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Our purpose with this thesis is to explore the pedagogical possibilities of using film in 

the Swedish subject in high school, mainly so by interviewing teachers working with a 

subject primarily concerning film analysis (Filmkunskap). We have worked with dif-

ferent issues as the most important is: Why is it important to use a wider text concept 
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nical possibilities for using film in teaching. 

Keywords: A Wider Text Concept, Film in Swedish Teaching, Youth Culture, Media Literacy.  

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 

 

 

 



 

 

3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning ............................................................................................................ 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 6 

1.2 Avgränsning ................................................................................................................. 7 

2 Bakgrund och teori ............................................................................................ 8 

2.1 Spelfilmen i skolan ...................................................................................................... 8 

2.2 Elevernas värld .......................................................................................................... 12 

2.3 Kultur eller skräp ....................................................................................................... 14 

2.4 Andra medier, andra kompetenser ............................................................................. 16 

2.5 Filmens berättande ..................................................................................................... 19 

2.5.1 Spelfilm och klassisk berättarteknik .................................................................. 19 

2.5.2 Semiotik och bildteori ........................................................................................ 21 

2.5.3 Skillnad i berättande mellan bok och film ......................................................... 22 

3 Metod ................................................................................................................ 23 

3.1 Urval av informanter ................................................................................................. 24 

4 Resultat ............................................................................................................ 25 

4.1 Lärarintervjuer och enkäter ....................................................................................... 25 

4.1.1 Har alla möjlighet att läsa filmkunskap? ............................................................ 25 

4.1.2 Fördelar och nackdelar med film i undervisningen ............................................ 26 

4.1.2.1 Fördelar ....................................................................................................... 26 

4.1.2.2 Nackdelar .................................................................................................... 26 

4.1.3 Elevers förkunskaper .......................................................................................... 27 

4.1.4 På vilka sätt används film i undervisningen? ..................................................... 28 

4.1.4.1 Filmkunskapslärare ..................................................................................... 28 

4.1.4.2 Svensklärare ................................................................................................ 28 

4.1.5 Tekniksituation ................................................................................................... 29 

4.1.6 Ämnesövergripande samarbete .......................................................................... 29 

4.1.7 Upphovsrätt och tillgänglighet ........................................................................... 30 

4.1.8 Det vidgade textbegreppet .................................................................................. 31 

5 Metoddiskussion ............................................................................................. 31 

6 Sammanfattande diskussion .......................................................................... 34 

6.1 Förslag till vidare forskning ...................................................................................... 37 

Referenser ............................................................................................................... 39 



 

 

4 

 

Bilaga 1, Intervjufrågor filmkunskapslärare ......................................................... 44 

Bilaga 2, Intervjufrågor svensklärare .................................................................... 45 

Bilaga 3, Enkät svensklärare ................................................................................. 46 

Bilaga 4, Enkät filmkunskapslärare ...................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

1 Inledning 

 

En bild säger mer än tusen ord lyder ordspråket. Borde då inte en film rimligtvis säga väldigt 

mycket mer, med tanke på att den visar bilder med en frekvens av cirka 25 bilder per sekund. 

Hur skolan låter eleverna ta tillvara på all den information som en film förmedlar vill vi un-

dersöka med detta arbete. 

Filmvisning i skolan och i svenskundervisningen är inte någon ny företeelse. Redan i början 

av 1900-talet började nämligen film i undervisningssyfte dyka upp i den svenska skolan, om 

än i liten skala.
1
 Det skulle dock dröja ända tills 1994, i och med den nya läroplansreformen 

Lpf94, innan filmen och framförallt spelfilmen skulle få större utrymme i skolan. Det var då 

man för första gången började tala om ett vidgat textbegrepp i kursplanerna för svenska. Be-

greppet innebar att man inte längre skulle se på text endast som skriven text som den vi finner 

i böcker utan att bl.a. film, teater, dans och musik skulle jämställas med den skrivna texten.  

Trots att film alltså skulle få större utrymme i undervisningen var attityden hos svensklärarna 

oförändrad, antagligen för att film inte ansågs så relevant i svenskundervisningen. Liknande 

attityder har vi mötts av när vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Många lärare vet 

inte hur de ska använda sig av det vidgade textbegreppet, eller så känner de sig inte bekväma 

med det och utnyttjar därför inte dess potential. Enligt oss är en av spelfilmens största fördelar 

att det är en uttrycksform som de flesta elever känner till och som de har stor kunskap om. 

Varför tar inte skolan tillvara den stora kunskap som eleverna har då det gäller film? Vi tycker 

att det är lite av ett slöseri med resurser att inte ta tillvara på deras erfarenheter inom detta 

område. 

Inledningsvis talade vi om att film i skolan inte är någon ny företeelse. Ett skolämne som haft 

filmen som utgångspunkt i undervisningen under lång tid är filmkunskap. Därför tycker vi det 

vore intressant att titta på hur spelfilmen används i detta ämne där kursplanen är genomsyrad 

av film, men vi vill även se hur den används i svenskundervisningen. Dels för att vi hoppas 

kunna få användbar information om hur man kan använda film men också i ett intresse av att 

undersöka om filmen verkligen används så sällan som annan forskning pekar åt. Då vi själva 

                                                 
1
 Furhammar, Leif, 2001, Den rörliga bildens århundrade: liten allmänbildningsbok om film, 

TV och 1900-talshistoria, s. 5 ff. 
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delar ett stort filmintresse tror vi att spelfilmen har mycket att tillföra svenskundervisningen i 

skolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att fördjupa oss i och undersöka vilka pedagogiska möjlighe-

ter spelfilmen har i svenskundervisningen i gymnasiet med utgångspunkt från det vidgade 

textbegreppet. Vilka möjligheter spelfilmen kan tänkas ha undersöker vi dels genom att stude-

ra hur den används i filmkunskap samt genom att studera relevant litteratur och tidigare 

forskning inom området. 

 

1. Varför är det viktigt att låta det vidgade textbegreppet få större utrymme i svenskun-

dervisningen? 

 

2. Vilka moment från filmkunskapens sätt att arbeta med film skulle svenskundervis-

ningen kunna använda sig av? 

 

3. Vilka möjligheter respektive hinder ser lärare med att använda film i svenskundervis-

ningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

1.2 Avgränsning 

 

Vi studerar båda till svensklärare och vill med denna uppsats fördjupa oss i det vidgade text-

begreppets potential. Specifikt inom detta begrepp har vi valt att undersöka filmens funktion i 

svenskämnet. När vi talar om film i uppsatsen menar vi uteslutande spelfilm. Vi har använt 

oss av NE:s definition av spelfilm i uppsatsen vilken lyder: 

film som är baserad på ett manuskript som innehåller detaljerade scenanvisningar och förberedd dialog. Rol-

lerna gestaltas vanligen av skådespelare och inspelningen sker scen för scen under kontrollerade former.
2
  

Med denna definition förstår vi att spelfilmen ofta är en noggrant planerad produkt och detta 

för att med största möjliga precision föra fram ett visst budskap. Handlingen i en spelfilm är 

fiktiv men gör ofta anspråk på att vara trovärdig. Detta kan förvisso sägas om nästan allt be-

rättande vare sig det gäller roman eller spelfilm. Så säger Bo G Jansson, docent i litteraturve-

tenskap, i sin bok Episkt dubbelspel. Denna blandning av verklighetsanknytning och fiktion i 

berättelser menar Jansson:  

uppmanar på något sätt läsaren till olika slags föreställningar, t.ex. åsikter om människotillvarons mening och 

värde, dvs. mytiska föreställningar, eller andra åsikter, attityder och idéer av filosofisk, ideologisk, moralisk, 

religiös eller social karaktär.
3  

Detta breda underlag som vi finner i citatet kan tillämpas både inom spelfilmen och naturligt-

vis inom det i svenskämnet mer vanligen förekommande bokläsandet och detta motiverar fil-

men i svenskundervisningen. 

Ytterligare en anledning till att fördjupa oss i spelfilmens värld finner vi i boken Världen i 

berättelser, också den skriven av Bo G Jansson. Där säger han att gränserna mellan olika be-

rättande medier (litteratur, film, TV osv.) är idag på väg att upplösas. Han menar att nutidens 

stora intresse för narratologin, det vill säga vetenskapen om berättelsen och berättandet, inte 

bara är begränsat till de discipliner som vanligtvis hanterar detta forskningsobjekt, det vill 

säga litteraturvetenskap och filmvetenskap. Utan mer eller mindre fiktiva berättelser tycks 

genomtränga praktiskt taget hela tillvaron. Jansson ger en mängd olika exempel där de före-

kommer: inom historievetenskap, samhälls- och naturvetenskaperna, juridiken, ekonomin, 

psykologin och genetiken. Filmen och televisionen har blivit normen och paradigmet för vår 

tids berättarsätt och berättelseförståelse. Dessa två medium imiterar inte längre litteraturen. I 

stället imiterar snarare litteraturen filmen och televisionen. 

                                                 
2
 Ne, 2008, ”Spelfilm”. 

3
 Jansson, Bo G, 2006, Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv, s. 199. 
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Han menar också att alla stora, abstrakta och övergripande perspektiv, kollektiva och historis-

ka sammanhang samtidigt håller på att avvecklas. Det som återstår är bara bilden av den en-

skilda individen, bilden av hans eller hennes unika liv och närhet.
4
 Detta sista resonemang 

fördjupar vi oss i senare i denna uppsats under rubriken 2.2 Elevernas värld. 

 

2 Bakgrund och teori 

 

Vi har gått igenom en del tidigare forskning i form av uppsatser och kan konstatera att det 

finns mycket skrivet om det vidgade textbegreppet och att de kommer till liknande slutsatser. 

Med detta arbete har vi försökt hitta ett nytt perspektiv genom att bland annat titta på de 

kommunikativa uttryckssätt som är unika för spelfilmen. Under nästa rubrik visas en historisk 

redogörelse för filmens existens i skolan. Efter det beskrivs förekomsten av olika medier i 

elevernas vardag. Sedan behandlas synen på film, huruvida den anses vara ett högkulturellt 

eller lågkulturellt fenomen. Vidare avhandlas de kompetenser som kan associeras med olika 

typer av medier. Dessa kompetenser innebär bland annat hur vi uppfinner och använder teck-

en i all mänsklig kommunikation. En av de mest betydelsefulla personer inom detta forsk-

ningsområde var den franske kritikern Roland Barthes. Hans arbeten från 1950- och 1960-

talet beskrev olika kulturella fenomen, till exempel litteratur och mode, som system av tecken 

som kan tolkas. Dessa arbeten kan sägas vara grunden till en vidgad syn på vad text är.
5
 Av-

slutningsvis tittar vi även på olika aspekter med anknytning till filmen och filmens berättande. 

 

2.1 Spelfilmen i skolan 

 

Vid sekelskiftet var film ett relativt nytt medium i Sverige och tidigt fanns eldsjälar inom lä-

rarkåren som engagerade sig för att filmen skulle användas i undervisningen på grund av dess 

                                                 
4
 Jansson, Bo G, 2002, Världen i berättelser. Narratologi och berättarkonst i mediaåldern, s. 7, 10, 16. 

5
 Mörner, Cecilia, 2003, ”När bilden blev text – och åter bara bild”, s.71 f. 
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goda pedagogiska egenskaper.
6
 Med andra ord har filmen i den svenska skolan ett långt för-

flutet även om det inte alltid har funnits i styrdokumenten. Där dök filmen upp först på 60-

talet. 

