersom man vid genomlyssning och transkribering kan upptäcka ny, 
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väsentlig information som kan gynna studien. Vidare beskriver de båda att det handlar om 

att skapa tillförlitlighet för studiens resultat eftersom transkribering bidrar till en detaljerad 

analys där forskare kan fånga intervjupersoners svar i deras egna ordalag (Bryman, 2011; 

Trost, 2005). Under transkriberingsprocessen valde jag medvetet att exkludera ljud som 

mummel, stakningar och upprepningar och dessa står inte med i de transkriberade 

intervjuerna eftersom de inte anses bidra med förståelse för resultatet.  

Efter transkriberingen tog analysprocessen vid och jag utgick från en riktad 

innehållsanalys samt en tematisk analys (Bryman, 2011). Den riktade innehållsanalysen 

har i studien inneburit att informanternas svar har använts för att bekräfta eller 

vidareutveckla en redan befintlig teori. Detta har gjorts genom att nyckel- eller kodord 

bestämts innan processens gång, för att därefter sortera in data utefter de förutbestämda 

kategorierna (Bryman, 2011). I denna studie har de förutbestämda kategorierna utgått från 

Olin-Schellers (2006) tre förhållningssätt med film som: jämförelse, illustration och 

utfyllnad. Samtliga förhållningssätt utgör en liknande rubrik i resultatavsnittet: film som 

jämförelse, film som illustration och film som utfyllnad. Dessa kategorier färgkodades i 

analysprocessen för att synliggöra de olika arbetssätten. Gällande den tematiska 

analysprocessen kom jag utöver de tre förutbestämda kategorierna också att finna nya 

teman och kategorier utifrån den data som fanns tillgänglig. Under denna del av 

analysprocessen utgick jag från Patel & Davidsons (2003) fyra steg. Det första steget 

handlade om att skapa sig en helhetsbild av det insamlade materialet vilket innebar att 

materialet skulle kunna ge en föraning om vad som framkommit. Vidare handlade det om 

att hitta likheter och skillnader i intervjuerna (Patel & Davidson, 2003) genom en så kallad 

komparativ analysstrategi vilket innebar att genom helhetsbilden synliggjordes likheter 

och skillnader som sedan kunde analyseras (Bryman, 2011). I det tredje steget gjordes en 

kategorisering av uppfattningar som innebar att materialet sorterades tills mönster blev 

synliga. Utifrån transkriberingen som skrevs ut kunde svaren sorteras in i olika kategorier 

som svarade mot intervjufrågorna. De kategorier som utformades var: I vilken utsträckning 

film används, Hur och Varför? Dessa kategorier delades sedan in i ytterligare kategorier 

utifrån de likheter jag fann mellan lärarnas svar. Här kom jag fram till följande kategorier: 

I vilken utsträckning används film, material och resurser, film istället för bok, film i fokus: 

filmläsning och filmanalys, film ur fokus: annat syfte än filmläsning och filmanalys, film 

som variation och anpassning, film som engagerar och synliggör, och slutligen vikten av 

ett syfte. Kategorierna kom alltså att analyseras och organiseras med hjälp av färgkodning 

i relation till varandra och till syftets frågeställningar och då fann jag likheter mellan 

informanternas svar vilket utgör delar av resultatet (Patel & Davidson, 2003). Dessa steg 

liknas vid metoderna som Kvale & Brinkmann (2014) nämner som används för att skapa 

mening av insamlade kvalitativa data: 1. Lägg märke till mönster 2. Skapa kontraster och 

gör jämförelser, samt 3. Konstatera relationer mellan variabler (Kvale & Brinkmann, 

2014). 
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4.4.1. Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att en studie granskas för att avgöra om dess tillförlitlighet. Detta berör 

alltså hur information och tillvägagångssätt presenteras och i vilken utsträckning resultatet 

faktiskt kan upprepas vid andra tillfällen, men under samma omständigheter (Bryman, 

2011). Genom att bifoga den intervjuguide (se bilaga 2) som användes under intervjuerna 

stärks reliabiliteten eftersom studien hade kunnat genomföras av andra med samma frågor 

som utgångspunkt och därmed nå liknande resultat. Resultatet kan alltså vara överförbart 

till andra skolor där lärare arbetar med film i svenskundervisningen. Dock är det svårt att 

veta i vilken mån resultatet faktiskt är generaliserbart eftersom studien endast utgörs av 

fem lärares erfarenheter. Bryman (2011, s. 369) frågar sig ”hur kan ett eller två fall vara 

representativa för samtliga andra fall?”. Studiens goda reliabilitet beror också på att 

resultatet utgår från informanternas tolkningar och det som de berättat är troligen 

representativt för de verksamheter de arbetar i. Avslutningsvis styrks reliabiliteten 

ytterligare genom det transkriberade materialet där citat från intervjuerna använts i 

informanternas egna ordalag (Bryman, 2011). 

 

4.4.2. Validitet 

Validitet handlar om att studien undersöker och beskriver det som är tänkt att undersökas, 

alltså studiens giltighet (Bryman, 2011). Studiens validitet stärks genom att jag noggrant 

reflekterat över de val som gjorts och tydligt redovisat för insamlat material. Det är av stor 

vikt att redogöra för hur man kommit fram till sitt resultat för att andra forskare som 

granskar det ska kunna lita på resultatet (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2003). Under 

urval (4.2), genomförande (4.3) och materialanalys (4.4) ges tydliga beskrivningar av de 

val som gjorts och varför, för att stärka validiteten i studien. Vidare har studien god 

validitet eftersom frågorna i intervjuguiden är utformade för att säkerställa att studiens 

syfte blir uppnått (Bryman, 2011). Genom att utgå från forskningsfrågorna kunde alltså 

relevanta intervjufrågor formuleras som bidrog till att de insamlade svaren verkligen 

berättar något om det som studien avser att berätta något om (Bryman, 2011).  

 

4.5. Forskningsetiska principer  

Studien utgår från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002). Detta innebär att 

informanterna i studien skyddas av flera krav utifall oenighet mellan forskare och 

informant skulle råda. Det finns fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan undersökningen blev 

deltagarna informerade om syftet med undersökningen samt villkor för undersökningen 

och deras roll i studien vilket kopplas till informationskravet. Därefter fick jag deltagarnas 

samtycke till att delta och de blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de 

hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva känna skuld, vilket hör 
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samman med samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebar att informanterna deltog 

under anonyma förhållanden vilket betyder att ingen utomstående ska kunna identifiera 

deltagarna. Därmed hanterades all data med största hänsyn och försiktighet för att 

obehöriga inte ska komma åt känslig information om deltagarna. Nyttjandekravet i sin tur 

innebar i denna undersökning att det insamlade materialet endast använts i forskningssyfte 

och inte för kommersiellt eller annat icke-vetenskapligt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat  

I detta avsnitt redogörs de fem lärarnas bidrag från intervjuerna vilket utgör resultatet i 

denna studie. All insamlad data har kategoriserats utifrån informanternas svar och 

utformats i relation till frågeställningarna i syftet. Begreppet film syftar som sagt på 

spelfilm och kommer dessutom att användas synonymt för både spelfilm och filmserier i 

resultatet. Det kommer alltså handla om i vilken utsträckning film används, vilka material 

och resurser som krävs samt konkreta förslag på filmer och arbetssätt med film i 

svenskundervisningen. Denna del av resultatet besvarar studiens två första 

frågeställningar: i vilken utsträckning används spelfilm? och hur används spelfilm? 

