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The purpose of this essay has been to investigate the research and national initiatives 

regarding film and Cineliteracy in the Swedish curriculum. 

The results show that, after all research, national initiatives and the continual clarification 

from the Swedish National Agency for Education concerning film's place in the Swedish 

subject, the vision of students cineliteracy not at all obtain an obvious place in the curriculum. 

The research points out the main causes behind this result to be teachers' lack of expertise and 

the fact that the formal education for future teachers in the subject still upholds 

traditional views on the subject of Swedish. 

The initiative presented in this essay also show lack of continuity, lack of 

adequate professional development opportunities for teachers and lack of practical 

guidance manuals to help teachers to develop and educate their pupils in line with current 

research and visions.  
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Syftet med arbetet har varit att undersöka den svenska forskningen och satsningarna kring 

film och cinelitteracitet i svenskämnet med utgångspunkt i kursplanen för svenska på 

gymnasiet. 

Resultaten visar att trots all forskning, nationella satsningar och skolverkets ständiga 

förtydligande av filmens position i svenskämnet, är visionerna om elevernas cinelitteracitet 

inte alls självklart i svenskämnet. 

Forskningen visar att det är lärarnas bristande kompetens på området och lärarutbildningens 

fortsatt traditionella syn på svenskämnet som är de största orsakerna bakom detta resultat. 

Satsningarna som presenteras i detta arbete, visar även brist på kontinuitet och skapande av 

tillräckliga kompetensutvecklingsmöjligheter och handfasta vägledande handböcker för att 

underlätta att svensklärarna kommer i takt med forskningen inom medie- och filmdidaktik.  
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1.  Inledning 

Mitt intresse för språk och litteratur har alltid varit präglat av mitt intresse för filmen. Innan 

jag började läsa till gymnasielärare studerade jag filmvetenskap i Lund under två år. Jag ser 

filmen som en naturlig och oerhört tacksam komponent i mitt arbete med mina framtida 

elevers språkutveckling, läsförståelse, analysförmåga och ökande kritiska förhållningssätt till 

all text.  

Jag tycker att det är positivt att svenskämnet genom åren kommit att innefatta film allt mer. 

Ambitionen att höja elevernas filmiska läsförståelse, erbjuda dem större variation av filmiska 

texter än de kanske är vana vid på fritiden och att ge dem verktyg att analysera, avkoda och 

kritiskt granska film har skrivits in i kursplanerna för svenskämnet och förtydligats och 

vidgats för varje ny kursplan ända sedan 1970-talet.  

Ändå har jag under min egen skolgång eller de perioder som jag praktiserat eller arbetat på 

olika skolor inte mött en syn på filmen som en del av svenskämnet. Visst används film i 

svenskämnet, men oftast antingen som en utfyllnad (till exempel när läraren ska ha 

individuellt betygssamtal med eleverna) eller för att lättare skapa förståelse hos eleverna med 

filmatiseringar av skönlitterära verk eller epoker. Detta behöver inte alls vara negativt, men 

när det blir det enda sättet som filmen används på har läraren försummat kursplanens kriterier. 

Det som fortfarande idag saknas är möjligheten att utnyttja filmkonstens fulla potential så som 

den ges stöd för i läroplanen för svenska: ” [...] för att fördjupa elevernas kunskaper om 

genrer samt berättartekniska och stilistiska drag” och att låta film bli en ” källa till självinsikt 

och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” 

(Gy11). Det finns stora möjligheter att genom film stimulera elevernas lärandeprocess och det 

är viktigt att det finns verktyg för pedagoger att skapa kompetenta läsare av sina elever, det 

vill säga läsare som kan tolka och använda filmspråket. 