När Lgy 70 (läroplanen för gymnasiet) infördes stärktes filmens ställning ytterligare då där 

stod att undervisning om film och andra medier skulle vara både teoretisk och praktisk. Även 

filmens konstnärliga kvaliteter fick utrymme i kursplanerna då den talade om att eleven skulle 

se på film ur ett konstnärligt perspektiv. Förutom det konstnärliga perspektivet så skulle ele-

ven även undervisas i och öva sin förmåga i att tänka kritiskt kring det som förmedlas via me-

dierna film och TV. De skulle dessutom få verktyg för att bättre tolka och förstå budskapet i 

film.
7
 

År 1982 ersattes Lgy70 av Supplement 80 och här börjar vi se en begynnelse till ett vidgat 

textbegrepp, så som det skulle komma att se ut i senare läroplaner. I följande citat från Skol-

överstyrelsens Supplement 80 läser vi att:  

många elever har ett stort filmintresse, och därför kan det vara tacksamt att ägna spelfilmen särskild upp-

märksamhet. Olika filmgenrer kan presenteras, och en orientering om teknik, uttrycksmedel och beskriv-

ningstermer ges.
8
 

 

När styrdokumenten återigen ändras och den nya läroplanen Lpf94 träder i kraft ser vi för för-

sta gången ett vidgat textbegrepp (med förtydligande revidering år 2000) så som vi känner det 

idag. Bakgrunden till detta går att finna i läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94 Sko-

la för bildning. I dess sammanfattning förstår vi att betydande omvärldsförändringar är en 

viktig anledning till att skolans läroplaner var tvungna att revideras och skolans uppdrag för-

ändras: 

Det medialt präglade samhället skapar nya villkor för opinionsbildning och bidrar till framväxten av olika 

ungdomskulturer. För att få överblick i informationsflödet, förstå sin omgivning och sin egen tid och ta ställ-

ning till öppna och dolda budskap behövs förmåga att kunna sovra och kritiskt granska samt att kunna tolka 

ord och bild – läsa det visuella språket. Det är förmågor som skolan bör utveckla genom att låta eleverna an-

vända sig av moderna hjälpmedel som datorer, video m.m. Det är mer fråga om att använda sig av nya 

hjälpmedel och tillgänglig teknik än att göra dessa till innehåll i skolan.
9
 

 

                                                 
6
 Furhammar, 5 ff. 

7
 Olin-Scheller, Christina, 2006, Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar, s. 

109 ff. 

8
 Skolöverstyrelsen, 1982, Supplement 80, s. 8. 

9
 SOU 1992:94, 1992, Skola för bildning. Betänkande av läroplanskommittén, s. 13. 
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Kursplanegruppen i svenska var särskilt intresserade av det vidgade textbegreppet och det 

berodde främst på den utveckling och vitalisering som svenskmetodiken genomgick på de 

praktiska tvåårslinjerna. På dessa gymnasielinjer använde sig nämligen lärarna redan då 

mycket av det vi idag kallar det vidgade textbegreppet. Dessa goda erfarenheter ville kurspla-

negruppen tillvarata.
10

 

Vidare diskuterades bild- och svenskämnet likheter. De beskrevs som en helhet då kursplane-

förslaget till ämnet bild 1993 liknade svenskans dåvarande kursplaner på många sätt. I försla-

get tyckte man att det var i tolkningen och analysen av bilder som de båda ämnena hade sär-

skilt stora möjligheter att utvecklas tillsammans i. Med den verbala beskrivningen, tolkningen 

och analysen av bilder skulle ordförrådet växa och den verbala formuleringsförmågan skär-

pas. Även om uppfattning, tycke och smak kan variera från person till person behövs en 

gemensam kulturell referensram för att kunna kommunicera med varandra, tyckte man.
11

 

Enligt Anna-Malin Karlsson, professor vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms 

universitet, innebär det vidgade textbegreppet att synen på text och vad som räknas som text 

förändrades. Hon menar att skolan tidigare uteslutande ägnat sig åt skrivna och muntliga tex-

ter men i och med att det sker en vidgning av textbegreppet så räknas även bl.a. bilder i olika 

former som text.
12

 En annan aspekt av det vidgade textbegreppet läser vi i Klas Viklunds & 

Clas Österholms bok Skolbio i Sverige 2000 – En kartläggning av verksamheten med barn- 

och skolbio i Sveriges 289 kommuner, genomförd av Svenska Filminstitutet 2000:  

Att arbeta med film, medier och andra estetiska gestaltningsformer är ett sätt att lyfta fram andra aspekter av 

berättarkonsten än vad som ryms i det talade och skrivna ordet. Lärare och elever konfronteras med frågor 

kring hur dramaturgi och estetik kan användas för att presentera ett innehåll eller ett budskap på ett fängslan-

de sätt. Skolarbetet berör då alla sinnen, skapar engagemang och lust till lärande.
13 

Undersöker man hur det ser ut idag är det vidgade textbegreppet frekvent återkommande i 

kursplanen för svenska då det nämns både i beskrivningen av ämnets syfte och i strävansmå-

len för undervisningen. Förekomsten av orden "litteratur och bildmedier", "olika slag av tex-

ter, såväl skrift- som bildbaserade" och ”att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid 

                                                 
10

 Lindmark, Elisabeth, ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”, s. 7-9. 

11
 Wetterholm, Hans, 1993, ”Bildämnet i ett didaktiskt perspektiv”, s. 120, 121, 128. 

12
 Karlsson, Anna-Malin, 2007, ”Multimodalitet, multisekventialitet, interaktion och situation. Några sätt att tala 

om ´vidgade texter’”, s. 20. 

13
 Viklund & Österholm, 2000, ”Skolbio i Sverige 2001 En kartläggning av verksamheten med barn – och skol-

bio i Sveriges 289 kommuner, genomförd av Svenska Filminstitutet 2000”, s. 8. 
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innebära läsning utan även avlyssning, film, video etc.”
 14

 pekar också mot att ett vidgat text-

begreppet innebär att text inte bara är skriven text. Det är utifrån skolverkets beskrivning av 

det vidgade textbegreppet som vi har tagit vår utgångspunkt när vi talar om det vidgade text-

begreppet i uppsatsen. Extra tydligt blir det vidgade textbegreppets betydelse i betygskriteri-

erna för Svenska B då det nämns i alla betygsnivåer. På Godkänt-nivån går det att läsa att ele-

ven ”tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film”. 

På nivån för Väl godkänt gör eleven förutom det som krävs på Godkänt-nivån även ”iaktta-

gelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana medier”. 

För Mycket väl godkänt skall eleven även analysera och bedöma argumentationen ”i olika 

slags texter och medier.”
15

 

 

Hur används då filmen i svenskan enligt tidigare forskning? Med stöd av Olin-Scheller kan de 

vanligaste sätten kategoriseras till tre i antalet. Den första kategorin är filmen som illustration. 

Filmen används här oftast som en beskrivning av antingen en historisk tid eller ett skönlitte-

rärt verk. Den andra är filmen som komplement. I dessa uppträder ofta både skönlitteratur och 

film med anknytning till det aktuella temat. Den tredje och sista kategorin som filmen an-

vänds på är filmen som jämförelse. Då förekommer jämförande studier mellan en eller flera 

böcker och filmatiseringen av densamma. I detta arbete har vi dessutom försökt närma oss ett 

fjärde sätt som Olin-Scheller nämner: filmen som autonom konstnärlig produkt. Vi ser det 

som att man undersöker de egenskaper som är unika för spelfilmen i jämförelse med andra 

textbaserade medier, som exempelvis boken.
16

 Det är därför vi valt att undersöka hur filmen 

används i filmkunskapen. Citatet från kursplanens uppnåendemål i filmkunskap visar att äm-

net berör detta fjärde uttryckssätt: ”Eleven skall kunna analysera, tolka och kritiskt granska 

olika filmiska uttryckssätt.”
17

 Några av dessa olika filmiska uttryckssätt redogör vi för under 

rubrik 2.5 Filmens berättande. 

 

 

 

                                                 
14

 Skolverket, 2008, Svenska ”Ämnets syfte”. 

15
 Skolverket, 2008, Svenska B ”Betygskriterier”. 

16
 Olin-Scheller, 2006, s. 113 ff. 

17
 Skolverket, 2008, Filmkunskap ”Mål att uppnå”. 
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2.2 Elevernas värld 

 

Hur ser det ut i verkligheten? Är eleverna passiva mottagare i sin mediekonsumtion eller är de 

aktiva brukare med en förmåga att använda och reproducera olika typer av media?  

Den tyske socialisationsforskaren Thomas Ziehe har intresserat sig för hur ungdomars person-

lighetsmönster förändrats på grund av förändringar i samhället och i deras uppväxtvillkor.
18

 I 

Peter Waaras artikel Teorier om ungdomsforskning refereras mycket av Ziehes forskning. Den 

forskningen menar att ungdomar idag befinner sig i en kulturell friställelse. Med detta menas 

att normer, traditioner och rättesnören i allt större utsträckning saknar relevans för dem. Detta 

medför att deras medvetande har lättare att bli kulturellt påverkade. De olika medierna ung-

domarna dagligen använder har en stor roll i denna påverkan då de sprider färdiga verklig-

hetstolkningar och att ungdomarna har benägenhet att ta till sig dessa redan färdigbearbetade 

budskap. Dessutom lönarbetar oftast båda föräldrarna i dagens familjer och det leder i slutän-

dan till att det idag är allt vanligare att barnens egentliga socialisation sker utanför hemmet: 

det vill säga på daghem, på fritidshem och i skolan. Trots att skolan alltså får större betydelse 

för samhällets unga menar Ziehe att dagens undervisningsformer på ett allvarligt sätt hotar 

ungdomars inlärande. Den didaktiska situationen är inte anpassad efter dagens samhälleliga 

villkor och därför upplevs skolan som betydelselös av ungdomen vilket till stor del beror på 

att den kunskap som förmedlas där saknar relevans för dem. Ziehe menar att skolan måste 

våga ta steget utanför de etablerade formerna. Då skulle individerna tvingas till att aktivt be-

arbeta nya intryck som föds i främmande situationer.
19

 Liknande tankar spinner Carlgren & 

Marton vidare på i deras bok Lärare av i morgon, men mer om det tar vi upp i rubrik 2.4 

Andra medier, andra kompetenser. 

Utmärkande idag för moderna västerländska samhällen är det starka behovet för människor att 

konsumera. Konsumtion måste uppfattas som något som tillför livet värde och enligt denna 

livsstil är det inte produkternas funktion som är viktigast utan designen, dvs. utseendet och de 

berättelser som produkterna vävs in i. Inslagen i dessa berättelser förmedlas ofta genom re-

klambilder, reklamfilm och produktplacering i filmer. Konsumtionskulturen och mediekultu-

ren är två faktorer som är särskilt viktiga i dagens högt utvecklade länder för att skapa genera-

                                                 
18

 Ziehe, Thomas, 1993, Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet, s. 52 ff. 

19
 Waara, Peter, 1990, “Teorier om ungdomsforskning”, s. 13-15. 
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tionsidentiteter påstår de australiensiska medieforskarna Jane Kenway och Elizabeth Bullen. 

De kommer fram till att konsumtions- och mediekulturens betydelse för barn och unga i dag 

inte uppmärksammas tillräckligt mycket av skolan eller av föräldrar. De menar vidare att det 

är viktigt att lärare och föräldrar accepterar konsumtionskulturens och mediernas roll i de 

ungas liv och inte förnekar den. Därmed inte sagt att Kenway och Bullen anser att skolan och 

vuxengenerationen ska anamma en konsumtionsideologi. De menar helt enkelt att de vuxna 

måste förstå konsumtionskulturens och mediernas attraktionskraft för att kunna hjälpa unga 

att utveckla kunskaper
20

 ”som förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och an-

svariga för sina egna liv”.
21

 Heith refererar till att Ziehes analys går i samma anda då han 

framhåller att det är av stor vikt att diskutera bilder, uttryckssätt och symboler som sprids av 

massmedier i kommersiellt syfte.
22

 Ett liknande resonemang stöds av Helena Danielssons 

avhandling Att lära med media – Om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på 

video. I avhandlingen tar Danielsson upp vad det kan innebära om lärare väljer att bortse från 

bildmediernas språkformer: 

- [att] barns första och språkliga grundläggande förhållningssätt till världen inte 

respekteras, 

- [att] barns och ungas speciella form av vetande – och kunskapsordning inte beaktas, 

- [att] läroprocesser som är relevanta kommer inte till sin rätt, 

- [att] bild och mediespråkliga kompetenser som elever har idag inte tas i anspråk.
23

 

Att använda film i skolan blir då en sorts erfarenhetspedagogik eftersom eleverna har stor 

erfarenhet av film.
24

 Med erfarenhetspedagogik menar vi den som uppkom på 1970-talet. 