Avslutningsvis besvaras studiens tredje frågeställning: i vilket syfte används spelfilm?  

Denna del handlar om varför lärarna väljer att använda film i sin svenskundervisning.  

 

5.1. I vilken utsträckning används film?  

Samtliga lärare har under intervjun delgett hur ofta de använder sig av film i sin 

undervisning. Lärare A och E har inte arbetet lika frekvent med film som resterande lärare 

och använder sig av filmen 1-2 gånger per termin (Lärare A), respektive 1-2 gånger per 

läsår (Lärare E). Lärare A uttrycker dock en önskan om att använda film oftare och säger: 

”vi har ju mycket svenska […] 300 minuter i veckan […] så visst hade vi kunnat få in det 

mer” (Lärare A).  

Lärare B, C och D framför alla att de arbetar med film mer frekvent än Lärare A och E 

eftersom de använder filmserier som Geografens testamente. Samtliga lärare menar att det 

område de arbetar med för tillfället styr den film som används och hur ofta den används. 

Lärare B menar att antalet gånger man arbetar med film avgörs av vilket område man 

arbetar med för tillfället och uttrycker att ”det är väldigt varierande, ibland oftare eller 

tätare emellan” (Lärare B). Lärare D i sin tur menar att vart de befinner sig, alltså hur långt 

de hunnit arbeta med området, är avgörande för hur ofta filmen används och säger ”inte en 

gång i veckan, utan mer vart fjortonde dag, ibland kan det gå tre veckor emellan” och 

menar att det blev ”ett inslag i det vi gjorde” (Lärare D). Lärare C förklarar att film används 

”en gång i veckan […] ungefär så snittar man kanske på en vecka, sådär 40 minuter kanske” 

(Lärare C).  

Fortsättningsvis nämner Lärare A att filmen kan användas utöver dessa 1-2 gånger per 

termin men att detta inte görs i något syfte att utveckla elevers lärande. Även Lärare B och 

D nämner i respektive intervju att film används utan ett egentligt undervisningssyfte och 

båda menar att syftet är att skapa en trevlig stund tillsammans i klassen. Lärare D uttrycker 

att de kan använda filmen ”om man känner att man vill ha lite myspys innan påsklovet ” 

(Lärare D) och Lärare B förklarar att den kan användas ”innan jul för att ha lite julmys” 

(Lärare B). Varken Lärare C eller E nämner att filmen används för mys och menar att den 

bara används i koppling till undervisningen.  
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5.2. Material och resurser 

Samtliga lärare framför att det inte går att välja vilken film som helst utan menar att det 

finns regler som måste följas när det kommer till vilka filmer man får lov att använda i 

undervisningen. Det handlar om att förhålla sig till åldersgränser men också om att det 

krävs tillstånd från upphovspersonerna eller någon form av avtal för att lagligt använda sig 

av filmer i sin undervisning. Lärare B nämner ”det är ju inte bara att ta med sig en film 

hemifrån […] det är ju inte ok.” (Lärare B). De olika skolorna som lärarna arbetar på ingår 

alla i ett avtal med Mediacenter som erbjuder skolor olika tjänster, i detta fall SLI vilket är 

en plattform som innehåller filmer och läromedel som får lov att brukas i skolorna. SLI är 

en av 4 streamingtjänster som framkommer i intervjuerna, även UR Skola, SVT play och 

Svenska filminstitutet nämns som användbara tjänster när det kommer till att hitta film som 

kan användas i undervisningssyfte. Lärare A nämner dessutom att svenskagrupper på 

Facebook är ”väldigt bra eftersom man får tips och så där på användbara filmer ” (Lärare 

A). Ingen av lärarna nämner något direkt läromedel som används på skolorna som 

fokuserar enbart på arbete med film utan istället får lärarna utifrån ovannämnda tjänster på 

egen hand, planera och genomföra filmundervisning i svenskämnet.  

Lärarna framför att streamingtjänsterna erbjuder filmer som är anpassade till elevers ålder 

och mognad. Dessutom finns det oftast lärarhandledningar till varje film som i de flesta 

fall har en tydlig förankring till styrdokumenten vilket lärarna anser underlättar arbetet med 

film eftersom de kan styrka filmens användbarhet i skolan. Alla lärare förutom Lärare E 

utnyttjar dessa handledningar men framför att de lyfter lite ur dem och lägger till egna delar 

som de tycker är passande för deras syfte med filmundervisningen. Lärare B menar att hon 

endast använder vissa delar vid filmanalysen eftersom tiden inte räcker till för att behandla 

allt som tas upp i lärarhandledningen och uttrycker att de ibland kan vara ”mastiga” (Lärare 

B). Lärare D förklarar i sin tur att ”även om det finns en handledning så måste man göra 

den till sin egna” (Lärare D). Lärare E förklarar att hon istället utformar material på egen 

hand. Utöver streamingtjänster nämner lärarna även tillgången till internet och en bra tavla 

eller interaktiv tavla som några av skolorna har, för att filmen ska kunna utnyttjas på ett 

bra sätt i undervisningen och för att alla ska ges möjlighet att ta del av filmens innehåll. 

Bland annat uttrycker Lärare E att detta krävs för att man ska kunna skapa en ”gemensam 

upplevelse för eleverna” (Lärare E).  

 

5.3. Film i svenskämnet   

Lärarna i denna studie har tolkat film på olika vis och har även nämnt filmer som är 

framställda ur pedagogiskt syfte, alltså kortfilmer eller filmserier från exempelvis UR 

Skola. Eftersom lärarnas tolkningar och svar ska presenteras måste även dessa filmer 

inkluderas i resultatet men det kommer förtydligas att det inte rör sig om spelfilm, 

filmläsning eller filmanalys. Dessutom använder vissa lärare filmer i annat syfte än just till 

filmläsning och filmanalys och även det kommer förtydligas i resultatet. Nedan kommer 
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olika arbetssätt att presenteras utifrån likheter i arbetssätt och bearbetning av filmens 

innehåll. I samtliga intervjuer efterfrågas dessutom lärarnas syfte med att använda film i 

svenskundervisning. I tre av fem intervjuer kommer lärarna även in på hur de arbetar 

ämnesöverskridande mellan svenskämnet och det samhällsorienterade ämnet geografi. 

Som nämnt tidigare handlar undervisning i dessa fall inte om filmen som text, utan filmen 

används för att uppfylla andra syften. Detsamma gäller de tillfällen då filmen används i 

syfte att öva andra förmågor i svenskan än just att analysera film som text.  

 

5.3.1. Film som jämförelse 

Lärare A, B och D väljer att använda en filmatisering efter att de läst ett skönlitterärt verk. 

Lärare A förklarar att ”boken blir oftast ett förarbete som görs inför en film” (Lärare A) 

och framför ett exempel från egen undervisning. Lärare A har använt Dårfinkar och 

Dönickar av Ulf Stark. Filmatiseringen i sin tur är en filmserie som sändes på SVT och 

finns idag att hitta på tjänsten SLI. Trots att texten i båda dess former har ”några år på 

nacken”, anser Lärare A att den fortfarande är användbar eftersom den tar upp könsroller 

och utgör ett ”bra exempel för att jämföra då- och nutid […] läraren röker du vet i 

korridoren där och det är såna grejer som man kan ta upp hur kan man se att det här inte 

är nu till exempel” (Lärare A). Lärare A avslutar med att ”man vet att den går hem trots 

att den är gammal […] den tar upp aktuella ämnen […] men visst det är alltid en chansning 

man gör” (Lärare A).  