Sällan sätts film som visas i skolan i sin fulla kontext. Enligt filmvetenskapen (Costanzo, 

2004; Bordwell & Thompson, 2001; m.fl.) finns det många olika nivåer på vilka man kan 

analysera film; man kan fokusera på dess form, dess narrativa kvaliteter och språk, man kan 

lära sig att analysera filmens mise-en-scène (Mise-en-scène är ljussättning, kostym, dekor, 

miljö och skådespelarnas agerande, kamerarörelser och beskärning. Mise-en-scène är alltså 
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alla dessa element var för sig eller i relation till varandra, samt i relation till kameran och på 

så vis även till åskådaren). Vidare kan man granska filmen ur dess sociokulturella perspektiv 

och olika filmteorier belyser till exempel representation och identitetsskapande i film som 

medium, både ur ett ideologiskt, sexuellt, etniskt och ett genusperspektiv. Filmen kan även 

vara grunden för en mediekritisk övning när den får analyseras som konsumtionsvara med de 

bakomliggande marknadskrafterna. Sist men inte minst kan man presentera olika filmgenrer 

med deras kanon och utveckling (Costanzo, 2004; Bordwell & Thompson, 2001; m.fl.).  

Med tanke på att den nya kursplanen i Gy11 mer än tidigare nämner kunskap om film som en 

självklar del av elevernas färdigheter i svenskämnet är det viktigt att granska de nationella 

insatserna som syftar till att ge ökat utrymme åt cinelitteracitet i svenskämnet. Begreppet 

cinelitteracitet är okänt i den svenska forskningen, men jag har ändå valt detta nya begrepp 

som teoretisk utgångspunkt då det på ett tydligt sätt omfattar flera av filmens olika didaktiska 

aspekter som uttrycks i definitionen av det utvidgade svenskämnet. Cinelitteracitet (eng. 

Cineliteracy) kan sägas vara en del av den kritiska mediakunskapen (eng. Media Literacy) 

som i läroplanen benämns som en viktig del, inte bara gällande skolans kunskapskrav utan 

även dess demokratiska uppdrag. Begreppet utreds vidare i teoriavsnittet. 

Cinelitteracitetens inflöde innebär en större medvetenhet om filmens mångfald i både tid och 

rum och en större uppskattning av olika typer av filmupplevelser. Den ger verktyg som kan 

uppmuntra lärare och elever att till fullo uppskatta denna konstform.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att samla, presentera och granska den svenska nationella satsningen 

kring film i skolan. Jag kommer att granska resultaten av forskningen kring film på gymnasiet 

och främst som en del av svenskämnet under de senaste decennierna för att komma underfund 

med varför den uttalade inkluderingen av filmmediet som idag ingår i kursplanernas 

måluppfyllelse för svenskämnet inte blivit verklighet i klassrummen.  

Min övergripande fråga blir: Hur långt har Sverige kommit gällande didaktisk undervisning 

om cinelitteracitet? För att besvara denna fråga har jag först behövt ställa dessa två frågor: 

1. Vilka satsningar har gjorts under 2000-talet för att förankra film som en del av 

svenskämnet? 

2. Hur har satsningarna enligt forskningen påverkat svenskundervisningen under 2000-talet? 
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1.2 Uppsatsens upplägg 

 

I detta arbete kommer jag att i bakgrundsavsnittet först presentera en historisk tillbakablick på 

filmens pedagogiska position i svenskämnets kurs-/ämnesplaner sedan 1960-talet, för att i 

slutet av bakgrundsavsnittet granska hur den senaste ämnesplanen Gy11 tydliggör filmens 

berättigande som en del av svenskämnet. 

Efter detta avsnitt presenterar jag teorin om cinelitteracitet som en del av den kritiskt 

granskande mediekompetensen. Cinelitteracitet kan sägas ingå i den övergripande 

målsättningen att stärka elevers medialitteracitet och bör enligt både läroplan och didaktisk 

forskning ingå i svenskämnet. 

Analysdelen av arbetet består av tre delar. Det börjar med en presentation av den 

litteraturdidaktiska forskningstraditionens förhållningssätt till filmen. Resultaten av den 

övergripande forskningen och dess ideologiska förhållningssätt har varit av stor vikt för de 

satsningar som ägt rum för att befästa cinelitteracitet i skolorna.  

Den andra delen granskar de satsningar som ägt rum under 2000-talet för att stärka filmens 

position i skolan. De satsningar som granskats i detta arbete består av nationella satsningar på 

initiativ av Myndigheten för skolutveckling och Svenska Filminstitutet. 

Sista delen presenterar resultaten av dessa satsningar i skolan. Med hjälp av den forskning 

som gjorts under de senaste åren, gällande film i svenskämnet, har jag försökt att få klarhet i 

hur pass visionerna och målsättningarna lyckats förverkligas ute i klassrummen.  