Dess grundtanke var att elevernas verklighet skulle styra undervisningen med attityden att 

deras erfarenheter och kunskaper ska accepteras och respekteras sådana som de är. Elever har 

redan erfarenheter och kunskaper om populärkultur. Med erfarenhetspedagogiska metoder 

kan dessa fördjupas genom att sättas in i en historisk och social kontext, men på ett sätt där 

elevernas smak och kulturkonsumtion inte ifrågasätts av en lärare i egenskap av smakdoma-

re.
25

 

                                                 
20

 Kenway, Jane & Bullen, Elizabeth, 2001, Consuming Children; education – entertainment – advertising, s. 3 

f. 

21
 Skolverket, 2008, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94. 

22
 Heith, Anne, 2006, Texter – medier – kontexter, s. 96. 

23
 Danielsson, Helena, 2002, Att lära med media – om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på 

video, s. 166-170. 

24
 Holmberg, Johan, 2008, “Film- och mediepedagogik i svenskundervisningen. Det vidgade textbegreppet på 

riktigt”, s.183. 

25
 Heith, 2006, s. 122. 
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2.3 Kultur eller skräp 

 

Litteraturvetaren Christina Olin-Scheller, verksam vid Karlstads universitet, visar i sin dok-

torsavhandling Mellan Dante och Big Brother, att film inte har särskilt hög status bland lärar-

na i skolan. Detta menar hon bland annat beror på att den räknas till populärkulturen. Trots 

det lyfter lärarna paradoxalt nog själva gärna fram sina egna erfarenheter från populärkultu-

ren.
26

 Litteraturvetaren Magnus Persson beskriver i sin bok Populärkulturen och skolan att 

skolan återkommande fastnar i debatten om huruvida film och andra medier har en given plats 

i skolan. Skolan gör gärna klassificeringar där litteratur anses vara högkultur och där film an-

ses vara lågkultur eller populärkultur. En av orsakerna till skolans attityd gentemot film i un-

dervisningen tror Persson är att skolan under lång tid ansett att dess uppdrag enbart har varit 

att lära eleverna läsa och skriva.
27

 Anne Heith, lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universi-

tet, har skrivit boken Texter – medier – kontexter och talar i den om att litteraturläsning sedan 

länge utgjort en självklar del av svenskundervisningen och att litteraturen anses vara en källa 

till glädje, tillfredsställelse, njutning och kunskap. Hon menar att skolan alltid har varit noga 

med kulturella värderingar eftersom den avgör vilka attityder läroböcker och lärare förmedlar 

till olika kulturella företeelser. Arbete med kultur i svenskundervisningen har ofta, enligt 

Persson, präglats av att det går att skilja på bra eller dålig kultur, även om det ibland har varit 

underförstått. Värdeladdade uttryck som ”skräpkultur” och ”kvalitetskultur” ställs mot var-

andra och allt som oftast ser lärare som sin uppgift att ta strid mot den så kallade skräpkultu-

ren.
28

 Heith menar att det fortfarande inom lärarkåren finns en sorts allmän uppfattning om att 

populärkulturella verk är usla produkter som är producerade för att tilltala publik från den 

stora konsumentmassan.
29

    

Peter Dahlén skriver i Svensklärarföreningens årsskrift 1990 att populärkultur inte behöver 

vara massproducerat skräp. Dahlén menar att ungdomen ända sen 1950-talet associerats med 

ett särskilt konsumtionsmönster.
30

 En förlängd ungdomstid med utbildning, fritid och resurser 

                                                 
26

 Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-Olof, 2007, Skrift i rörelse, s. 101. 

27
 Persson, Magnus (red), 2000, Populärkulturen och skolan, s. 67-78. 

28
 Heith, 2006, s. 61. 

29
 Heith, 2006, s. 64. 

30
 Dahlén, 1990, “Ungdom och film, en liten historic”, s. 155. 
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gav efter andra världskriget näring åt en betydande ungdomlig konsumtionsmarknad.
31

 En del 

av denna marknad är film. Från mitten av 1950-talet utgjorde ungdomar merparten av biogra-

fernas publik och filmer konsumerades i stor mängd. Dahlén talar om att filmutbudet sedan 

mitten av 1950-talet formats av filmer som tar upp olika problem som ungdomar brottas med. 

Filmer som tar upp typiska problem som ungdomar möter blir enligt Dahlén ett sätt för ung-

domar att ”att bearbeta förhållandet till den egna utvecklingen och till omvärlden i stort”.
32

 

Vidare menar han att det som enligt kulturkritiker anses vara dåligt med populärkulturen: de 

fasta elementen, de förutsägbara situationerna och de enkla karaktärerna borde ses till vilken 

funktion de har. Dahlén menar att de visar likheter med de gamla folksagorna. Folksagorna 

likt ungdomsfilmen har ofta en enkel handling som det är lätt att leva sig in i. Förutom den 

enkla handlingen utspelar sig ungdomsfilmen och sagorna ofta i miljöer av icke-vardaglig 

natur och dessutom utför karaktärerna ofta handlingar som inte publiken själva skulle göra. 

Den enkla handlingen, den icke-vardagliga miljön och karaktärernas handlande kan enligt 

Dahlén bidra till att bearbeta egna upplevelser på grund av att de befinner sig utanför ungdo-

marnas egen sfär.
33

  

Populärkulturen sattes under lupp redan år 1944 av de tyska forskarna Max Horkheimer & 

Thomas W. Adorno då de började göra kritiska studier av populärkultur.
34

 Deras forskning 

har sedan dess följts av diskussioner från olika perspektiv huruvida populärkultur är bra eller 

dåligt. Inom forskningsfältet Cultural Studies (forskningsområde med tvärvetenskapligt per-

spektiv som befinner sig i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och humaniora)
35

 

finns exempel på forskare som försvarar populärkulturen. Det gör de genom att argumentera 

för att konsumenter av medieprodukter inte är passiva offer, utan snarare medvetna och kritis-

ka. Forskarna accepterade inte en uppdelning i finkultur och populärkultur utifrån att de skulle 

besitta olika värden som gjorde att populärkultur ogillades av skolan.
36

 

 

                                                 
31

 Ne, 2008, Ungdomskultur. 

32
 Dahlén, 1990, s. 155. 

33
 Dahlén, 1990, s. 157.  

34
 Horkheimer, Max & Adorno, W Theodor, 1996, Upplysningens dialektik, s.137 ff. 

35
 Ne, 2008, Cultural studies. 

36
 Heith, 2006, s. 65, s. 68. 
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2.4 Andra medier, andra kompetenser 

 

I Lpf94 med tillhörande kursplaner går det utläsa att det i ett modernt samhälle inte räcker 

med att studera och använda sig av det skrivna ordet i undervisningen. Skolan måste även ge 

eleverna möjlighet att utveckla kompetenser för att kritiskt kunna granska andra medier förut-

om tryckt text.
37

 Det står i SOU 1992:94 att ”ett skolämne är inget naturgivet fenomen, det är 

en mänsklig och social konstruktion som förändras över tid”.
38

 En följd av citatet ovan blir att 

lärarrollen likaså måste förändras i samma takt som samhällsförändringar sker. Carlgren & 

Marton resonerar i deras bok Lärare av imorgon kring läraryrkets framtida utveckling. De 

förutspår en ökad professionalisering av läraryrket vilket därav kommer att genomgå en för-

ändring från en ”hur-kultur” till en ”vad-kultur”. Det betyder att betoningen i undervisningen 

förändras ”från metoder till mål, från hur läraren gör till vad eleverna erfar, från krav på att 

hinna med läroboken till målet att utveckla elevers förmågor och förhållningssätt, från att se 

förmågor och förhållningssätt som vackra ord i läroplaner till att få insikt i deras beskaffenhet 

och att kunna dra nytta av sådana insikter i yrkesutövningen”.
39

 

Carlgren och Marton menar vidare att det är lärarens huvuduppgift att utveckla vissa förmågor 

och förhållningssätt hos elever. Vilka dessa förmågor och förhållningssätt är går inte att förut-

se exakt men däremot kan man förutse att de kommer att hamna i olika situationer som kräver 

olika förhållningssätt. Strategin bör därför vara att lära elever förmågan att hantera nya situa-

tioner.
40

 Viklund & Österholm visar i sin bok en sådan ny situation: 

Tv, video och Internet har på ett genomgripande sätt förändrat samhället. Det råder inte längre brist på infor-

mation som i början av förra seklet, då det gällde att samla vetandet i särskilda läroböcker. I dag handlar det 

framför allt om att kunna ge eleverna verktyg att hantera sina medieerfarenheter, att sovra bland all informa-

tion och att skapa ett kritiskt förhållningssätt till vad de ser och hör.
41

 

Tittar man på skolan ur ett historiskt perspektiv har den länge ansett att det räckt med att ut-

veckla elevernas läs- och skrivkunnighet, eller literacy som det kallas internationellt. 

Vad innebär literacy? Enligt Unesco definieras begreppet på följande sätt: 

                                                 
37

 Skolverket, 2008, Svenska B ”Mål att sträva mot”. 

38
 SOU 1992:94, 1992, s. 77. 

39
 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, 2004, Lärare av imorgon, s. 23. 

40
 Carlgren & Marton, 2004, s. 26 f. 

41
 Viklund & Österholm, 2000, s. 9. 
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Läs- och skrivkunnighet, innebär förmågan att identifiera, förstå, tolka, skapa, kommunicera, beräkna tryckt 

och skrivet material med olika innehåll. Läskunnighet omfattar en helhet av lärande som är nödvändig för att 

individen ska kunna utveckla sin kunskap, uppnå deras mål samt att fullt ut kunna delta i samhället.
42

 

Begreppet literacy kan sammankopplas med den utbildningsvetenskapliga forskningen kring 

läs- och skrivförmåga. På svenska finns ett motsvarande begrepp litteracitet
43

 vilket innefattar 

läs- och skrivkunnighet samt att kunna räkna. Det fokuserar på färdigheter i skriftspråket, det 

vill säga att kunna avkoda bokstäver. Begreppet literacy i den engelskspråkiga litteraturen har 

däremot en betydligt vidare betydelse. I den ingår det även förmågan att kunna agera och 

handla som medborgare och är nära sammanknutet med demokratiska rättigheter, yttrandefri-

het och jämställdhet. Det gör att literacy blir till ett vidare begrepp än något som på svenska 

endast betecknar kognitiva kapaciteter och motoriska färdigheter.
44

  

Johan Elmfeldt, doktor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola, och Per-Olof Erixon, pro-

fessor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, menar att literacy för att förstås borde ses på 

som en aktiv handling. Som en beteckning på ”en uppsättning sociala praktiker”. De menar att 

begreppet literacy bara kan förstås i relation till vilken social situation det uppstår i. Det vill 

säga att olika typer av literacy utvecklas i olika sammanhang. Vidare menar de att den tryckta 

texten bara är en form av literacy vilken utmanas av annan medieteknologi. Det tar dock lång 

tid för ny medieteknologi att etablera sig och dessa förändringar sker successivt. Genom att 

titta på hur ungdomar tar till sig texter i olika format och hur de använder olika medier för 

olika ändamål, menar Elmfeldt & Erixon att förståelsen för vad literacy innebär blir bredare 

och därmed mer användbart.
45

 Elmfeldt & Erixon har gjort ett svenskt begrepp med hjälp av 

ovanstående resonemang som de kallar ”förmåga till kommunikativ handling”. De betonar att 

förmågan att kommunicera är en del av läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94.
 46

  

Förmågan att kommunicera är också en del av medborgarskapet. De menar att i en tid av nya 

medier kan denna förmåga inte begränsas till förmågan att bruka skriftspråket, då det avgö-

rande för demokratiskt medborgarskap är förmågan att kombinera olika semiotiska resurser. 