Lärare B i sin tur nämner Sanning eller konsekvens av Annika Thor som används i sexan 

och Tzatziki av Moni Nilsson som används i fyran, och förklarar att de först brukar läsa 

böckerna för att sedan ”sy ihop det till att kunna se filmen och göra jämförelser” (Lärare 

B). Vidare beskriver Lärare B att ”bok och film kompletterar varandra bra eftersom 

filmerna oftast tappar så mycket av det som boken har och boken blir oftast mer detaljerad 

och barnen kan ofta uttrycka att det var ju inte med osv” (Lärare B). Även Lärare E arbetar 

på detta vis och uttrycker: ”ganska ofta så är det ju att man har läst en bok och sen så ser 

man filmen efteråt och så gör man liknelser mellan bokens innehåll och det innehåll som 

finns med i filmen” (Lärare E). Lärare E har bland annat arbetat med boken och 

filmatiseringen God natt Mister Tom och lät först eleverna läsa boken med motiveringen 

att ”de skulle få med sig språket och innehållet” (Lärare E). Därefter användes filmen för 

att de skulle känna igen och kunna jämföra innehållen i de båda textmedierna.   

Informanterna tillfrågades under intervjuerna vad anledningen var till att de väljer att först 

bearbeta boken för att sedan avsluta med filmatiseringen, och inte tvärtom. Samtliga lärare 

kom med förklaringar till varför de anser boken vara lämpligast att använda först. Lärare 

B menar att ”barnen vill nog hellre se filmen senare […] det kanske är en missuppfattning 

av mig, men jag har nog alltid gjort så faktiskt” (Lärare B). Lärare A i sin tur uttrycker: 

”Jag tror att dem får mer behållning av boken om man läser den först […] har de sett filmen 

så kommer de inte lyssna lika bra” (Lärare A). Dessutom motiverar Lärare A sitt didaktiska 
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val med att eleverna ”får upp bilderna liksom i andra hand […] och det är också rätt kul 

det här med att man bygger upp hur de här karaktärerna ser ut när man läser och så är det 

inte alls så i verkligheten, eller jag menar i filmen” (Lärare A). Avslutningsvis förklarar 

Lärare E, utifrån God natt Mister Tom, att eleverna “förmodligen inte hade uppskattat 

filmen eftersom kvalitén var dålig, både i ljus och teknik” (Lärare E).  

 

5.3.2. Film som illustration  

Lärare B, C och D undervisar i svenskämnet och i de samhällsorienterade ämnena. Lärarna 

har i respektive intervju förklarat att de inkluderat ämnesöverskridande projekt med film i 

svenskämnet och geografi. För lärarna är det ett sätt att effektivisera undervisningen. När 

de beskriver sitt arbete med film förklarar de hur de strävar mot att utveckla förmågor inom 

svenskämnet som samtala och skriva likväl som de arbetar mot att utveckla 

ämneskunskaper inom geografin. Som sagt är det svenskämnet som är i fokus i studien 

men jag kommer ändå presentera lärarnas bidrag eftersom det är så de har tolkat och valt 

att förklara sitt arbete med film. Det rör sig alltså inte om filmläsning och filmanalys utan 

snarare om att filmen används som ett verktyg att utveckla andra förmågor inom de två 

ämnena. Samtliga lärare använder sig av filmserien Geografens Testamente för att arbeta 

ämnesöverskridande mellan svenskämnet och det samhällsorienterade ämnet geografi. 

Geografens testamente är en filmserie om Sveriges, Nordens och Europas geografi 

anpassat för barn och unga och finns tillgänglig på tjänsterna SLI och UR skola. Denna 

filmserie använder lärarna under tiden de arbetar med ett område inom geografin och där 

varje avsnitt kan kopplas till det specifika ämnesinnehållet. Lärare B och C motiverar sitt 

filmval med att den är användbar för att den illustrera det ämnesinnehåll de arbetat med. 

Lärare D uttrycker att ”Geografens passar väldigt bra till det här eftersom det är 

spännande” (Lärare D). Vidare beskriver Lärare D: ”det är ett bra komplement för att 

repetera det innehåll som de arbetat med” (Lärare D). Samtliga lärare framför dessutom 

hur de låter deras elever samtala och ibland utföra olika skrivövningar beroende på 

avsnittets innehåll och vad de behöver arbeta med inom svenskämnet.  

 

5.3.3. Film istället för bok  

Lärare E och B är de enda som nämner att de valt film framför skönlitteratur i sin 

undervisning. Dock framkommer det i intervjun med Lärare E att det inte rör sig om 

filmläsning och filmanalys utan filmen används snarare för ett annat svensksyfte, att öva 

sig på att skriva. Lärare E beskriver att filmen används inledningsvis för att introducera ett 

nytt område. Filmen är det enda textmedium som används och Lärare E beskriver ett 

undervisningstillfälle när eleverna fick se en film som behandlade temat migration. De 

skulle alltså utifrån filmen utvidga sin förståelse för det tema filmen berörde. Efter att de 

tillsammans sett på filmen fick eleverna söka information på nätet om temat för att därefter 
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skriva ett kortare reportage där de själva dels skulle vara reportern men också den som 

skulle intervjuas. Som reporter skulle de formulera intervjufrågor som de sedan skulle 

ställa till sig själva när de levde sig in i rollen som en av karaktärerna i filmen.  

Även Lärare B använder sig av filmatisering istället för ett skönlitterärt verk och har arbetat 

med En ö i havet som även finns som bok med samma titel.  Filmen användes i syfte att 

skildra historiska händelser, i detta fall andra världskriget och Lärare B menar att ”den är 

väldigt uppskattad av eleverna”. Filmen användes också eftersom den tar upp viktiga 

ämnen som vänskap, syskonkärlek och mod vilket Lärare B beskriver att många elever kan 

relatera till. Filmens berättelse kom i undervisningen att analyseras på en djupare nivå.   

 

5.3.4. Film som utfyllnad  

Lärare B ger ytterligare förslag på hur film kan användas och beskriver hur hon arbetar 

med filmen som utfyllnad och uttrycker att den ibland används ”som avslut eller som 

uppstart till ett nytt område” (Lärare B). Lärare B beskriver hur arbetet med judendomen 

ledde dem in på andra världskriget som i sin tur slutade i samtal om nazism. Efter detta 

ansågs det passande att använda sig av filmen Boktjuven. Hon beskriver fördelen med detta 

arbetssätt och menar att en genom film kan ”förstärka det man har jobbat med” (Lärare B). 

Även de gånger när filmen används som ”mys” (Lärare D; Lärare B) är tillfällen där filmen 

används som utfyllnad i undervisningen.   

 

5. 4. Bearbetning av filmens innehåll  

I tidigare avsnitt har jag redogjort för lärarnas olika arbetssätt med film men i detta avsnitt 

framförs konkreta förslag på hur film bearbetas. Eftersom samtliga lärare har beskrivit 

deras arbete med film på olika vis där vissa dessutom har tolkat och därmed inkluderat 

arbete med film som inte har med filmläsning och filmanalys att göra, kommer det 

förtydligas genom att delarna presenteras i olika avsnitt nedan.  