Arbetet avslutas med en sammanfattande diskussion kring resultaten. 
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2.  Bakgrund 
 

2.1 Internationell historisk kontext 

Massmediekulturen växte fram på allvar under 1800-talet. Tidning och boktryckerier, 

fotografiet, telegrafi, telefonen, fonografen och filmen såg dagens ljus. Dessa uppfinningar 

var kopplade till den industriella expansionen under detta långa sekel. Under samma period 

växte de moderna storstäderna fram i USA och Europa, vilka genererade nya kulturklimat 

kopplade till ny teknik och urbant liv. Sedan dess har diskussioner och olika former av 

moralpanik alltid omgett filmen som en del av den så kallade masskulturen, massmedia eller 

populärkulturen: ”Under [19]20- och 30-talen blev massan ett återkommande retoriskt och 

kulturellt slagord och en förutsättning för den epok och den mentalitet som vi emellanåt kallar 

moderniteten.” (Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s. 67).  

I boken Skolan och de kulturella förändringarna (1999) beskrivs den växande 

populärkulturens roll i ungdomars identitetsuppfattning och skolans förhållningssätt till 

detsamma. Under mitten av 1940-talet uppkom den så kallade Frankfurt-skolan som hade ett 

starkt kritiskt förhållningssätt till massmedia och populärkulturen. Dess anhängare menade att 

den nya mediekulturen och den nya världen homogeniserar människor och att det nya 

samhället är uppfyllt med lögner och falskt medvetande, och att människorna som 

medborgare och konsumenter blir förda bakom ljuset. Denna skola blev normgivande för den 

kritik som fördes mot den ”hollywoodska” kulturimperialismen (Andersson, Persson & 

Thavenius, 1999).  

På 1950-talet började en grupp litteratur- och kulturforskare på universitetet i Birmingham i 

Storbritannien att genomföra tvärvetenskapliga kulturstudier utifrån nya infallsvinklar. 

Gruppen som fick namnet Birminghamskolan skapade forskningsfältet Cultural Studies, där 

utgångspunkten, i sann marxistisk anda, blev en vägran att acceptera en indelning i fin- och 

populärkultur och där man ifrågasätter de värdeomdömen som betraktade populärkultur som 

något ont som skulle bekämpas i skolor och andra institutioner (Heit, 2006, s. 68).  

I mångt och mycket är den svenska forskningen som jag tar upp i detta arbete inspirerad av 

Birminghamskolan. I nästa avsnitt ges en tillbakablick på hur den svenska skolan förhållit sig 

till de nya medierna, och till filmen i synnerhet, genom åren. 
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2.2 Film i svenskämnet – en tillbakablick 

Den svenska skolan och svenskämnet tog in masskulturen först runt 1960-talet efter en lång 

tid av uteslutning. Syftet var att få eleverna att se skillnaden mellan god litteratur och dålig 

litteratur, mellan den ”höga” kulturen och masskulturen. De skulle övertygas om kvaliteterna 

hos det förstnämnda ”genom att ’exponeras’ för den dåliga kulturen i små doser och under 

noggrann kontroll och kritisk vägledning från vuxna vaccineras ... mot populärkulturens 

skadeverkningar.” (Persson, 2000, s. 33). Persson kallar företeelsen för 

 ”vaccinationsmodellen”, en åtgärd som uppkom efter moralpaniken på 50-talet, i synnerhet 

gentemot tecknade serier i USA och i Sverige. 

1970 introducerades en ny läroplan, Lgy 70, som skulle gälla alla elever i den nya 

gymnasieskolan. Den tidigare läroplanen, Lgy 65, hade innehållit två olika svenskämnen vars 

innehåll var beroende av vilken elevgrupp som avsågs, även om språk och litteratur var 

grundpelarna i båda dessa svenskämnen. Gun Malmgren definierar dessa två olika 

svenskämnen som ett ”högre” svenskämne för gymnasieeleverna, med ett traditionellt 

ämnescentrerat innehåll där gamla bildningsideal om kulturarvet stod i centrum, och ett 

”lägre” svenskämne för fackskoleeleverna, där det mer elevcentrerade innehållet behandlades 

genom temastudier, träning i basfärdigheter och även innehöll filmkunskap (Malmgren, 1999, 

s. 94). 