Det vill säga att tolka och använda olika budskap i olika former och i olika sammanhang.
47

 

                                                 
42

 Unesco, 2008, Literacy. 

43
 Elmfeldt & Erixons begrepp. 

44
 Elmfeldt & Erixon, 2007, s. 113 ff. 

45
 Elmfeldt & Erixon, 2007, s. 115-116. 

46
 Skolverket, 2008, Lagar och regler, Lpf94, s. 5.  

47
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Då det inte längre bara räcker med den traditionella läs- och skrivkunnigheten måste eleverna 

ges en kompetens som motsvarar dessa medier, det vill säga en mediekompetens.
48

 James 

Potter talar om och definierar media literacy enligt följande. Media literacy är en mängd olika 

perspektiv som vi aktivt använder för att tolka innehållet i den media vi möter. Perspektiven 

bygger på kunskapsstrukturer och för att kunna bygga kunskapsstrukturer behöver vi verktyg 

och råmaterial. Verktygen är färdigheter och råmaterialet är information från media och från 

den verkliga världen. Med aktivt användande menas att vi är medvetna om meddelandena och 

medvetet interagerar med dem.
49

 

Vad menar Potter med olika perspektiv? Låt säga att du vill lära dig mer om jorden. För att 

studera jorden skulle du kunna bygga ett 100 meter högt torn och klättra upp i toppen. Uppe i 

toppen av tornet skulle du ha en bra utsikt över jorden. Beroende på var du skulle bygga tor-

net skulle dina perspektiv på jorden se olika ut. Bygger du tornet i en skog skulle du dra slut-

satsen att jorden är täckt av träd men bygger du tornet i en förort till en stad skulle du komma 

fram till en helt annan slutsats, nämligen att jorden är täckt av vägar och byggnader i olika 

storlekar. Skulle du bygga tornet inuti nationalarenan Globen skulle du komma fram till helt 

andra slutsatser. Varje perspektiv skulle ge dig olika uppfattningar av jorden. Inget av dessa 

perspektiv är bättre än något annat. För att förstå den värld vi lever i behöver vi bygga mäng-

der av torn i alla storlekar. De olika tornen ger oss olika perspektiv för att vi i ett större sam-

manhang ska förstå vad jorden är. Alla torn från det minsta i gräsmattan till det allra största 

som sträcker sig hundratals mil ovanför marken behövs för att vi ska förstå en större helhet. 

Media literacy är ett flerdimensionellt begrepp som vi för att förstå dess helhet behöver titta 

på från olika håll och med olika perspektiv.
50

 För att återknyta till Elmfeldts & Erixons reso-

nemang om literacy begreppet kan media literacy ses som förmågan att kunna tolka olika 

budskap i olika medium. 

Ovanstående resonemang passar bra ihop med Karlssons komprimerade sammanfattning av 

det vidgade textbegreppet: 

1) [det] utmanar föreställningar om språket (i sig) som bärare av mening och sammanhang, dvs. pekar mot en 

semiotisk syn inte bara på text utan även på språket 

2) [det] kontextualiserar eller situerar texten, dvs. definierar den i förhållande till sin kontext: situationen och 

praktiken 

[…] 

                                                 
48

 Andersson, Persson & Thavenius, 1999, ”Mediekritik och mediepedagogik”, s. 73 ff. 

49
 Potter, W James, 2005, s. 22-23, Vår översättning. 
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4) [det] utmanar föreställningar om struktur, vilket innebär att det inte räcker att definiera text utifrån interna 

kriterier som textbindning.
51 

 

2.5 Filmens berättande 

 

Här går vi igenom några av filmens element som man med fördel kan använda i pedagogiska 

sammanhang i skolan. 

2.5.1 Spelfilm och klassisk berättarteknik 

 

Aristoteles uttryckte redan under antikens Grekland rummets, handlingens och tidens enhet 

som avhängig för att lyckas med en dramatisk berättelse. Mats Jönsson, doktor i litteraturve-

tenskap och forskarassistent i filmvetenskap vid Lunds universitet, menar att Aristoteles tre 

element fortfarande idag utgör fundamentet i berättelsen.
52

 Ytterligare ett viktigt element i 

spelfilmen är att vi alltid ser en huvudkaraktär av något slag som ska uppnå ett mål. En hu-

vudkaraktär bör vara allmänt mänsklig: att vara utrustad med både bra och dåliga sidor och 

egenskaper. Detta för att man lättare ska kunna leva sig in i och kunna identifiera sig med den. 

Sist men inte minst måste en huvudkaraktär inneha en egen inre drivkraft och vilja att uppnå 

sitt mål. För att filmen ska bli spännande och intressant måste huvudkaraktären stöta på svå-

righeter. Dessa svårigheter består av konflikter vilka gör att tittaren blir nyfiken och frågar sig 

hur berättelsen ska sluta. I berättelser skapade efter den klassiska dramaturgiska strukturen 

står oftast två viljor mot varandra, det onda och det goda. Kampen mellan krafterna leder till 

en slutlig uppgörelse där det avgörs vem som segrar eller förlorar. Berättartekniken och struk-

turen är densamma i den klassiska sagans såväl som i filmens värld. 
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 Karlsson, 2007, s. 25. 

52
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20 

 

  

Figur 1: en dramaturgisk kurva för spelfilm
53

 

Berättelsen inleds med ett anslag. Anslaget har till uppgift att väcka tittarens nyfikenhet och 

att slå an filmens ton. Man kan i anslaget även ana filmens handling. Efter anslaget följer fil-

mens presentation där vi delges filmens huvudkonflikt. Här presenteras vad huvudkaraktären 

vill och även en introduktion till andra betydelsefulla rollfigurer ges. Tids- och miljöbeskriv-

ningar och andra väsentliga fakta får vi också ta del av i presentationen. I filmens huvudkon-

flikt presenteras svårigheterna som huvudkaraktären stöter på. Utan konflikt uppstår ingen 

dramatik och dessa hinder måste övervinnas för att berättelsen ska kunna fortsätta. Ett hinder 

kan vara i form av huvudkaraktärens egna rädslor som t.ex. spindelfobi men kan också ta 

formen av en motståndare till vår huvudkaraktär. Men även naturfenomen eller samhällspro-

blem kan vara olika typer av hinder. Varje liten konflikt måste upplevas som att de har med 

huvudkonflikten att göra för att stämma överens med filmens premiss. Premissen är filmens 

huvudbudskap eller tema, det vill säga filmskaparnas avsikt med berättelsen. Under filmens 

gång bjuds vi på en fördjupning av de olika karaktärerna för att få en större förståelse för de-

ras handlanden. Det är också vanligt att det finns en hjälte med i handlingen. En hjälte är en 

person som hjälper och uppmuntrar huvudpersonen under vandringen mot målet. Under tiden 

vi närmar oss slutet sker successivt en konfliktupptrappning. Filmen blir då mer och mer dra-

matisk och huvudkaraktären får det allt svårare. I filmens klimax får vi så småningom den 

efterlängtade konfliktlösningen. När publiken får veta hur det gått för huvudkaraktären, om 

han eller hon nått sitt mål eller inte, då har vi nått filmens slutpunkt. Slutet infinner sig strax 

efter klimax och ska svara på de frågor som tittaren ställde sig i början. Ett slut bör alltså be-

rätta för publiken hur det gick för huvudpersonen och det bör kännas sannolikt, men det finns 

förstås filmslut som bjuder på överraskningar. I filmens avtoning gläds eller sörjer man till-
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sammans med huvudpersonen en kort stund. Som vi ofta hör i den klassiska sagan ”och så 

levde de lyckliga i alla sina dagar…”.
54

 

 

2.5.2 Semiotik och bildteori 

 

Semiotik är läran om tecken och teckensystem. Semiotiken studerar hur vi uppfinner och an-

vänder tecken i all mänsklig kommunikation. Tecken är bärare av betydelser och kan därför 

tolkas och användas som språk. Inom semiotiken talar man bland annat om symboliska, iko-

niska och indexikala tecken.
55

 Roland Barthes var en pionjär inom semiotiken och vidareut-

vecklade teckenteorierna, bland annat med hjälp av begreppen denotation och konnotation. 

Dessa begrepp talar om olika teckens innehåll och betydelser. 

Om man talar om ett symboliskt tecken, såsom ett ord, så har det ingen likhet med vad den 

representerar. Förbindelsen mellan uttryckssida (denotation) och innehållssida (konnotation) 

verkar godtycklig och är något man lär sig kulturellt. T.ex. bokstavskombinationen ”häst” 

denoterar ett fyrbent, gräsätande hovdjur. Konnotation är de betydelser vi får på köpet bero-

ende på vilka vi är och vilka erfarenheter vi har. Bildteori kallas de studier som granskar bil-

ders konnotativa nivå. Ordet ”häst” konnoterar kanske värme och trofasthet eller kanske 

tvärtom hot och aggressivitet. På samma sätt för en bild på en häst med sig olika konnotatio-

ner, delvis beroende på hur hästen framställs och delvis beroende på vem som tolkar den. 

Däremot är ikoniska tecken sådana att relationen mellan uttryckssida och innehållssida fram-

står som naturlig: ett ikoniskt tecken upplevs som en direkt imitation av verkligheten. Till 

exempel är en välgjord teckning av någonting ett ikoniskt tecken. Alltså, en välgjord teckning 

av en häst liknar verkligen en häst.
56
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2.5.3 Skillnad i berättande mellan bok och film 

 

Den litterärt berättande texten, ordtexten, är symboliska tecken medan spelfilmens berättande 

text är ikoniska tecken. Spelfilmens bilder motsvarar alltså verkligheten på ett analogt sätt till 

skillnad från romanens ord där man själv får skapa sig dessa bilder. Skillnaden mellan symbo-

liskt och ikoniskt berättande motsvarar ungefär de distinktioner som inom narratologin (ve-

tenskapligt studium av berättarkonsten)
57

 görs mellan telling och showing. Telling, sådant 

berättande där berättaren själv för ordet, är vanligast i skriven text som exempelvis i en ro-

man. Bokens berättare för själv ordet genom vilken berättarakten framträder tydligt. Med 

showing, visas textens innehåll och dess händelseförlopp oförmedlat och direkt upp framför 

betraktaren. Ingen förmedlande berättare finns synlig och ingen förmedlande berättarröst hör-

bar. Den konventionella spelfilmen illustrerar ett sådant berättande där alltså filmens bilder 

och ljud gör en traditionellt förmedlande berättare, det vill säga telling, i många fall onödig.
58

  

Det kan tänkas att detta oförmedlade och direkta förmedlande av bilder filmen emellanåt kan 

framstå som råa, statiska och påtvingade jämfört med en bok där man själv ”uppfinner” bil-

derna. Det man då inte tänker på är att filmskaparna har gjort många medvetna val i hur de 

rörliga bilderna visas. Om vi återgår till hästen som exempel så kan den vara filmad från en 

speciell vinkel, kameran kan vara fixerad eller i rörelse, färgtonerna kan kännas intensiva eller 

bleka, hästen kan vara ung och stark eller gammal och svag, bakgrunden kan vara vag så att 

hästen framträder extra tydligt etc.
59

 Ytterligare en styrka filmen har, tack vare flexibiliteten i 

de rörliga bilderna, är dess förmåga att säga många saker på en gång: filmens unika förmåga 

att använda sig av indexikala tecken.
60

 Indexikala tecken är betydelser som uppstår ur ett or-

sakssamband mellan två företeelser. Som t.ex. när hästar gnäggar så är det ett indexikalt teck-

en på annalkande fara.
61

 Infogat i filmmediets visuella och auditiva natur finns alltså kvalite-

ten att kunna arbeta in beskrivningar av miljöer och karaktärer samtidigt som det berättelse-

mässiga framåtskridandet pågår. Detta till skillnad från romanen där beskrivningar ofta sepa-

reras från berättelsemässigt framåtskridande.
62
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Cinema is an art and a medium of extensions and indexes. Much of its meaning comes not from what we see 