 

5.4.1. Film i fokus: filmläsning och filmanalys  

Några av lärarna menar att de har samlat på sig frågor genom åren som de kan använda till 

sin filmundervisning och Lärare B uttrycker specifikt att ”jag har väl ett artilleri av frågor 

som passar oberoende vilken film du har till exempel hur är huvudpersonen, vem av 

personerna i filmen skulle du vilja vara, vem skulle du inte vilja vara och varför, och hur 

är miljön” (Lärare B). Vidare förklaras att frågorna måste anpassas till syftet med 

filmläsningen och Lärare B menar att ”man måste försöka fånga in frågorna som man vill 
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att eleverna ska ha svar på, alltså frågorna som är specifika för just filmen” (Lärare B) och 

syftar på att det är viktigt att frågorna omformuleras och anpassas inför varje specifik film. 

Även Lärare E nämner att beskrivningar av miljöer förekommer i analysen av de filmer 

hon använt i sin undervisning. Dessutom nämns berättelsens problem och Lärare E 

uttrycker: ”i varje berättelse finns det ju ett problem […] detta pratar man om och 

konkretiserar helt enkelt.” (Lärare E). Lärare A nämner att filmens berättelse främst 

bearbetas i diskussioner och ger exempel på vad dessa brukar innehålla: ”det är mycket om 

hurdana karaktärerna är i filmen […] om det är en annan tid så diskuterar man det […] är 

det nutid så handlar det mer om sociala frågor och så […] mycket om hur de är som 

personer.” (Lärare A). Lärarna nämner att filmerna kan användas för att diskutera och 

arbeta med större värdegrundsfrågor som dessutom möjliggör ämnesöverskridande arbete.  

Lärare A förklarar även att skrivande är en del av bearbetningen vid filmläsning. Eleverna 

har vid dessa tillfällen fått i uppgift att exempelvis skriva ner sina tankar innan de 

diskuteras tillsammans med resten av klassen. Exempelvis nämner hon att det kan handla 

om att de ska leva sig in i karaktärerna i filmen och att de ska försöka förklara ”varför den 

gjorde si eller den gjorde så” (Lärare A).  

 

5.4.2 Film ur fokus: annat syfte än filmläsning och filmanalys 

Denna typ av bearbetning skiljer sig från sättet att arbeta med filmanalys och filmläsning. 

Lärare B, C och D som arbetar med film som ämnesöverskridande projekt framför att de i 

bearbetningen av filmen låter filmens innehåll komplettera och förtydliga ämnesinnehållet. 

Detta gör de genom att använda sig av både öppna och stängda frågor, alltså både frågor 

som går att ”hitta i texter” eller som Lärare C väljer att beskriva det ”begreppsliga frågor”, 

men också mer ”fritänkande frågor” används (Lärare C). Det är främst Lärare C som pratar 

om de mer stängda frågorna och beskriver att dessa är viktiga för att alla elever ska ”få 

med sig begreppen” (Lärare C). Vidare beskriver Lärare C att det är enklast att låta de 

stängda frågorna vara först i frågedokumentet ”[…] så att alla känner att det här hänger 

jag med på, det här kan jag eftersom de oftast är enklare” (Lärare C). Därefter låter Lärare 

C de öppna mer ”fritänkande frågorna” vara i slutet av dokumentet. Tanken bakom denna 

progression i frågor menar Lärare C främst beror på att eleverna måste känna att de kan 

för att de ens ska vilja och menar att upplägget möjliggör för alla elever, oavsett förmåga, 

att åtminstone hinna med de första frågorna. Därefter ges de i helklassdiskussioner 

möjlighet att även ta del av resterande frågor. De öppna och mer stängda frågorna handlar 

huvudsakligen om att skapa utrymme för att repetera ett ämnesinnehåll och därmed 

möjliggöra för eleverna att utveckla förståelsen av det specifika innehållet (Lärare C).  

Även Lärare E framför exempel på hur hon bearbetar filmens innehåll och förklarar att 

elever ibland har fått göra beskrivningar utifrån filmers karaktärer. Hon nämner ”4-fältare 

och 6-fältare” och förklarar hur dessa används för att underlätta när elever ska göra 

personbeskrivningar av karaktärerna i en film: 



 21 

Man bygger upp beskrivningar t.ex. om vi har en person så handlar det om 

utseende, personlighet, vanor/ovanor, intressen med mera […] man övar 

på att samla all information under rubriker för att när man sen ska göra sin 

beskrivningen så har man inte blandat och skriver han var två meter lång, 

glad och hade lockigt hår[…] man övar på att få ihop de här olika 

kategorierna i beskrivningen.  

(Lärare E) 

Avslutningsvis kommer vi in på Lärare D som inte heller använder filmen i syfte att läsa 

och analysera filmens innehåll, utan använder den i syfte att eleverna ska öva sig i att skriva 

återberättande texter. Anledningen till detta är att Lärare D anser att de redan arbetat med 

det innehåll som visas i filmen (Geografens testamente) och menar att: 

vi har känt att det inte varit viktigt att ställa frågor efter filmen igen […] 

man får liksom inte hacka sönder den med för mycket faktafrågor heller 

som vad kommer ni ihåg, utan det har istället fått vara en upplevelse för 

dem […] de får uppleva spänning när de reser med dem här två och 

upptäcker en massa spännande saker och sen så skriver vi den här 

återberättande texten […] svensksyftet har liksom varit att träna på att 

skriva en återberättande text. 

(Lärare D) 

Det som beskrivits ovan handlar om hur lärare bearbetar filmen efter att den visats, men 

Lärare B kommer även in på att det ibland kan krävas ett förarbete innan en film används. 

Dock nämner hon en filmserie som finns på UR skola och som är utformat som pedagogiskt 

läromedel snarare än en ”vanlig” spelfilm. Lärare B menar att elever ibland behöver 

förberedas inför ett möte med film genom att viktiga eller svåra begrepp som används i 

filmen tas upp innan filmen visas. I en filmserie från UR Skola som heter Berätta för mig 

menar hon att eleverna ”behöver förkunskaper innan de ser på avsnitten […] att det kan 

förekomma ord och begrepp eller händelser som man måste ha förståelse för innan” 

(Lärare B).  

 

5.5. Syftet med film i svenskundervisning 

I samtliga intervjuer efterfrågas lärarnas syfte med att använda film i svenskundervisning. 