Trots att Lgy 70 innebar en gemensam läroplan fanns det fortfarande olika kursplaner i 

svenska, beroende av den valda linjens längd och karaktär. Trots detta kan man skönja en 

attitydförändring när det gäller definitionen av svenskämnet. I och med det moderna 

samhällets allt starkare medialisering krävdes nya kommunikationsfärdigheter i svenskämnet. 

Bildningsämnet svenska behöll sin plats men fick kompletteras med nya ämnesområden som 

bland annat behandlade filmkunskap och källkritik (Malmgren, 1999).  

I och med Lgy 70 blir filmkunskap för första gången ett eget huvudmoment ”även om man för 

de treåriga linjerna ville inrikta momentet mot ’filmen som konstform’ och knyta stoffet till 

bildningsämnet”(Malmgren, 1999, s. 96). Syftet var att låta film och television, som ansågs 

vara en stor del av elevernas informationskällor och underhållning, upplevas, förstås och 

kritiskt granskas inom ramen för svenskämnet (Olin-Scheller, 2006). Malmgren lyfter fram 

den kris som uppkom på grund av denna schism mellan fint och fult inom svenskämnet: 
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Vid den här tiden – i början av 70-talet – kan man alltså urskilja motstridiga rörelser. I 

den officiella kursplanen signaleras vissa förändringar och moderniseringar i ämnets 

utseende. I debatten dominerar ganska emotionella uttryck för motstånd mot det nya. I det 

läget uppstår kompromisser av olika slag och en rad olika förslag att lösa det man kan 

kalla svenskämnets identitetskris dyker upp. (Malmgren, 1999, s.96)  

Denna kris reflekteras i de olika supplement som tillkommer under 70- och 80-talet. 

Supplement 22 som kom 1975 och skulle komplettera Lgy 70 underströk ännu tydligare 

språkets funktion som kommunikationsmedel och accentuerade behovet av analys av 

massmediernas sätt att uttrycka sig. Filmen hamnade nu under svenskämnets huvudmoment 

för litteraturläsning (Malmgren, 1999).  

Från och med läsåret 1983/84 ersattes Lgy70  helt av Supplement 80  . Här togs ännu ett 

tydligt steg mot en gymnasieskola gemensam för alla. Detta innebar en gemensam kursplan 

för alla gymnasieelever, oberoende av utbildningens inriktning eller längd. Trots att 

betoningen av massmediers roll fortfarande var framträdande förlorade filmen sin särställning 

och jämställdes med andra medier som något slags hjälpmedel för bättre litteraturläsning 

(Olin-Scheller, 2006).  

I och med Lpf 94 introducerades begreppet ”det vidgade textbegreppet” i svenskämnets 

kursplan. Skolverket förtydligade sina mål med ”det vidgade textbegreppet” på sin hemsida: 

Våra elever både konsumerar och producerar via olika medier. Därför räcker det inte med 

"literacy", att behärska bokstäverna (lat. litteræ), dvs. skriftspråket. Idag behövs en 

generell mediekompetens, en "media literacy" som det kallas i internationell debatt. En 

sådan mediekompetens gör att användarna av de nya medierna kan förhålla sig kritiska 

och självständiga till det de möter (Skolverket, 2009, Ett vidgat textbegrepp). 

Inom svenskämnet skulle eleverna få  ”rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina 

färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter och kulturyttringar.” 

(Kursplan i Svenska, Lpf 94). I de mål undervisningen skulle sträva mot, skulle formuleringar 

som "litteratur och bildmedier" definiera ”det vidgade textbegreppet” och jämställa film och 

bildmedier med typografisk text.  