(or hear) but from what we don’t see or, more accurately, from an ongoing process of comparison of what we 

see with what we don’t see. This is ironic, considering that cinema at first glance seems to be an art that is all 

too evident, one that is often criticized for “leaving nothing to the imagination.” […] very few films are 

strictly denotative; they can’t help but be connotative, “for to speak [film] is partly to invent it.” The observer 

who adamantly resists, of course, can choose to ignore the connotative power of film, but the observer who 

has learned to read film has available a multitude of connotations.
63

 

 

 

 

 

3 Metod 

 

Vi har i denna uppsats använt oss av två olika metoder för att få in empiriska data. Den metod 

vi upplever kommer att ge oss bäst information är de kvalitativa intervjuerna. Den kvalitativa 

intervjun används ofta inom humanvetenskaperna på grund av att man då lättare kan ”få bättre 

möjligheter att förstå och förhålla sig till andra människor och företeelser i deras unika sam-

manhang”.
64

 Styrdokumentens utformning innebär att man som lärare har relativt fria händer 

angående hur man lägger upp och motiverar sin undervisning. Med intervjuer tror vi därför att 

vi bäst fångar upp dessa motiveringar och att de kommer att ge en förståelse till de val som 

lärarna gör i sin undervisning. Vi intervjuar fyra filmkunskapslärare och fyra svensklärare på 

fyra olika skolor. Att vi väljer fyra olika skolor motiverar vi med att de har olika lärarkulturer 

och företeelser i sina unika sammanhang och därmed ger det en bättre överblick av situatio-

nen i en region. Då vi gjorde intervjuerna gjorde vi dem på plats i den skola där lärarna är 

verksamma. Intervjuerna spelades in med inspelningsbara medium såsom kassettbandspelare 

och digital diktafon. Detta för att vi i efterhand skulle kunna återgå till dessa för att kunna 

fånga all relevant information som gavs vid intervjutillfället. Intervjuerna tog plats i ett avskilt 

rum för att vi inte skulle bli störda men också för att uppnå en så bra ljudkvalitet som möjligt. 

Innan intervjun påbörjades klargjorde vi för de intervjuade att deras riktiga namn inte kommer 

att figurera i uppsatsen och all information intervjuerna ger behandlas således konfidentiellt. 

En fråga lästes upp i taget och besvarades därefter av informanten. De hade inte fått se frågor-

na i förväg vilket vi motiverar med att informanterna inte skulle kunna läsa in sig på ämnet 

och därmed ge de svar som informanten tror att vi vill höra.   
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För att få in ytterligare data till vår uppsats valde vi att använda oss av enkäter som ett kom-

plement till intervjuerna. Enkäterna är en komprimerad variant av intervjufrågorna och är 

därmed också kvalitativt utformade. Vår förhoppning är att de kommer att ge oss ett bredare 

underlag till undersökningen. Dessa skickades ut i elektronisk form: se bilagor 3 och 4. Den 

främsta anledningen till att vi valt en digital enkät till skillnad från en pappersenkät är av eko-

nomiska skäl i form av porto, samt att vi tror att informanterna upplever det som ett relativt 

enkelt sätt att delta i en undersökning. För vår del blir det dessutom enklare att hantera då vi 

undgår transkriberingsmomentet. Två enkäter skickas ut till varje skola som besvaras av en 

filmkunskapslärare samt en svensklärare. Totalt skickar vi ut enkäter till tio skolor, vilket to-

talt blir 20 stycken enkäter. Enkäterna hjälper oss att komma i kontakt med så många olika 

skolkulturer som möjligt vilket ger oss en mer generell uppfattning om hur filmen används ute 

i skolorna. 

 

3.1 Urval av informanter 

 

För att få så bra empiriska data som möjligt från de intervjuer vi gör så har vi valt att vända 

oss till filmkunskapslärare, då de frekvent använder sig av film i undervisningen. Vi kommer 

även att intervjua svensklärare situerade på samma skola som filmkunskapslärarna. Att vi 

väljer att intervjua lärare från de två olika ämnena på samma skola är delvis för att kunna göra 

en jämförelse med annan forskning som visar att man sällan använder sig av filmens språk 

och terminologi i undervisningen. Att använda filmen som autonom konstnärlig produkt som 

hon kallar det.
65

 Se rubrik 2.1 Spelfilmen i skolan. 

Vi har inga begränsningar i vårt urval av intervjuade lärare då vi tänker att nyutbildade lärare 

är väl förtrogna med att använda andra medier i undervisningen medan äldre lärare å andra 

sidan har en större rutin till sin fördel. Undantaget är att vi vill att informanterna är behöriga 

lärare. Detta för att vi tror att behöriga lärare har en större kunskap om pedagogiska situatio-

ner än vad obehöriga lärare har. 

Till våra enkäter har vi valt ut tio filmkunskapslärare och tio svensklärare, alltså några fler än 

de vi intervjuar. Vi hoppas att antalet informanter kommer att uppväga den mindre mängd 
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data som enkäterna ger. Dessutom har vi tagit med i beräkningarna att svarsfrekvensen tro-

ligtvis inte kommer att bli så hög. 

 

 

4 Resultat 

 

Under denna rubrik har vi valt att sammanfatta intervjuerna med filmkunskapslärarna och 

svensklärarna. Resultatet kommer att redovisas i kategorier som vi gjort utifrån våra intervju-

frågor. Informanterna är verksamma lärare på gymnasium runt om i östra Sverige. Informan-

terna utgör två grupper som består av filmkunskapslärare och svensklärare. Vi har valt att 

benämna filmkunskapslärarna med bokstaven F (som i filmkunskap), samt numrerade från 1 

till 4. Och svensklärarna med bokstaven S (som i svenska), också de numrerade från 1 till 4. I 

vissa kategorier kommer vi även att ta med svar från enkätundersökningen. Svaren kommer 

att benämnas som enkät F samt numrerade från 1 till 5. Då svensklärarnas svar på enkäterna 

uteblev finns inga enkäter S att redovisa. 

4.1 Lärarintervjuer och enkäter 

 

Här följer svaren från intervjuerna samt enkäterna. De olika svaren är placerade under lämplig 

kategori. Vi är medvetna om att svaren inte är jämnt fördelade av lärarna från respektive 

ämne. Merparten av svaren kommer från filmkunskapslärarna. Detta beror på att vi fann deras 

svar mer uttömmande och givande.  

4.1.1 Har alla möjlighet att läsa filmkunskap? 

 

Vi kan konstatera att det ser olika ut på de skolor som våra informanter är verksamma på. 

Exempelvis är filmkunskap ett individuellt val som alla kan läsa på lärare F3:s skola, men på 

lärare F4:s skola är det en kurs som enbart elever som går på medieprogrammet kan läsa.  
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4.1.2 Fördelar och nackdelar med film i undervisningen 

 

Här kommer vi att presentera fördelar respektive nackdelar var för sig. 

4.1.2.1 Fördelar 

Lärare F1 talar om att med film kan man visualisera olika exempel i undervisningen vilket gör 

det tydligt för eleverna att förstå. Lärare F2 menar att en fördel med film är att eleverna gärna 

försätter sig i en inlärningssituation. Samma lärare nämner även att film är ett bra förpackat 

genomtänkt medium, det vill säga att någon har tänkt på filmens olika delar. Lärare S1 menar 

att film är till fördel för lässvaga elever då de kan tillgodose sig samma berättelse som sina 

klasskamrater vilket gör att alla kan arbeta med samma berättelse. Lärare S2 menar att film 

kan hjälpa till att lätta upp tunga delar t.ex. litteraturhistoria. Lärare S4 talar om att diskutera 

utifrån filmen:  

Har man läst texten innan och ser den som film också så kan man göra jämförelser för att film är ju ett per-

spektiv på en text oftast och då finns det mycket man kan diskutera, är det så ni hade tänkt er det här eller 

hade ni tänkt er bilderna på nåt annat sätt  

Elevernas förförståelse för film är något som alla filminformanter nämner som en fördel. Lä-

rare F3 utvecklar resonemanget om förförståelse genom följande citat:   

Det första är ju att när du kommer hit som 16-åring så har du hela spelfilmens berättande, genreuppdelning, 

du har allting med dig, fast dom är inte alltid så medvetna om det. De kan tolka signalerna, de kan förstå och 

se det som händer, men de förstår inte riktigt att det händer och att det som händer är medvetet gjort. Många 

rycker på axlarna när man analyserar. Då säger de: Tror du någon har tänkt så, tror du verkligen att det är nå-

gon som planerat att just den där ljusstaken ska falla i den här scenen? Tror du inte det var en slump? Därför 

är spelfilmen så tacksam att jobba med för de har konsumerat så mycket och de kommer att konsumera så 

mycket och de är så intresserade av den konsumtionen. Därför är de så intresserade av att lära sig hur spel-

filmen berättar. 

Lärare F4 talar även om filmens möjlighet att ta upp abstrakta begrepp så som normer och 

värderingar. Genom att visa exempel från film kan det underlätta och öppna upp för vidare 

diskussion. Lärare F4 berättade att hon hade arbetat med ett tema kring respekt där hon an-

vände sig av film och som uppskattades av eleverna och bidrog till bra diskussioner. 

4.1.2.2 Nackdelar 

Vissa lärare kundes se organisatoriska nackdelar med film i undervisningen då det tar mycket 

tid i anspråk att visa en hel film från början till slut och att det på några få av våra informan-

ters skolor saknades teknisk utrustning. Andra nackdelar som några av våra informanter 

nämnde var att vissa elever har uppfattningen att film är lika med att inte vara aktiv. Och att 
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filmen till skillnad från boken redan är ett styrt medium med strikta ramar i form av ljud, ljus, 

etc. I likhet med ovanstående åsikter var det en av informanterna som uttryckte att film inte 

stimulerar fantasin i lika stor utsträckning som en bok. En annan av informanterna såg en 

eventuell fara i att filmintresset ökar på bekostnad av andra texter.  

Lärare F3 tar upp något som han tycker att lärare borde tänka på: 

 En nackdel som alltid kommer in när man jobbar med spelfilm i filmkunskap är att smaken är väldigt, väl-

digt allena styrande. När man undervisar i rörlig bild och t.ex. pratar om nyheter och dokumentär om man tar 

det som motexempel, så är det ingen som säger ”Åh, vad dåliga nyheter, åh vad dom var kassa”. Men om 

man jobbar med spelfilm så är det många som kan säga ”Den där filmen är ju helt värdelös” och därmed tap-

par de intresset. Det kan vara en nackdel: det måste vara filmer som smakmässigt stämmer med dom ungefär, 

annars tappar man bort dom. Då tvingar jag dom att se Singing in the rain och många blir glatt överraskade 

för man måste ju självklart utsätta dom också. Man måste ju vidga deras, man kan ju inte bara bjuda dom på 

det dom redan har sett. 

Dessutom berör även lärare F3 tillsammans med några av våra informanter ett annat problem 

med film i undervisningen:  

En annan nackdel att jobba med spelfilm tycker jag, men det är ju en helt annan del utav myntet. Det är att 

det är upphovsrättsligt väldigt, väldigt snårigt. Jag får ju egentligen inte göra mycket av det jag gör. Jag bör 

ju betala för en massa saker som jag visar i klassrummet. Jag försöker luta mig tillbaka på citaträtten osv.  

 

4.1.3 Elevers förkunskaper 

 

Lärare F1 säger följande om elevernas förkunskaper:  

”Ibland blir man förvånad om en elev säger att han älskar Hitchcock. Generellt tittar de oftast 

på ganska underhållande film. De är ganska trångsynta genremässigt. De har inte så stor kun-

skap i filmhistoria. Så kort tillbaks som -70, -80 och 90-talet. De känner igen Charlie Chap-

lin”. 