I tre av de fem intervjuerna beskriver lärarna även hur de arbetar ämnesöverskridande 

mellan svenskämnet och det samhällsorienterade ämnet geografi. Som nämnt tidigare 

handlar undervisning i dessa fall inte om film som text utan film används snarare för att 

uppnå andra mål i svenskämnet och i dessa fall även i geografi. Lärarna framför också hur 

film är ett bra verktyg för att arbeta med Läroplanens inledande delar eftersom filmer ofta 

behandlar ämnen som kan utmynna i värdegrundsfrågor.     
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5.5.1. Film som variation och anpassning   

Den främsta anledningen som nämns av samtliga lärare att de använder film för att skapa 

variation och ser filmen som ett verktyg för att anpassa undervisningen till elevers olika 

erfarenheter och förutsättningar. De menar att film passar många och eftersom elever lär 

olika och det flesta elever känner till och använder sig av film på sin fritid, är det viktigt 

att även inkludera film som ett verktyg för att möjliggöra lärande hos alla elever. Lärare B 

menar att film är ” ett annat sätt för eleverna att ta in kunskap på […] vissa barn har lättare 

att göra det med film […]” och fortsätter uttalandet med att ”film öppnar upp en del 

möjligheter för dem” (Lärare B). Även Lärare E menar att det är viktigt med variation och 

uttrycker sig enligt följande:  

De som är bokslukare dem får ju stora upplevelser av böcker […] men dem som 

inte har kommit så långt då är det ju mer ett tungt arbete och dem går miste om 

ganska många upplevelser […] men i filmen så blir de matade om hela 

sammanhang, miljösammanhang […] de får väldigt mycket gratis i en 

filmupplevelse 

(Lärare E) 

Vidare beskriver Lärare C att film används för att eleverna ska ” kunna lära sig så mycket 

som möjligt […] plus att det är många som det passar väldigt bra för eftersom många tycker 

om att titta på film och lär sig väldigt mycket på det och kommer ihåg det” (Lärare C). 

Dessutom menar samtliga lärare att det är ett lustfyllt sätt att lära och bland annat Lärare 

A uttrycker att ”det är ju ett roligt sätt att lära sig på”. Lärare B menar dock att man inte 

ska anta att filmen är till för alla och förklarar att ”det finns elever som inte filmen passar 

för precis som det finns elever som inte boken passar för” (Lärare B). Lärare B menar alltså 

att variation mellan olika textmedier är viktigt för att kunna nå ut till alla elever på ett eller 

annat sätt.  

Dessutom anses film ha en motiverande effekt på elevernas lärande och som Lärare D 

uttrycker sig: ”traditionella uppgifter är inte lika lustfyllda t.ex. nu ska vi skriva en 

återberättande text, skriv om vad du gjorde igår eller en resa du varit med om […] det kan 

kännas torftigt och tråkigt” (Lärare D). Vidare beskriver Lärare D att när de använder 

filmen som utgångspunkt för att skriva en återberättande text så har eleverna en gemensam 

upplevelse att förhålla sig till. Dessutom framförs att eleverna trots svårigheter kan skriva 

en bra text eftersom de har ”punkterna att förhålla sig till och kan skriva ihop dem till 

någonsåndär mening så att det blir en hel text i alla fall” (Lärare D). 

 

5.5.2. Film som engagerar och synliggör  

Lärarna kommer också in på filmens emotionella påverkan och menar att lärandetillfällen 

som är kopplat till känslor innebär en större chans att eleven lär än tillfällen då inga känslor 

spelar in. Lärare B talar om att filmen skapar utrymme för ett annat sätt att nå elevers tankar 
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och känslor på och förklarar att "filmen kan framkalla känslor som gör det möjligt för 

eleverna att hänga upp kunskapen på känslorna” (Lärare B). Vidare gör Lärare B en 

liknelse och menar att likväl som människan kan minnas dofter kan hon också minnas 

upplevelser och ”koppla det till saker och ting” (Lärare B). Lärare E nämner ett 

”känslomässigt engagemang” och talar även om filmens fördel eftersom den förser läsaren 

med bilder medan texten kräver att läsaren själv skapar sig inre bilder. Lärare E ger 

exempel från sitt arbete med God natt Mister Tom och säger: 

där är ju en pojke som sitter inlåst och så har han sin lillasyster som dött i 

famnen och det var ju mer berörande när man fick se det i film än när man 

läste om det […] när han var smutsig och hungrig och utmärglad så var det 

värre att se i filmen för det blir svårare att skapa sig den bilden när man är barn 

och ungdom  

(Lärare E) 

Lärare B förklarar också filmens synliggörande funktion och menar att filmen ”förstärker 

bilderna” hos eleverna (Lärare B).   

 

 5.5.3. Vikten av ett syfte 

Samtliga lärare uttrycker vikten av att ha ett genomtänkt syfte när en ska använda film i 

sin undervisning. Lärare A förklarar att: ”det är inte bara att visa en film när man ska 

använda den i undervisningssyfte” (Lärare A) och menar att den måste bearbetas efteråt på 

något vis. Detta bekräftar även Lärare C med sitt utlåtande: ”så länge man gör det med nått 

innehåll också så att man inte bara kör filmen […] för då tror jag inte att det leder till 

mycket” (Lärare C). Lärare D fortsätter på detta argument och nämner att det dessutom är 

viktigt att ”det liksom hänger ihop med nånting, att man gör nånting av det och inte bara 

sätter på en film” (Lärare D). Lärare B beskriver att film säkerligen förekommer i 

undervisning utan att ha ett egentligt syfte men framför vinsten av att ha ett genomtänkt 

syfte med filmundervisningen: ”jag tänker att man måste tänka efter vad man använder 

filmen för […] det finns ju väldigt mycket bra att få ut från filmen, bara man väljer rätt så 

kan det ju vara magiska upplevelser tillsammans med barnen” (Lärare B).  

Samtliga lärare tar dessutom upp filmens önskade effekter på elevers lärande och beskriver 

detta på olika vis. Lärare E menar att filmen är ”basen för goda diskussioner” och förklarar: 

”dessa storys har ett problem och det handlar mycket om samverkan mellan karaktärerna 

[…] och ofta kan man ju nå de mjukare frågorna som vänskap, stå upp och visa mod, vilket 

kan bli engagerande för dem” (Lärare E). Dessutom nämner Lärare E att filmer oftast förser 

elever med ”goda förebilder” vilka eleverna kan identifiera sig med. Lärare A framför sina 

tankar kring filmens effekter och menar att ”med rätt bearbetning har det jättestor effekt, 

både språkligt och kunskapsmässigt […] men det beror som sagt på att man gör nånting av 

det så att man inte bara tittar och sen stänger av[…] då tror jag inte att det har så mycket 

effekt” (Lärare A).  
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5.6. Resultatsammanfattning   

Lärarna använder spelfilm olika mycket i sin undervisning och nämner allt från 1-2 gånger 

per läsår till 1 gång i veckan. För lärarna är det viktigt med ett genomtänkt syfte när de 

väljer att använda film i sin undervisning. Samtliga menar att en film utan ett syfte inte ger 

något för eleverna varken språk- eller kunskapsmässigt. Men vid enstaka tillfällen framgår 

det trots allt att film används som ”mys”. Lärarna arbetar med film enligt följande: som 

jämförelse, som illustration och som utfyllnad. Vissa lärare väljer dessutom att använda 

film istället för ett annat textmedium. När det kommer till hur lärarna bearbetar film 

framgår det att detta inte alltid sker i syfte att analysera filmer som ett textmedium utan 

snarare att film utgör ett verktyg för andra ändamål som att skriva återberättande texter 

eller personbeskrivningar. Samtliga lärare delger fördelarna med att använda sig av film 

och menar att det ett bra sätt att variera sin undervisning på, samt ett sätt att anpassa 

undervisningen till sådant som elever känner till från sin vardag. Slutligen framförs det att 

film används eftersom det levandegör texten genom att ”ge bilderna” till eleverna, till 

skillnad från skönlitteratur där elever tvingas till att själva skapa inre bilder.  
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6. Diskussion   

I detta avsnitt diskuteras och problematiseras metodval, urval samt arbetets svaga 

respektive starka sidor. Forskningsfrågornas påverkan för studiens resultat kommer också 

diskuteras samt andra tillvägagångssätt som hade kunnat ge något för mina 

frågeställningar. Därefter följer en diskussion av resultatet där resultat ställs i relation till 

tidigare forskning, styrdokument samt de teoretiska perspektiv som redogjorts för i 

bakgrunden.  