Trots den goda intentionen fick ”det vidgade textbegreppet” aldrig något fotfäste i 

skolvärlden. Därför har man tagit bort beteckningen utan att för den skull överge övertygelsen 

om betydelsen av olika former av mediekunskapen. 
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2.3 Gy 11 och filmens ställning  i den nya kursplanen för Svenska 

Skolverket har utgivit ett handledningsmaterial i och med införandet av de nya kurs- och 

ämnesplanerna 2011.  Förändringarna jämfört med tidigare ämnesplaner i svenska innebär 

inte att synen på ämnet svenska ändrats radikalt. Språk och litteratur har fortfarande samma 

centrala roll som de haft i ämnet och på samma sätt som tidigare ska undervisningen inriktas 

mot språkets kommunikativa aspekter och sätta fokus på elevernas identitetsutveckling 

(Skolverket, 2011, Kommentarmaterial till kursplanen i svenska). Skolverket motiverar 

revideringarna i den nya kursplanen i svenska som ett försök till att förtydliga tidigare 

kursplans formuleringar: 

För svenskämnets del har det inneburit att en del begrepp från den tidigare kursplanen har 

försvunnit. Ett exempel på ett sådant begrepp är ”det vidgade textbegreppet”. Det har 

varit otydligt och öppet för tolkningar och används därför inte längre. Dess innebörd är 

dock lika aktuell som tidigare. (Skolverket, 2011, Kommentarmaterial till kursplanen i 

svenska)  

Nu talar dokumenten explicit om textbegreppets förändrade och varierande betydelser  och 

definierar olika typer av texter:  

[E]n typ av text som blir allt vanligare är texter som kombinerar ord, bild och ljud, det 

vill säga där flera olika medier samspelar och alla behöver läsas på olika sätt för att 

tillsammans bli meningsbärande. Det kan till exempel vara film, interaktiva spel och 

webbtexer, tv-serier och teaterföreställningar. (Skolverket, 2011, Kommentarmaterial till 

kursplanen i svenska) 

I Gy11:s ämnesplan för svenska kan vi se en tydligare definition av vad undervisningen i 

ämnet innebär. Undervisningen i ämnet svenska ska enligt den nya ämnesplanen bland annat 

ge eleverna förutsättningar att utveckla ”förmåga[n] att läsa, arbeta med, reflektera över och 

kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (Ämnets 

syfte – Ämnesplan i Svenska, Gy 11). Textbegreppet utsträcker sig till filmen som nämns mer 

explicit i den nya kursplanen. En annan punkt som nämns är att eleverna skall utveckla 

”kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 

tider, dels i film och andra medier.” (Ämnets syfte – Ämnesplan i Svenska, Gy 11). 

Filmen som en del av textbegreppet stärks av det centrala innehållet för Svenska 1, där eleven 

skall få kunskap om ”centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, 

till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier”. Liknande instruktioner 

ingår även i Svenska 2:s centrala innehåll: ”Svenska och internationella författarskap, såväl 
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kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och 

andra medier, från olika tider och epoker.” (Ämnesplan i Svenska, Gy 11). 

Skolverkets syn på svenskämnet har genom åren förändrats och anpassats till verkligheten 

utanför skolan. Detta tillvägagångssätt går i linje med Piagets syn på individens 

kunskapsbildning. Piaget menade att varje enskild individ skapar sig föreställningar, 

förståelser och kunskaper genom sitt möte med sin omvärld. Han menade att det inte finns en 

konstant och objektiv värld för alla människor utan att världen definieras och formuleras i ett 

samspel (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 118f). 

Detta innebär att vi gör världen begripligt genom det språk vi utnyttjar för att beskriva den 

med. Detta språk betyder inte bara att ord utan att även gester, färg, texter, ljud och bilder kan 

bli verktyg för att uttrycka sitt budskap. Det är viktig att lära sig att bli litterat nog för att 

kunna läsa och skriva dessa budskap och dessa olika språk (Olson, K. & Boreson, C., 2004). 

Denna litteracitet inkluderar – i och med Gy 11 – mer än någonsin tidigare behovet av 

cineliteraricet inom svenskämnet eftersom film aktiverar de flesta av de nämnda språken. 
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3. Teori och Metod 

Vare sig man talar om ”masskultur”, ”populärkultur”, ”massmedia” eller ”vidgat textbegrepp” 

så har forskningen påpekat nödvändigheten av att erbjuda eleverna kunskap, läsning och ett 

kritiskt förhållningssätt till fenomenet som en integrerad del av deras utbildning, i synnerhet i 

svenskämnet. 