Enkät F1 tyckte att eleverna har dålig kunskap om svensk film i jämförelse med amerikansk 

film och att de är ganska styrda av genre, det vill säga att de ser helst en viss typ av film.  

Lärare F3 identifierar två kategorier eller grupper av elever och deras förkunskaper där en av 

kategorierna utgörs av elever som har ett mycket stort filmintresse och kan alla detaljer kring 

en film. Trots dessa goda förkunskaper om film menar lärare F3 att de ibland saknar förmågan 

att analysera film då de är mer fokuserade på detaljer såsom regissörer och skådespelare. Den 

andra gruppen består av elever som inte riktigt delar samma stora intresse för film som ele-

verna i den första kategorin, de har dock ett filmintresse och konsumerar mycket film. Lärare 

F3 menar att dessa elever ofta har en större fallenhet för det analytiska eftersom de inte är lika 
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koncentrerade på detaljer. Generellt sätt kan man säga att alla informanter var överens om att 

eleverna konsumerar mycket film och att de därmed också innehar stora kunskaper om film, 

om än i viss mån inom begränsade områden. 

 

4.1.4 På vilka sätt används film i undervisningen? 

 

För att förtydliga har vi valt att dela upp svaren som vi fick från filmkunskapslärarna respek-

tive svensklärarna var för sig. 

4.1.4.1 Filmkunskapslärare 

Flera av våra informanter använder kortare sekvenser från spelfilm i undervisningen för att 

förtydliga olika filmiska begrepp och företeelser som bl.a. roller, symbolik och huvudkarak-

tär. Stor vikt läggs vid hur filmen presenteras rent grafiskt, t.ex. med bildutsnitt och kamerarö-

relser. Det talas om hur viktigt ljudet är i en film, hur det kan förleda publiken och hur bra det 

är på att påverka känslomässigt. Dramaturgin anses viktig, bland annat då att hitta filmens 

premiss. Lärare F3 försöker ge sina elever redskap för att kunna tolka, analysera och förstå 

filmen: 

Det viktigaste momentet tycker jag är att lära sig att se. Lära sig att förstå att det nån som har bestämt att dom 

ska, vill försöka få dom att tycka och känna på ett visst sätt och det gör man med de här redskapen. Det är 

ingen slump att det regnar och är mörkt i alla skräckscener i princip och det är ingen slump att det är ljust, 

glatt och soligt när det är kärlek. 

Enligt lärare F3 så tror inte många elever att det ligger så mycket tankar bakom en film som 

det verkligen gör. De flesta elever har inte det där inneboende självförtroendet att våga tro på 

sig själva i en analyssituation så lärare F3 lägger stor vikt vid att de ska börja våga analysera.  

Lärare F4, som även jobbat som svensklärare, talar om hur tydlig filmen är när man ska visa 

hur en berättelse är uppbyggd:  

När jag jobbade som svensklärare hade jag alltid en spelfilm som vi tittade på och pratade dramaturgi. Och 

sen försökte jag tala om för dem att det är ju så här en berättelse är uppbyggd, att du ska ha nånting som 

fångar intresse och sen gäller det att fördjupa och sen kommer det en upptrappning och så kommer själva lik-

som knorren och så en liten avslutning och det blir väldigt tydligt för eleverna. 

4.1.4.2 Svensklärare 

Film används bland annat som intresseväckande introduktion till t.ex. ett tema. Flera infor-

manter använder film i svenskundervisningen i samband med läsning av skönlitteratur från 

specifika epoker. Filmen blir ett annat sätt att förmedla samma berättelse som i skönlitteratu-
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ren och man tittar på hur den skiljer sig från boken i berättelsen och hur epoken skildras i fil-

men. Lärare S2 säger att film blir ”ett sätt att avdramatisera det här med litteraturhistoria”.        

Lärare S1 förklarar att hon använder film i svenskundervisningen på två olika sätt: 

Jag arbetar på två olika sätt. Dels med att man kan se en filmatisering av skönlitterära verk och då är jag ute 

efter själva berättelsen, kopplingen till den epoken. Vill gärna ha avslutade berättelser. Kolla på hur filmen 

skiljer sig från originalverket, berättelsen och epoken. Det andra sättet är rent filmanalytiskt, likaså som man 

kan analysera en novell kan man analysera en film, vilka karaktärer finns med, konflikter. 

 

Lärare S4 berättar lite om hans innehåll i undervisningen: 

Det brukar fånga elever väldigt bra om man använder det i en föreläsning som dom kanske ändå inte hade ta-

git till sig på samma sätt. Inleder man med en film och diskuterar det här rörliga bildspråket och allt det här 

först och leder vidare på det man tänkt och föreläsa om egentligen det är en bra morot på nåt sätt alltså det 

fångar elever väldigt bra när dom får inte bara rösten utan bilder att hänga upp det hela på och relatera till 

också. 

 

4.1.5 Tekniksituation 

 

I princip så har alla våra informanter, svensklärare och filmkunskapslärare tillgång till den 

tekniska utrustning som behövs för att kunna använda film i undervisningen på ett tillfredstäl-

lande sätt. Lärare F3 ger en sammanfattande överblick: 

Här har det ju hänt nåt väldigt, väldigt fort dom senaste ett - två åren kan man säga på vår skola. Nu har prin-

cip alla salar en dvd, en videokanon, en videobandspelare och mörkläggningsgardiner. Och idag hävdar jag 

att, åtminstone på vårt program där har inte en rörlig bildlärare någon bättre teknisk kvalitet än vad t.ex. en 

svenskalärare har. Alla svenskalärare har bärbara datorer där dom kan lägga upp sin filmundervisning och 

koppla in i alla salar och dom har projektorer. Och vi har ju även en hörsal för 70-80 pers nere i källaren där 

vi kan köra på storduk och vi har en hörsal för 200 pers. där vi kan köra. […] De här två sista åren, bärbara 

datorer har kommit in, lärplattformar där man har sina undervisningar har kommit in. PowerPoint har gjort ett 

väldigt snabbt intåg och kravet på att kunna projicera allt detta i salarna har gjort att nästan alla salar har duk 

idag och därmed också dvd och man kan använda det. Tekniken är inte sen ett par år tillbaka nåt hinder tyck-

er jag.  
 

4.1.6 Ämnesövergripande samarbete 

 

Om det jobbas ämnesövergripande mellan filmkunskap och svenskan och så sker det oftast då 

man hittar ett gemensamt tema, då något passar in i något annat ämne. Förutom svenska så 

nämns även samhällskunskap och engelska som ämnen man jobbar ämnesövergripande med 

film i. Men det upplevs vara svårt att få det att passa ihop, därför är ämnesövergripande pro-

jekt ingen stor del av undervisningen. Scheman, tjänstefördelningar och tidsbrist nämns som 

hinder. Däremot inom mediaprogrammen så jobbar man ”internt” mycket ämnesövergripande.   
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Lärare F1:  

Det är svårt att jobba ämnesövergripande. Vid temadagar har vi kört filmer från samma tema, men det är svårt då 

man är styrd av scheman, tjänstefördelningar osv. Det förekommer men är ingen stor del av undervisningen. 

Försöker väva in rörlig bild och radio i andra ämnen så att de ska bli ämnesövergripande. Tar tillfället i akt då 

man märker att något passar in i något annat ämne. Viktigt att det passar för tillfället. Dialekt – intervju. Styrt av 

var man ligger i kursen. 

 

4.1.7 Upphovsrätt och tillgänglighet 

 

De flesta informanter uttryckte att de någon gång upplevt det problematiskt gällande tillgång-

en på filmmaterial. Lärare F3 beskriver dilemmat: ”Jag tycker att det är besvärligt för att sam-

tidigt bör man ju hålla på upphovsrätten och samtidigt kan jag ju inte bedriva min undervis-

ning.”  

Skolorna har möjlighet att köpa avtal med de större filmbolagen, t.ex. SF. De har då rätt att 

visa filmerna de köpt in obegränsat under en viss period. Avtalens pris upplevades dock nega-

tivt av informanterna. Lärare F3 säger: 

Om jag ska visa citat ur tio filmer så kan inte jag köpa rättigheter till tio filmer för att visa det i klassrummet. 

Då skulle inte en skola i Sverige kunna ge filmkunskap. 

Det finns även rikstäckande så kallade mediapooler som bland annat tillhandahåller DVD-

filmer och strömmande material till skolorna. Åsikterna om de regionala poolernas utbud 

skilde sig något bland informanterna men trots detta upplevdes utbudet i flera fall inte svara 

mot den efterfrågan som informanterna hade. Utbudet upplevdes svårtillgängligt och mycket 

smalt när det gäller icke-kommersiella spelfilmer. Lärare F1 förklarar: ”De har inte alla filmer 

som jag som undervisar i filmkunskap måste ha t.ex. en amerikansk film från 1931”. Lärare 

F4 förklarar sina tankar om vad man som lärare gör om inte filmens finns tillgänglig hos me-

diapoolerna: 

Då har jag oftast den hemma antingen på VHS eller DVD och så tittar vi på den och så kommer varningstex-

ten och då säger jag: Blunda! Alltså jag tycker inte att det är helt oproblematiskt. Det handlar ju om att säga: 

Jaha, så här får man egentligen inte göra men det gör jag nu. Jag menar det sänder ju fel signaler. Jag upple-

ver det som ett problem. 

Många av informanterna använder sig av citaträtt i sin undervisning som innebär att de visar 

ett kortare avsnitt ur en film. Det kan jämföras med att man får kopiera en viss procent ur en 

bok. Flera informanter uttryckte dock att de saknade en lagstiftning som gav skolan rätt att 

visa film i undervisningssyfte då citaträtten kunde upplevas oklar av vissa informanter. 
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4.1.8 Det vidgade textbegreppet 

 

Merparten av våra informanter kände till och hade en uppfattning om begreppet. 

Lärare S2: 

Jag brukar ta upp det i samband med när man ska läsa böcker i svenska B. Många elever säger att de inte lä-

ser någonting, de läser inte böcker och de läser ingenting annat heller. Då brukar jag använda det vidgade 

textbegreppet att man som elev läser mycket olika texter, på Internet, chatt, msn. Det vidgade textbegreppet 

tycker jag innefattar att inte bara läsa text i böcker och noveller. 

 

Enkät F2: 

En text, en historia, kan berättas i olika format. De olika formaten, t ex text, bild, ljudberättelse, film etc. har 

alla starka och svaga sidor och kräver en anpassning av berättandet till formatet. Texter som berättas i andra 

format än skriven text har andra fördelar och kan stimulera både skapare och åhörare/publik på nya sätt. 

 

 

5 Metoddiskussion 

 

Enkäterna gav oss inte de resultat som vi önskat. Anledningarna till det beror på ett antal olika 

omständigheter. Om vi tittar på svarsfrekvensen var den efter första utskicket 40 % för film-

kunskapslärarna respektive 0 % för svensklärarna. Då vi följt rutinerna för en enkätundersök-

ning och skickat en påminnelse uteblev ändå svaren från svenskämnesinformanterna. Den 

slutgiltiga svarsfrekvensen blev 50 % för filmkunskapslärarna och fortfarande 0 % för svensk-

lärarna. 

En av anledningarna till det låga deltagandet från svensklärarnas sida skulle kunna vara att 

enkätens innehåll ansågs handla om en del av svenskundervisningen som man inte känner sig 

bekväm med. Om så är fallet ansåg de sig inte kunna bidra med någon för oss användbar in-

formation och valde därmed att avstå. En annan anledning till det låga deltagandet kan bero 

på att lärarna enligt utsago var mitt uppe i rättning av nationella prov och att det dessutom 

närmade sig terminsavslutning med allt som hör därtill och det gjorde att lärarna avstod från 

medverkan i enkätundersökningarna.
66

 Ytterligare en anledning var att enkäten kanske ansågs 

lite för tidskrävande med tanke på att frågorna var av utredande karaktär. Detta hade vi dock 
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ägnat uppmärksamhet åt, därför bad vi informanterna uttrycka sig kortfattat vilket vi tyckte 

borde uppväga utformandet av frågorna.  