 

6.1. Metoddiskussion 

I denna studie har urvalet utgjorts av 5 verksamma lärare, samtliga behöriga att undervisa 

i svenskämnet i årskurs 4-6. I mailet som lärarna fick framgick det att de var tvungna att 

undervisa i svenskämnet samt använda sig av spelfilm på något vis i sin 

svenskundervisning. Detta målinriktade urval (Bryman, 2011) kan vara en avgränsning 

som inneburit att jag gått miste om relevanta svar som berör filmundervisning, även om 

det genomförts i andra ämnen kan arbetssätten trots allt vara överförbara till svenskämnet. 

Eftersom denna studie är inriktad på specifikt svenskämnet samt till följd av 

tidsbegränsningen var det trots allt relevant att endast inkludera lärare som faktiskt är 

behöriga att undervisa i detta ämne. Fyra av fem lärare har varit verksamma i mer än 20 år 

medan en lärare har arbetat i 9 år. Samtliga lärare har alltså en lång erfarenhet av att 

undervisa i svenskämnet och utifrån detta ökade sannolikheten att få svar som kunde bidra 

med relevant kunskap och information till studien. Vidare innebär det låga antalet 

informanter att resultatet inte är generaliserbart (Bryman, 2011). Trots detta framgår 

förslag på arbetssätt och syften till varför spelfilm används i svenskundervisningen vilket 

besvarar denna studies syfte.  

 

Vid materialanalysen användes en kombinerad analysmetod bestående av innehållsanalys 

och tematisk analys vilket kan ha påverkat resultatet. Innehållsanalysen har inneburit att 

jag redan i förväg antagit att lärarna använde sig av Olin-Schellers (2006) tre 

förhållningssätt: film som jämförelse, film som illustration och film som utfyllnad. Innan 

jag mötte informanterna hade jag alltså redan en förförståelse för att dessa kategorier kunde 

förekomma, vilket de också gjorde. Kategorierna kom att utgöra en viktig del av resultatet 

men det förekom även nya kategorier som synliggjorts i en tematisk analys. Här tillkom 

ytterligare ett förhållningssätt: film istället för bok. I studien tillförs därför ny information 

till forskning på just detta område. 

 

Lärarna fick i informationsbrevet veta syftet med studien, men däremot inte veta vilka 

specifika frågeställningar som skulle användas under intervjun. Detta kan ha påverkat 

resultatet eftersom lärarna inte hann förbereda sig och reflektera kring hur de arbetar med 

spelfilm i svenskundervisningen. Hade lärarna fått ta del av frågorna innan intervjun hade 

de eventuellt kunnat ge fler förslag och fylligare svar vid varje fråga. Detta hade dessutom 
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kunnat användas som en slags uppvärmning inför intervjun (Bryman, 2011). Lärarna hade 

alltså kunnat reflektera och förbereda sig inför intervjun, vilket hade kunnat minimera 

risken för att de känt sig osäkra att besvara vissa frågor i direkt anslutning till när frågorna 

ställts. Dessutom fanns en definition av spelfilm med i informationsbrevet (se bilaga 2) 

som skulle säkerställa att lärarna använde sig av filmtypen. Trots att en definition gavs 

kom lärarna vid intervjuerna att berätta om erfarenheter av arbete med filmserier från 

exempelvis UR skola som är framställda ur ett pedagogiskt syfte. Även om pedagogiska 

filmer räknas till spelfilm är det ändå inte en spelfilm i den bemärkelse som först var tänkt 

att inkluderas i studien. Men eftersom detta var lärarnas tolkningar och svar gjordes ett 

medvetet val att även inkludera och presentera dessa filmer.   

 

Eftersom denna studie haft fokus på lärares arbetssätt med film i svenskundervisningen 

ansågs det lämpligast att intervjua lärare som är behöriga att undervisa i svenskämnet. 

Detta hade även kunnat göras i fokusgrupper där informanterna eventuellt hade kunnat 

återkoppla till varandras idéer och fler och fylligare svar hade kunnat inkluderats i 

resultatet. En nackdel med detta hade kunnat vara att informanterna eventuellt inte delat 

med sig av vissa erfarenheter eftersom andra inte nämner liknande eller för att de tänker 

på vad övriga informanter hade tänkt om deras svar. Vidare hade jag också kunnat utföra 

observationer eftersom detta hade synliggjort varje steg i filmundervisningen från början 

till slut. Nackdelen med detta hade varit att eventuella frågor som dyker upp under tiden 

inte kan förklaras direkt utan hade fått vänta tills efter lektionen. Därmed finns en risk att 

man glömmer bort den kontext frågan uppkom i och får inte svar på det som man 

egentligen ville veta. 

 

Forskningsfrågornas utformning har också inneburit att studien har haft fokus på endast 

lärarnas arbetssätt. Detta innebar att aspekter som exempelvis berör svårigheter med 

filmundervisning, eller eget skapande av film, inte inkluderats i denna studie. Även om det 

hade varit intressant att undersöka fanns det inte utrymme att göra det i detta arbete med 

hänsyn till tidsaspekten.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

I resultatet i denna studie framgår det av de intervjuade lärarnas beskrivningar att 

undervisning med film sker på skilda vis, med olika syften samt i olika utsträckning. Det 

förekom självklart likheter i arbetssätt men förslagen som framkommit skiljer sig trots allt 

åt vilket visar att film är ett medium vars användningsområden är många. Samtliga lärare 

delgav fördelar som de anser att film som medium har i jämförelse med andra medier. Alla 

framförde också vikten av att variera och anpassa sin svenskundervisning och menade att 

arbete med film är ett lämpligt sätt att göra detta på. Film är något som barn och unga är 

bekanta med från sin vardag och som även bör inkluderas i deras svenskundervisning 

eftersom de lättare kan knyta an till sådant som de upplever som relevant och känner igen 

sedan tidigare. Detta styrks dessutom i Lgr 11 där det framgår att undervisning ska 
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anpassas till elevers erfarenheter och intressen för att främja ett lustfyllt och livslångt 

lärande (Skolverket, 2018). Både Wilson (2011) och Blom & Viklund (2001) menar att 

filmundervisning är en demokratisk rättighet eftersom elever måste ges utrymme i 

undervisning att tolka och förstå olika medier och den roll de har i samhället. Lärare A, B 

och E synliggör i sina svar att de använder film som ett textmedium. Detta innebär att de 

reflekterar och diskuterar filmens innehåll på en djupare nivå där elever i sin 

svenskundervisning ges möjlighet att lära sig att tolka och handskas med språket i filmer i 

filmanalyser. I tidigare forskning framförs vikten av att undervisa elever i detta för att 

utveckla elever till att bli mediekritiska, eller som Olin-Scheller (2006) uttrycker det 

”kompetenta och kritiska granskare av text och bild” (s. 21-22). Eftersom barn och unga 

omsluts av ett mediesamhälle krävs det att MIK blir ett naturligt inslag i elevers 

svenskundervisning. De behöver stöttas och förses med verktyg för att kunna tolka och 

förstå mediets dramaturgi men också dess berättelse (Wilson, 2011). 