Innan jag går vidare bör det nämnas att när jag använder begreppet film i uppsatsen 

begränsar jag uttrycket till den definition som finns för spelfilm i Nationalencyklopedin, det 

vill säga ”film baserad på ett manuskript med detaljerade scenanvisningar och förberedd 

dialog” (NE).  

3.1 Teori 

Jag kommer att utgå från cinelitteracitet för att belysa filmens didaktiska möjligheter i 

svenskundervisningen. Termen myntades på engelska av Film Policy Review Group (FEWG) 

som rapporterade till kultur- media-, och sportdepartementet i Storbritannien 1998 (Making 

movies matter: report of the Film Education Working Group, 1999) för att skapa förståelse 

och uppskattning för den rörliga bildtexten och kan summeras under dessa fyra punkter: 

Analytisk kompetens 

Den analytiska kompetensen innebär att kunna känna igen filmens konstnärliga kvaliteter, 

dess konstruktion och grammatik, att skaffa sig kunskap om dess koder och att kunna tolka 

dess narrativa uppbyggnad och dess rollfigurer. (Making movies matter: report of the Film 

Education Working Group, 1999, s. 31). 

Kontextuell kunskap 

Den kontextuella kunskapen innebär kunskap om villkoren och traditionen kring 

filmproduktion och de sociala, ekonomiska och även ibland politiska faktorer som påverkar 

filmskapandet. Filmen är trots allt en eklektisk konstform som ofta siktar på en masspublik 

och därför tillhör populärkulturen. (ibid). 
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Kunskap om kanon 

Det populära angloamerikanska filmutbudet och filmindustrins stora produktions- och 

reklamkapital har alltid varit en källa till oro inför ett slags kulturell imperialism. Denna oro 

märks även i FEWG:s diskussioner kring frågan om möjligheten att basera filmkunskap i 

skolan på en klassisk kanon som inom litteraturkunskapen. Vissa inom FEWG-gruppen 

påpekar att den verkligt cinelitterata individen så småningom kommer att kunna känna igen 

kvalitéer inom filmer hon ser ändå, medan andra påpekar att den filmkunnige borde kunna 

lista tio stora filmer och filmmakare runt om i världen för att kunna kallas cinelitterat. I 

slutändan verkar gruppen ha kommit överens om att det bör finnas en lista med ”passande” 

filmer för att kunna ringa in filmkunskapens innehåll (Making movies matter: report of the 

Film Education Working Group, 1999, s. 31). 

 Kompetens att producera 

Att lära sig producera en egen film anses också tillhöra cinelitaritet. Precis som vi förväntar 

oss att eleverna producerar skrivna texter med utgång från de kunskaper de förskaffat sig 

genom undervisningen bör man med små medel kunna ge eleverna möjligheten att skapa egna 

filmtexter (ibid). 

3.2 Metod 

Jag har under arbetets gång studerat och sovrat i publicerat material kring ämnet film i skolan 

med utgångspunkt i teorin om cinelitteracitet. Begreppet är ganska nytt i internationell 

sammanhang och har inte något fotfäste i Sverige än. Sökordet cinelitteracitet eller dess 

engelska motsvarighet, Cineliteracy, ger nästan inga resultat på Libris hemsida när det gäller 

litteratur på svenska. Jag kom i kontakt med begreppet i ett scandinaviskt sammanhang tack 

vare Arne Engelstads föreläsning ”Cineliteracy og kompliserte fortellemåter” under en 

konferens i modersmålsdidaktik i Norge, där begreppet presenterades. Detta väckte min 

nyfikenhet och fick mig att söka och ledde mig slutligen till brittiska filminstitutets hemsida, 

där utgivna handledningsmaterial presenterades i samband med projekt kring cinelitteracitet 

på brittiska skolor.  

När det gäller tidigare svensk forskning kom jag till insikt med att det enklaste sättet att få en 

snabb överblick över den mest relevanta forskningen kring ämnet var, till att börja med, att 

skumläsa de uppsatser som skrivits om film i skolan under de senaste åren och granska deras 
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källor. Att granska de uppsatser som registrerats på Diva bidrog dessutom till att jag medvetet 

försökte undvika att upprepa samma problemformuleringar och metoder som behandlats 

tidigare och såg vissa återkommande tendenser i dessa uppsatser. Det blev snabbt tydligt vilka 

namn som citeras och refereras till mest och det var med dessa forskare jag började samlandet 

av mitt material.  