Filmkunskapslärarnas relativt höga deltagandenivå kan bero på en större entusiasm för film i 

allmänhet. Att de dessutom använder sig av film kontinuerligt i sin undervisning gör att deras 

kunskaper om film förmodligen underlättar ett deltagande. Detta leder till att risken finns att 

det bara är riktiga entusiaster som svarat på enkäterna. Man kan därför fråga sig om våra en-

käters resultat ger en rättvis bild av svensklärarnas filmanvändning på skolorna. Som exem-

pel, hade resultatet varit omvänt om det handlat om August Strindbergs författarskap? Ett 

ämne som rimligtvis borde väcka svensklärarnas entusiasm. På liknande sätt var intresset för 

att låta sig intervjuas lägre från svensklärarnas sida. Vi fick kontakta ett större antal potentiel-

la informanter från svenskan jämfört med filmkunskapen innan vi fick någon att ställa upp på 

intervju. Detta kan bero på ovan nämnda resonemang om att terminen närmade sig slutet
67

, 

samt att svensklärare i allmänhet måhända har bistått med information till tidigare uppsatser 

inom liknande ämne och därför känner att de dragit sitt strå till stacken. 

Innan vi valde ut informanter för intervjuerna var vi inte helt säkra på hur det förhöll sig an-

gående skillnaden mellan ämnet filmkunskap respektive rörlig bild. Vi förmodade att de var 

relativt lika då en film i sig består av rörliga bilder. Det visade sig dock vara en ganska stor 

skillnad i dessa ämnen då filmkunskapen behandlar film rent teoretiskt medan rörlig bild är ett 

mer praktiskt ämne med betoning på att skapa film. 

Svensklärarnas intervjufrågor i jämförelse med filmkunskapslärarnas kan vi efterhand tycka 

var lite för enkelt utformade. Detta märktes först då vi genomfört alla intervjuerna. Vår ovana 

i intervjuteknik gjorde att vissa av frågorna liknade varandra vilket resulterade i att vi på flera 

frågor fick liknande svar som medförde att svaren inte blev så omfattande som vi hoppats på. 

Ett alternativ hade kunnat vara att ställa följdfrågor, men risken med följdfrågor är att de 

eventuellt skulle kunna färga deras svar i en riktning som de tror vi önskade.   

Vid intervjutillfällena använde sig Andreas av en vanlig portabel kassettbandspelare som lå-

nades av Högskolan i Jönköping. Bandspelaren fungerade utmärkt vid alla fyra intervjutillfäl-

lena utom ett. Vid detta mindre lyckade tillfälle använde sig Andreas av ett redan använt kas-

settband. Andreas hade ändå gjort den obligatoriska funktionskontrollen innan intervjun bör-
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jade. Tyvärr visade sig denna kontroll inte kunna utsäga något om kassettbandets generella 

förmåga att spela in ljud. Kassettbandspelaren misslyckades nämligen vid vissa slumpmässigt 

inträffade tillfällen under denna intervju med att totalt radera den gamla inspelningen. Följden 

blev att den gamla inspelningen blandades med den nya och det innebar att informantens svar 

överröstades vid en fråga. Med stor sannolikhet var det kassettbandet som felade, eftersom 

bandspelaren lyckats spela in tillfredsställande på andra, också de begagnade, kassettband. 

Björn använde sig av modernare inspelningsapparatur i form av en mp3-spelare med diktafon-

funktion samt en reservinspelare vilken bestod av en vanlig mobiltelefon. Även den hade en 

diktafonfunktion. Björn gjorde innan intervjutillfället de obligatoriska funktionalitetstesterna 

med positivt resultat. Reserven räddade Björn vid ett intervjutillfälle då mp3-spelaren inte 

lyckades återge intervjun tillfredsställande. Slutsatsen rent tekniskt är att alltid använda re-

servinspelare samt att inte använda begagnade kassettband. 

 

I samband med att vi i början av arbetets utformning skulle söka information om det vidgade 

textbegreppet fann vi på Skolverkets webbplats en omfattande och för oss användbar text vid 

namn Ett vidgat textbegrepp. Denna text försvann dock spårlöst från Skolverkets webbplats 

den 6:e november 2008. Vi kontaktade Skolverket för att höra var texten tog vägen men än 

idag har vi inte fått någon förklaring till varför den försvann. Vi fick en kopia av texten men 

då den inte längre finns tillgänglig för allmänheten så har vi inte vågat använda oss av texten 

som referens i uppsatsen. 
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6 Sammanfattande diskussion 

 

Eftersom svenskämnets till sin natur är kommunikativt känns det mycket naturligt att i 

svenskämnet lära eleverna att hantera de verktyg som behövs för att kunna delta i samhället 

som jämlika medborgare. Vårt syfte med denna uppsats är att fördjupa oss i och undersöka 

vilka pedagogiska möjligheter spelfilmen har i svenskundervisningen med utgångspunkt från 

det vidgade textbegreppet. Det vidgade textbegreppet står med i svenskämnets styrdokument 

av flera anledningar. En av de främsta nämns som betydande omvärldsförändringar där det 

tillkommit en mångfald av informationsutsändande kanaler och att skolan därför måste för-

ändras med det. Trots detta visar Olin-Scheller i sin doktorsavhandling Mellan Dante och Big 

brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar att även om det vidgade textbegreppet 

funnits med under lång tid i kursplanerna för svenskämnet har det inte fått någon större ge-

nomslagskraft bland de lärare som ingick i hennes undersökning.
68

 Då tycker vi att det är sär-

skilt viktigt att filmens uttryckssätt i svenskämnet tas upp i undervisningen. Även med tanke 

på att det visat sig att filmkunskap inte är tillgängligt för alla elever enligt våra efterforskning-

ar (se rubrik 4.1.1). 

I ett demokratiskt samhälle är det meningen att alla människor ska kunna delta i maktutöv-

ningen. Det är demokratins fundament. För att kunna delta i samhället fullt ut är det viktigt för 

eleverna att lära sig olika former av kommunikation i skolan. För att kunna kommunicera 

krävs att man kan reglerna, kulturen och språket. Idag används många olika informationska-

naler och den största är de rörliga bildernas medium och lärarna uppmanas i styrdokumenten 

att i allt större utsträckning nyttja rörliga bilder i undervisningen. Det innebär en aktiv integre-

ring av olika texter från olika medium, såsom från film, TV och dator. Det finns även en de-

mokratiaspekt med att öka filmanvändningen då vi tror att film kan hjälpa lässvaga elever att i 

större utsträckning delta i undervisningen på samma villkor. Genom att öka och fördjupa bru-

ket av film och media i skolan kan läraren både göra undervisningen mer lustfylld och bättre 

lära eleverna att behärska samtida texters och språks uttryckssätt.
69

 Då man använder rörliga 

bilder i skolan utnyttjar man dessutom elevernas förkunskaper och erfarenheter på ett naturligt 

sätt. Denna stora mängd förkunskaper eleverna besitter tror vi också gör att de lättare försätter 
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sig i en inlärningssituation. Ett ifrågasättande av denna sortens erfarenhetspedagogik skulle 

kunna vara att elevers förståelsehorisont inte utvidgas. Det var också en av nackdelarna som 

kom fram i intervjuerna. Att eleverna, trots stora kunskaper om film är relativt genrebundna, 

det vill säga att de oftast ser samma sorts filmer. Men det ser vi som att det ligger på lärarens 

ansvar huruvida deras filmsmak utmanas. Att man som lärare bjuder eleverna på nytt stoff 

som inbjuder till utveckling. Om det är så som informanterna säger blir det ännu viktigare att 

visa film i skolan. För om skolan inte visar filmer utanför deras eget intresseområde, var skall 

de då få chans att vidga sina kunskaper om film? 

Vi kan konstatera att Olin-Schellers resonemang och kategorisering hur film används i 

svenskundervisningen till stor del stämmer överens med vårt resultat från intervjuerna. Dock 

kan vi ana tendenser bland svensklärarna att närma sig filmen som autonom konstnärlig pro-

dukt. Att det är så tror vi beror på att lärarutbildningen vid vissa lärosäten de senaste åren 

gradvis fått en ökad mängd utbildning om bild, filmanalys samt olika mediers funktioner. Vi 

tror även att en lärares filmintresse är en avgörande faktor för hur mycket och på vilket sätt 

film används i undervisningen. Lärare F3:s tankar speglar situationen i skolorna på ett trovär-

digt sätt, tror vi: 

Jag tycker att vi är dåliga i skolans värld att använda de rörliga bilderna. En grundläggande orsak är en djup 

osäkerhet hos många lärare. Jag tror att många lärare och svensklärare skulle behöva fortbildning eller ut-

bildning och få redskapen och då tror jag många tacksamt skulle ta emot det. Men jag tror att många känner 

att nu får eleverna gå iväg och se nån film och så ska vi prata om det här på svenskan och så känner dom sig 

som att dom faktiskt är dom som vet minst i rummet för att eleverna är så oerhört, dom är uppfödda med det 

här. Dom är tränade på ett helt annat sätt än vad vi är liksom så jag tror inte det är nån ovilja, utan jag tror att 

det handlar om utbildning och en förändrad syn på att film är inte bara underhållning som man liksom ser på 

kvällarna utan det är lika verkligt som text. 

 

Magnus Dahlöf, specialpedagog och musiklärare, talar i artikeln Använd Big Brother i skolan! 

i tidskriften Svenskläraren nr 2, 2003 om fördelen med att använda film då det kommer till att 

bland annat arbeta med etik och moral i skolan. Han utnyttjar här filmens direkta och oför-

medlade uttryckssätt som bland annat gör det lättare att anknyta till abstrakta begrepp och att 

lättare kunna förmå sig att leva sig in i olika roller. I artikeln skriver Dahlöf att han arbetat 

med teman såsom kärlek, vänskap, sex, mobbning och ideal. Genom att ha så kallade ”kill-

snackslektioner” (Dahlöfs ordval) berör han olika ämnen som kan vara svåra att diskutera. 

Lektionerna inleds med att eleverna ser en filmsekvens eller en hel film som tar upp det aktu-

ella temat. Han menar att filmen eller filmsekvensen fungerar som en gemensam utgångs-

punkt och att de rörliga bilderna gör det lättare att tala om problemet eftersom eleverna lättare 

kan distansera sig från det verkliga problemet. Han upplever att eleverna får det enklare att 
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sätta ord på egna värderingar och känslor när de har sett en film och analyserat och reflekterat 

kring den. Vid dessa tillfällen lär sig eleverna dessutom att lyssna på och respektera sina 

klasskamraters tankar och åsikter.
70

 Dahlöfs sätt att använda film tror vi kan gynna elever, 

framförallt killar, att göra det lättare att prata om känsliga ämnen.    

Ytterligare en fördel med spelfilmen är att den ofta har en mycket tydlig dramaturgi, vilket 

gör den klassiska berättartekniken lättöverskådlig för eleverna. Eftersom filmen består av rör-

liga bilder så är den också mycket användbar då det kommer till att exemplifiera bildspråkets 

olika komponenter och att lära sig tolka och analysera dessa. Att ta del av information i form 

av rörliga bilder är det vanligaste sättet för ungdomar att roa sig, lära sig saker och ta del av 

information av olika slag och berättelser omger dem vart de än vänder sig. Eftersom svensk-

undervisningen inte verkar helt redo att lära ut dessa verktyg skulle en första fas kunna vara 

att dra nytta av filmkunskapen genom att utöka samarbetet ämnena emellan tills det vidgade 

textbegreppet fått det genomslag som kursplanerna verkar för. Av våra informanters uttalan-

den att döma är det idag tyvärr inte något större utbyte mellan ämnena. En sådan förändring 

sker naturligtvis inte över en natt utan det är en långsam process, som vi kan se då det vidgade 

textbegreppet infördes 1994.  