De arbetssätt som presenterats i resultatet stämmer överens med de arbetssätt som Olin-

Scheller (2006) framför i sin studie. I denna studie urskiljes dock ytterligare ett arbetssätt 

vilket är att filmen används utan att låta ett annat textmedium ha främsta fokus. Den 

bearbetning som sedan sker av de filmer som lärarna nämner i samtliga intervjuer förefaller 

ske på olika vis men i studien har främsta fokus varit på hur lärarna bearbetar film som text 

men som det framgår i resultatet inkluderades även andra arbetssätt eftersom det var så 

lärarna tolkade och valde att besvara frågorna. Det har alltså även handlat om hur film 

använts för att fylla andra syften än just att analyseras som en text. Exempelvis nämnde 

både Lärare D och E hur de använt film som verktyg för att skriva återberättande texter 

eller för att skriva reportage och personbeskrivningar. Här synliggörs filmens 

underordnade ställning i svenskundervisningen eftersom dess meningsbärande tecken inte 

tillåts att analyseras och tolkas för att därefter skapa förståelse för filmens berättelse i dess 

helhet. Det handlar snarare om att film används som ett trevligt inslag och tjänar ett annat 

syfte än att analyseras, i detta fall handlar det om att elever fick producera egen skriftlig 

text. Även här kopplar lärarna valda arbetssätt till kursplanen för svenska i årkurs 4-6, 

eftersom elever i svenskämnet ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

”kommunicera i […] skrift” (Skolverket, 2018, s. 258).  

Att arbeta med filmläsning och filmanalys har inte utgjort lärarnas främsta arbetssätt men 

omnämns trots allt. I Lgr 11 framgår det att elever ska ges möjlighet att ”analysera 

skönlitteratur och andra texter […]” (Skolverket, 2018, s. 257). Lärare A, B, och E beskrev 

hur de tillsammans med sina elever diskuterat filmers karaktärer, miljöer och problem. 

Detta nämner även Cojnby (2016) i sin beskrivning av sin filmanalytiska modell. Det 

lärarna nämnde berör främst den första fasen i denna analysmodell men de har också 

analyserat film på en fördjupad nivå och når fas två i denna modell, exempelvis nämnde 

Lärare E att de diskuterat filmers problem. Dock nämns fåtal exempel som kan relateras 

till den tredje fasen som handlar om att koppla berättelsen till egna erfarenheter. Vidare 

handlar filmanalys om att elever ska skapa förståelse för att alla delar av en film bidrar till 

ens tolkning av dess helhet. I de förslag på diskussionsfrågor som framgått i resultatet 

synliggörs kopplingen till den socialsemiotiska teorin. Marner (1998) har beskrivit hur 
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film är något som alla kan relatera till eftersom den har ett språk som alla kan förstå. Vidare 

framförs vikten av undervisning som stöttar elever att förstå dessa tecken. Det är alltså 

viktigt att film ges utrymme att analyseras på en djupare nivå och att det även förs 

diskussioner om filmers framställning och inte endast om innehåll. Varken Lärare A, B, 

eller E nämner att de diskuterat filmers framställning utan i sin filmundervisning verkar 

det endast ha förekommit filmanalyser som berör filmers innehåll. Lärarnas 

filmundervisning behandlar alltså främst det Nordström (1998) benämner som 

berättarstrukturen, där exempelvis karaktärers handlingar analyseras och diskuteras. 

Elever behöver ges undervisning som hjälper dem att utveckla sin förmåga att analysera 

detta textmedium på en ännu djupare nivå (Cojnby, 2016). Arbete med filmanalyser kan 

innebära att elever utvecklar ett analytiskt förhållningssätt som de senare också kan 

applicera på andra textmedier och i andra situationer (Lundström, 2014; Wilson, 2011).  

Fortsättningsvis framkom det i resultatet att film de gånger den arbetats med som en text, 

bearbetats genom gemensamma diskussioner. I kursplanen för svenska framgår det att 

elever ska ges förutsättningar att genom undervisning utveckla sin förmåga att ”formulera 

sig och kommunicera i tal […]”. Diskussion är alltså en framträdande metod bland lärarnas 

bidrag för att bearbeta filmers innehåll när det kommer till undervisning som rör 

filmanalys. Diskussionerna i sin tur kan kopplas till den sociokulturella teorin där kunskap 

utvecklas i sociala sammanhang. Filmen ses som det kulturella redskap som ska tolkas av 

eleverna. Elever och lärare är i sin tur viktiga aktörer för varandra i utvecklandet av 

förståelsen av filmen. De hjälper varandra i diskussion att tolka och förstå för att sedan 

förstå filmens berättelse på ett ny, mer utvecklad nivå. Det handlar också om att filmen 

med sitt språk hjälper eleven att utveckla sin förståelse av ett innehåll på ett sätt som inte 

det skrivna eller talade språket kan göra (Campopiano et al., 2017). 

I resultatet bekräftades som nämnt även de förhållningssätt Olin-Scheller (2006) 

formulerat, eftersom samtliga lärare arbetar enligt ett eller flera av dessa förhållningssätt. 

Lärare A, B och E arbetar med film som jämförelse. De beskrev att boken alltid läses innan 

de visar filmatiseringen, vilket i sin tur bidrar till filmens underordnade ställning eftersom 

den ges mindre utrymme i undervisningen. Dock framförde de sina didaktiska grunder till 

detta och menade bland annat att det är ett bra sätt för eleverna att repetera innehållet på, 

att de får bilderna efteråt och att de möjligtvis inte hade förstått filmen om de inte fått läsa 

boken först. Att arbeta med skönlitteratur och film i kombination med varandra, eller 

Cross-media (Grace, 2005) som det också kallas, har utöver det lärarna delgett i 

intervjuerna också visat sig påverka elevers minne av ett innehåll i positiv bemärkelse. 

Detta eftersom elever möter berättelsen flera gånger, i skilda medier vilket förstärker 

minnet av informationen från berättelsen (Grace, 2005). Lärare B, C och D har arbetat med 

film som illustration. Filmen, i detta fall filmserien Geografens testamente, fick illustrera 

det ämnesinnehåll som de arbetat med i geografiundervisningen. Lärarna ser värdet i att 

använda film för att skapa intresse och engagera elever och menar att det är tidseffektivt 

att arbeta med ämnesöverskridande projekt som dessa. Kopplingen till svenskämnet har i 

detta fall handlat om att elever enligt Lärare B och C har fått samtala om innehållet. Lärare 

D använde snarare filmen för att sedan låta eleverna skriva återberättande texter. Gällande 
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de lärare som använt film som utfyllnad var det endast Lärare A, B och D som nämnde att 

film använts utan något egentligt undervisningssyfte, utan mer som mys och avkoppling 

fristående från ordinarie svenskundervisning. Risken med att låta en film stanna vid att 

vara en belöning är att film inte tas på lika stort allvar som andra textmedier i skolan vilket 

därmed kan innebära att elever går miste om potentiella lärandetillfällen (Desmond, 2015).  