Arbetet har varit något av ett detektivarbete där jag under läsning av viss forskning eller en 

viss rapport fått hänvisningar till annan forskning eller rapport. Materialet har varit 

omfångsrikt och det har varit nödvändigt att genomföra sovring för att närma mig ”pudelns 

kärna”. Det var ganska fascinerande (ibland eufemism för irriterande) att komma till insikt om 

att den svenska forskningen (under de senaste trettio åren) egentligen är en liten ankdamm där 

alla ringar på vattnet vidrör varandra på ett eller annat sätt. I synnerhet när man granskar 

forskningen i kronologisk ordning blir detta oerhört tydligt. 

När det gäller forskningen på 2000-talet och framåt har jag också fokuserat på de 

avhandlingar som behandlar svenskämnet. Av de cirka tio avhandlingar som jag läst blev jag 

tvungen att under arbetets gång fokusera enbart på de två (Olin-Schellers och Bergmans) som 

följde den traditionella litteraturdidaktiska forskningen med fokus på svenskämnet.     

När det gäller satsningarna på film i skolan på nationell nivå, gick det också till på samma sätt 

som jag nämnt ovan. Ett bra spår att följa blev Klas Viklunds publikationer. Viklund har 

under en längre tid arbetat på Svenska Filminstitutet och varit initiativtagare till flera 

samarbeten mellan Sfi och Myndigheten för skolutveckling. Han har dessutom givit ut flera 

böcker om Skolbio och praktiskt filmarbete på olika skolor. På Sfi:s hemsida presenteras 

dessutom flera projekt i samarbete med skolverket och deras egna publikationer kring film 

och skola. Skolverkets hemsida har också varit till stor hjälp då ett stort arkiv med material 

tillhandahålls digitalt. 

Detta arbete är en kritisk ämnesdidaktisk studie. Jag kommer att presentera och granska de 

satsningar som gjorts under 2000-talet för att befästa och stärka filmens möjligheter i skolan 

för att därefter med stöd av den forskning som presenterats under de senaste åren kring film i 

svenskämnet undersöka resultaten av dessa satsningar.   
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4. Undersökning 

Innan jag går in på de nationella satsningarna kring film i skolan och svenskämnet måste jag 

introducera några forskare som satt sin prägel på och varit normgivande för och även förnyat 

den syn vi har på svenskämnet idag. Deras forskning har även präglat den forskning som ägt 

rum under de senaste åren och som jag granskar i detta arbete. 

4.1 Den svenska litteraturdidaktiska forskningstraditionen 

Det har under de senaste decennierna skapats en svensk litteraturdidaktisk forskningstradition 

som belyser populärkulturens roll inom svenskämnet. Dessa forskare har tydliga rötter i 

Birminghamskolans Cultural Studies. De främsta namnen inom denna tradition inkluderar 

Magnus Persson, Jan Thavenius, Lars-Gustaf Andersson och Gun Malmgren. Dessa forskare 

har ofta samarbetat med varandra både på Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund och på 

Malmö Högskola och refereras ofta till av senare forskare inom fältet och de refererar även till 

varandra i sina skrifter och artiklar.  

Resultaten av dessa forskares gemensamma arbeten är bland andra boken Skolan och de 

kulturella förändringarna (1999) som tillkom i ett samarbete mellan Andersson, Persson och 

Thavenius på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Boken Svenskämnets 

historia (1999) är en annan viktig bok som utkom under samma år i samarbete mellan 

Thavenius och Malmgrens vid samma institution.  

I Skolan och de kulturella förändringarna (1999) påpekar författarna hur medialiseringen och 

den kulturella mångfalden förändrat ungdomars syn på världen och problematiserar begrepp 

som ”kunskap” och ”bildning” inom den svenska skolkulturen. Författarna menar att 

svenskämnet av tradition alltid föredragit en skriftspråklig norm och vägrat bejaka den 

språkliga mångfalden som finns i samhället och att korrekthet värderats högre än 

”uttrycksfullhet och nyskapande” (Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s. 44).  