Hos våra informanter visar resultatet att all teknisk utrustning finns att tillgå för att kunna an-

vända sig av film i undervisningssyfte så teknikfrågan är numera inget hinder för ämnesöver-

gripande samarbete och för att använda film i undervisningen. Alltifrån bildkanoner till mörk-

läggningsgardiner finns tillgängligt. Hinder för lärare att använda film i undervisningen finns 

dock bland annat i form av upphovsrättsliga snårigheter. Många av våra informanter önskar se 

en lag som tillåter filmvisning i undervisningssyfte. En sådan lag tror även vi skulle underlätta 

filmens förekomst i skolan. Att vara lärare förknippar många med att vara en förebild för ele-

verna och genom en lagstiftning som undanröjer tvivel om vad som är rätt eller fel slipper 

läraren ställas inför detta dilemma. I väntan på en sådan lag ser vi prov på den uppfinningsri-

kedom informanterna använder sig av för att kunna visa film. Det finns förvisso material i 

mediepoolerna som används, men det är i några avseenden begränsande då det till exempel 

inte går att få tag på ”icke-kommersiella” filmer av de slag som våra informanter vill använda 

sig av i undervisningen. Även i detta avseende ser vi att en förändrad lagstiftning skulle vara 

till gagn för filmens användning i skolan.  
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Läroplansreformen inför Lpf94 hade som mål att skapa en mer indirekt styrning. Huvudmålet 

var att skolan skulle demokratiseras och att eleverna skulle få bestämma mer. Dialog mellan 

lärare om läroplan och kursplaner skulle öka professionaliteten i lärarkåren. Lärarnas frihet att 

välja stoff och arbetsformer behövdes för att anpassa undervisningen efter behov hos elever-

na. Detta skulle leda till högre måluppfyllelse.
71

 Det paradoxala med detta är att den ökade 

friheten för lärarna tycker vi verkar ha lett till att man kan förbise det vidgade textbegreppet 

och därmed också elevernas behov. 

Vi avslutar med lärare F3:s resonemang angående det vidgade textbegreppet:  

Jag tycker att det vore dags att på nåt vis få in filmen som berättande och som del i svenskan mycket, mycket 

tydligare och inte så luddigt som det är nu. Jag tycker det skulle vara klarare i kursmål och i styrdokumenten 

om att det faktiskt ska vara med. Det är onekligen ett sätt att berätta på […] det måste komma [med i svensk-

undervisningen] därför att man ska inte behöva välja till i-valskursen filmkunskap för att lära sig konsumera 

rörliga bilder. Man kan inte gå ut från svenskan på gymnasiet idag utan att ha lärt sig läsa och tolka och ana-

lysera klassiska böcker och då borde det vara lika naturligt att man inte går ut svenskan på gymnasiet utan att 

ha lärt sig att titta, analysera och konsumera rörliga bilder och tolka dom likaväl tycker jag.     

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att undersöka möjligheterna att skapa film 

inom svenskämnet. Att de får öva upp förmågan att kunna uttrycka sig med hjälp av rörliga 

bilder alltså. Enligt Holmbergs resonemang om demokrati handlar även en sådan förmåga om 

en demokratisk rättighet. I dagsläget är det i stort sett bara elever som väljer att gå mediepro-

gram som har de tekniska tillgångarna som krävs. Tekniken som krävs för att spela in film 

kostar inte så mycket idag, vilket förr kanske ansetts som det största hindret. Kunskapen att 

uttrycka sig med rörliga bilder tror vi dessutom idag är extra relevant för dagens gymnasie-

ungdomar med tanke på den höga populariteten av bloggar. En blogg är en typ av webbplats 

som innehåller kommentarer till händelser i den personliga eller samhälleliga sfären.
72

 På 

bloggar och liknande webbplatser som till exempel Facebook, är videoklipp ofta en del av 

uttryckssättet. Vi tycker att bloggandets sätt att uttrycka sig är en bra definition av hur ett vid-

gat textbegrepp kan se ut och ta sig form. Avslutningsvis kan vi hänvisa till att det inte råder 
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någon tvekan om att praktiska göromål (vilket ju filmskapande är) alltid anses som väldigt 

populärt bland elever och då blir skolan full av lustfyllt lärande. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor filmkunskapslärare 
 

1. Vad har man för utbildning som lärare i rörlig bild (filmkunskap)? 

2. Hur länge har rörlig bild funnits? Har den trängt undan filmkunskapen, eller är den in-

tegrerad i rörlig bild? 

3. Hur arbetar ni med spelfilm i filmkunskap? 

4. Vilka kan välja rörlig bild? Finns det ett medieprogram som kurserna är inbakade i el-

ler är de även valbara? 

5. I vilken utsträckning jobbar ni ämnesövergripande? Vilka ämnen? Hur ofta? 

6. Nämn några fördelar med att jobba med film? 

7. Nämn några nackdelar med att jobba med film? 

8. På vilket sätt skiljer sig er tekniska utrustning från svenskans? Vem har rätt att använ-

da er tekniska utrustning? Brukas den? 

9. Hur skulle du definiera det vidgade textbegreppet? 

10. Hur upplever du tillgängligheten på filmmaterial med tanke på upphovsrätt etc.? 

11. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan en filmupplevelse och en bokupplevel-

se? 

12. Hur upplever du att elevers förkunskaper är då det gäller spelfilm? Hur visar det sig? 

13. Finns det några, som du tycker, viktigare moment gällande spelfilm i undervisningen? 

14. Vad tror du filmkunskapen skulle kunna tillföra svenskämnet med avseende på det 

vidgade textbegreppet (användandet av film)? 
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Bilaga 2, Intervjufrågor svensklärare 

 

1. Hur skulle du definiera det vidgade textbegreppet? 

2. Tycker du att mer djupgående kunskaper om film borde ingå i svenskundervisningen? 

Motivera. 

3. På vilket sätt tror du att filmkunskapen skulle kunna tillföra svenskämnet något med 

avseende på det vidgade textbegreppet? 

4. Hur arbetar du med spelfilm i svenskan? 

5. Nämn några fördelar med att jobba med film? 

6. Nämn några nackdelar med att jobba med film? 

7. Vad finns det för teknisk utrustning att tillgå? 

8. Hur upplever du tillgängligheten på filmmaterial med tanke på upphovsrätt etc.? 

9. Beskriv hur du upplever att användandet av film i svenskundervisningen tas emot av 

eleverna? 

10. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan en filmupplevelse och en bokupplevel-

se? 
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Bilaga 3, Enkät svensklärare 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Högskolan i Jönköping som för närvarande arbetar med en C-uppsats i 

svenska under vår utbildning till lärare. Vi har sammanlagt valt ut tio gymnasieskolor i Jön-

köping samt i Jönköpings län som har rörlig bild/filmkunskap i kursutbudet, således har du 

och er skola blivit utvald och vi vore mycket tacksamma om ni vill medverka.    

 

Det vi vill undersöka är hur spelfilm används i rörlig blid/filmkunskap och hur det används i 

svenska med utgångspunkt från det vidgade textbegreppet. Vi tror nämligen att de två ämnena 

har mycket att lära av varandra då det gäller hur man använder och ser på spelfilm i undervis-

ningen.  

Undersökningen gör vi genom att skicka ut en enkät till en undervisande lärare i rörlig 

bild/filmkunskap samt en svensklärare på respektive skola.  

 

 

Vi vore varmt tacksamma för er medverkan, då resultatet hänger på de svar vi får in! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Björn Viberg & Andreas Westerling, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 
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Enkäten innehåller sex frågor. Frågorna är av utredande karaktär men vi ser helst att svaren 

hålls relativt kortfattade, detta för att få en bättre och bredare överblick. Svaren skrivs under 

frågorna.   

 

1. Känner du till det vidgade textbegreppet enligt de nationella styrdokumenten? Om ja, 

hur skulle du definiera det? 

Skriv här 

2. Använder du dig av det vidgade textbegreppet? I så fall hur? 

 Skriv här 

3. Hur jobbar du med film i svenskan? Radera det/de alternativ du inte använder dig av. 

Eget sätt skriv som vanligt.  

a) Film som illustration 

Filmen används här oftast som en beskrivning av antingen en historisk tid eller ett 

skönlitterärt verk. 

 

b) Film som komplement 

I dessa uppträder ofta både skönlitteratur och film med anknytning till det aktuella te-

mat. 

 

c) Film som jämförelse 

Jämförande studier mellan en eller flera böcker och filmatiseringen av de/n/samma. 

 

d) Film som autonom konstnärlig produkt 

Man ser till de unika egenskaper som skiljer spelfilmen från andra textbaserade medi-

er, som till exempel en bok. 

 

e) Eget alternativ 

    Skriv här 

 

4. Jobbar du ämnesövergripande med rörlig bild/filmkunskap? 
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Skriv här 

 

5. Fördelar med att jobba med film? 

Skriv här 

6. Nackdelar med att jobba med film? 

Skriv här 

 

 

Var vänlig skriv i enkäten vilken skola du undervisar på. Genom att du gör det underlättar det 

för oss att hålla reda på vilka skolor som svarat. Skolans namn kommer naturligtvis att be-

handlas konfidentiellt och kommer således inte att nämnas i undersökningen. Enkäten skickas 

via mail till någon av följande adresser: lu05jobj@hlk.hj.se eller lu05wean@hlk.hj.se  

 

Tack för din medverkan  

Björn Viberg & Andreas Westerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lu05jobj@hlk.hj.se
mailto:lu05wean@hlk.hj.se
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Bilaga 4, Enkät filmkunskapslärare 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Högskolan i Jönköping som för närvarande arbetar med en C-uppsats i 

svenska under vår utbildning till lärare. Vi har sammanlagt valt ut tio gymnasieskolor i Jön-

köping samt i Jönköpings län som har rörlig bild/filmkunskap i kursutbudet, således har du 

och er skola blivit utvald och vi vore mycket tacksamma om ni vill medverka. 

 

Det vi vill undersöka är hur spelfilm används i rörlig blid/filmkunskap och hur det används i 

svenska med utgångspunkt från det vidgade textbegreppet. Vi tror nämligen att de två ämnena 

har mycket att lära av varandra då det gäller hur man använder och ser på spelfilm i undervis-

ningen. Undersökningen gör vi genom att skicka ut en enkät till en undervisande lärare i rörlig 

bild/filmkunskap samt en svensklärare på respektive skola.  

 

Vi vore varmt tacksamma för er medverkan, då resultatet hänger på de svar vi får in! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Björn Viberg & Andreas Westerling, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 
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Enkäten innehåller sex frågor. Frågorna är av utredande karaktär men vi ser helst att svaren 

hålls relativt kortfattade, detta för att få en bättre och bredare överblick. Svaren skrivs under 

frågorna.   

 

 

1. Känner du till det vidgade textbegreppet enligt de nationella styrdokumenten? Om ja, 

hur skulle du definiera det? 

Skriv här 

2. Nämn det du tycker är viktigast då ni arbetar med spelfilm i rörlig bild/filmkunskap. 

 Skriv här 

3. Hur upplever du att elevers förkunskaper är då det gäller film? Hur visar det sig? 

Skriv här 

4. I vilken utsträckning jobbar ni ämnesövergripande? Vilka ämnen? Hur ofta? 

Skriv här 

5. Fördelar med att jobba med film? 

Skriv här 

6. Nackdelar med att jobba med film? 

Skriv här 

 

 

 

Var vänlig skriv i enkäten vilken skola du undervisar på. Genom att du gör det underlättar det 

för oss att hålla reda på vilka skolor som svarat. Skolans namn kommer naturligtvis att be-

handlas konfidentiellt och kommer således inte att nämnas i undersökningen. Enkäten skickas 

via mail till någon av följande adresser: lu05jobj@hlk.hj.se eller lu05wean@hlk.hj.se  

 

Tack för din medverkan  

Björn Viberg & Andreas Westerling 

mailto:lu05jobj@hlk.hj.se
mailto:lu05wean@hlk.hj.se