Värt att diskutera är även i vilken utsträckning som lärarna delgett att de använt spelfilm i 

sin svenskundervisning. Jag kommer här bortse från de tillfällen när filmserier och filmer 

används i andra syften än just att läsa och bearbeta film som text. Det framgår att film 

används 1-2 gånger per termin respektive läsår. Även detta kan bekräftas utifrån egen 

erfarenhet samt från VFU där det blir tydligt att film inte ges stort utrymme i elevers 

svenskundervisning. Såklart är den skriftbaserade läsningen grundläggande för elevers 

språkutveckling men det behöver även kunna behärska den visuella läsningen eftersom 

andra texmedier idag spelar en betydande roll i barn och ungas liv. Sparrman (2006) har 

skrivit om visuell läskunnighet, vilket handlar om att barn och unga möts av mängder av 

visuella tecken varje dag både i och utanför skolan. Elever behöver därför stöttning för att 

kunna tillgodogöra sig och förstå filmers innehåll precis som de behöver stöttning i den 

skönlitterära läsprocessen (Sparrman, 2006).  

Avslutningsvis vill jag även lyfta det lärarna framfört som viktigt i arbete med film vilket 

är att ha ett genomtänkt syfte. De menar att en som lärare inte bara kan använda vilken film 

som helst och inte heller bara låta filmundervisningen avslutas när filmen är slut. Samtliga 

lärare menade alltså att det måste ske en form av bearbetning efteråt för att det ska ge något 

för eleverna. Dessutom måste det genomtänkta syftet synliggöras för eleverna för att de 

ska förstå filmens värde i undervisningssammanhang och uppfatta film som en 

kunskapskälla. Det är alltså viktigt att lärare tänker på hur de presenterar arbetet med film 

samt hur den bearbetas. Dessutom måste lärare bemöta elevers intressen och erfarenheter 

i skolan eftersom de val som görs speglar vad som anses vara värdefullt och inte i skolan 

och detta är något som barn uppfattar redan i tidig ålder och själva tar efter (Fast, 2007). 

Risken med att lärare använder film utan något egentligt syfte är att lärandepotential 

försvinner eftersom elever läser film med lägre AIME än vad de gör vid läsning av 

skönlitteratur (Desmond, 2015; Neuman, 2015). För att elever ska kunna läsa film med 

högre AIME krävs det att lärare synliggör filmers värde genom att ge filmer större 

utrymme i svenskundervisningen.  

 

6.3. Framtida forskning  

I framtida studier hade det varit intressant att undersöka hur man praktiskt skapar film i 

svenskämnet i årskurs 4-6. Att skapa film kan vara ytterligare ett sätt för elever att lära sig 

om filmmediets uppbyggnad och struktur och därmed bidra till att de utvecklar sin förmåga 

att analysera filmmediet på en djupare nivå. Det hade dessutom varit intressant att 

undersöka vilka aspekter i filmundervisning som eventuellt kan försvåra arbetet med film 
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i undervisning. Avslutningsvis hade man också i framtida studier kunnat anta ett 

elevperspektiv och undersöka hur elever uppfattar film som undervisningsmaterial.  

 

6.4. Slutord 

Film i undervisning är ett område som jag personligen är intresserad av och därav mitt val 

av ämne för denna uppsats. Jag tror att filmundervisning har stor potential för att utveckla 

elevers språk och kunskaper inom olika ämnen.  Men det som är viktigast är det sätt man 

som lärare väljer att framföra film på samt hur den sedan bearbetas, eftersom lärares 

inställning till textmediet speglas i de val som görs och inte. Denna attityd påverkar sedan 

även elevers inställning gentemot textmediet. Det är dessutom av stor vikt att elever ges 

möjligheten att i skolan utveckla sin förmåga att tolka och förstå filmer eftersom det är ett 

medium som de möter på sin fritid och som de behöver stöttning i att hantera. Elever måste 

också lära sig att särskilja film på fritiden från film i skolan och därför måste lärare 

synliggöra denna skillnad för eleverna. Även om film kan användas som mys och belöning, 

så får det inte bara handla om att fördriva tiden. Film har lärandepotential men det är upp 

till varje lärare hur detta bemöts och tas tillvara i praktiken.  

 

Intressant att nämna var att samtliga informanter efter intervjuerna faktiskt nämnde att de 

blev inspirerade av att använda film igen. Med tanke på de fåtal gånger som film faktiskt 

används blev nog samtalet om film en påminnelse om mediets användbarhet i 

undervisningen. Dessutom tror jag att lärarna också blev mer medvetna om att film faktiskt 

är en text och kan läsas likt ett skönlitterärt verk.  

Avslutningsvis vill jag tacka de lärare som tagit sig tiden att delta i denna studie. Tack för 

att ni har delat med er av era tankar och erfarenheter kring arbetet med film i 

svenskundervisning. Jag vill även tillägna ett tack till min handledare som stöttat mig under 

denna process genom att framföra konstruktiv kritik och på så vis fört arbetet framåt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev  

Informationsbrev till dig som är lärare i årskurs 4–6  

Mitt namn är Michelle och jag studerar min åttonde och sista termin på Jönköping University till 

grundlärare med inriktning åk 4–6. Detta är ett informationsbrev angående en studie som ska 

genomföras till mitt examensarbete under vårterminen 2019. Syftet med studien är att undersöka 

spelfilmens 1ställning för elevers lärande i svenskämnet, alltså när, i vilket syfte samt hur spelfilmen 

används i undervisningen.  

För att samla material till min studie söker jag lärare som kan tänka sig att delta i studien. Intervjuer 

kommer hållas och jag vill gärna att du som deltar ska vara legitimerad lärare och vara behörig i att 

undervisa i svenskämnet i årskurs 4–6. Du ska dessutom på något vis använda dig av spelfilm i din 

undervisning. Du ska gärna ha arbetat som lärare i minst tre år. Intervjuerna kommer att spelas in för 

att sedan transkriberas. Studien följer forskningsetiska aspekter och alla uppgifter om dig som deltar 

kommer förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Att medverka i studien är frivilligt och 

du har även rätt som deltagare att avsluta din medverkan om så önskas. 

Mitt färdiga examensarbete kommer att publiceras i DIVA där du kan ta del av studien i sin helhet.  

Intervjuerna bör gärna äga rum v. 15 och beräknas ta cirka 30 minuter. Meddela mig om du vill delta 

i studien genom att skicka iväg ett mail där du skriver datum och tid som passar dig bäst!      

 

Har du frågor får du gärna kontakta mig via nedanstående kontaktuppgifter. 

Tack på förhand, jag hoppas höra från dig snart. 

Med vänlig hälsning,  

Michelle Nissen  

nimi1516@student.ju.se 

Telefon: 0760474910 

                                                      
1 Spelfilm 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, 2019). 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

När?  

• När och hur ofta använder du spelfilm?  

Hur? 

• Hur bearbetar ni spelfilmens innehåll? Innan, under, efter filmläsning?  

• Läses filmen i dess helhet, eller delar? Kombination av båda sätten? Varför?  

• Vilka typer av frågor använder du dig av när du arbetar med filmläsning? Ex. öppna eller stängda 

frågor. 

• Vilka spelfilmer brukar du använda? Genre? Varför? 

• Vad använder du för material/resurser? Ex. teknik, olika webbtjänster, läromedel. 

I vilket syfte?  

• Varför arbetar ni med spelfilm i din klass?  

• Vilka effekter tror du spelfilm har på elevers lärande?  

• Hur kopplar du arbetet med spelfilm till aktuella styrdokument?
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