Angående Lpf 94:s kursplan i svenska anser författarna att målsättningen är att eleverna ska 

”tänka självständigt och ta ställning i arbetet med litteraturen” (Andersson, Persson & 

Thavenius, 1999, s. 45) och de frågar sig : ”Borde vi inte ha lika kvalificerade bildningsmål 

för alla medier? Är bildning anpassning till ett normerande språk? Bör den enbart utveckla de 

gamla och inte de nya medierna? Är det bildande att bara överföra ett givet kulturarv?” 

(Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s. 45). Idag känns indelningen i ”gamla” och ”nya” 



13 
 

medier vara ett förlegat sätt att se på medier. Idag är medier ofta hybrider som integrerats i 

varandra. 

Magnus Persson var redaktör för den i universitetsvärlden framgångsrika boken Populär-

kulturen och skolan (2000) där han belyser skolans förhållningssätt till populärkulturen ur ett 

historiskt perspektiv och påvisar hur traditionella värderingar kring det som anses som ”högt” 

och ”lågt” inom kulturen präglat svenskundervisningen i skolan. I skolan har ”finkulturen” 

och ”ungdomskulturen” ställts mot varandra, där skolan har sett det som sin uppgift att 

motverka det senares inflytande och bevara det traditionella kulturarvet:  

Medierna erbjuder de unga viktiga verktyg för kommunikation och för en förståelse av 

både omvärlden och sig själva. Men det går en skarp gräns mellan skola och fritid vad 

gäller medieanvändningen. I skolan dominerar fortfarande de tryckta medierna. Detta är 

ett stort problem för en produktiv mediepedagogik i skolan. (Persson, 2000, s. 21f) 

Persson varnar för att det kan bli problematiskt för skolan att behålla sitt negativa 

förhållningssätt mot nya medier då den moderna populärkulturen och mediekulturen i allt 

större utsträckning präglar ungdomars identitet och världsuppfattning.  

Jan Thavenius Svenskämnets historia (1999) problematiserar också svenskämnet. Han påstår 

att trots försöken att skapa en gemensam uppfattning om vad ämnet svenska ska innebära, 

tolkas innehållet på vitt skilda sätt av olika lärare: 

Det är viktigt att bli påmind om detta. Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. 

När någon talar om ämnets kärna eller egentliga uppgift, kan det bara betyda att hon eller 

han menar att ämnet bör ha ett visst innehåll och vissa uppgifter. (Thavenius,1999, s. 

16f)  

Han är överens med Persson om att gamla traditioner erhåller stor makt över hur ämnet 

värderas och att ibland inte ens aktuell forskning eller samhällets snabba 

förändring/utveckling lyckas skaka om det etablerade förhållningssättet (Thavenius, 1999).  

Lars-Gustaf Andersson, utvecklar vidare dessa forskares förhållningssätt i artikeln Perspektiv 

på mediepedagogik i skoldebatten (2002). Han talar om en dubbeltydighet som bidragit till ett 

förvirrat och oprofessionellt förhållningssätt mot film- och mediepedagogik i skolan. Han 

uppmärksammar en historisk polarisering när det gäller användandet av film i svenskämnet. 

Antingen används film som en genväg till den traditionella undervisningen eller också ses den 

som något fristående och isolerat. 
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Ett exempel på filmpedagogik som genväg till de traditionella skolämnena är enligt 

Andersson de ganska vanliga visningarna av Shakespearefilmatiseringar. Läraren kan 

motivera sitt val genom att denna användning av filmmediet kan öka elevernas intresse för 

Shakespeare och det elizabethanska dramat, bli ett populärt avbrott och samtidigt hjälpa 

eleverna att snabbare ”ta sig in i den bokliga kulturen” (Andersson, 2002, s. 105). Det som 

försummas är kunskapen om den rörliga bildkulturen: 

Det här är en reducerande mediepedagogik som bortser från filmmediets specifika 

kulturella och estetiska funktioner […] Det kan naturligtvis tyckas oskyldigt, men sett i 

ett pedagogiskt perspektiv innebär det att filmmediet definieras ut från skolfältet. Det är 

som om medier per definition inte kan utgöra ett centralt kunskapsområde. (Andersson, 

2002, s. 105) 

Filmpedagogik som något helt isolerat reducerar också dess fulla potential. Detta sker bland 

annat när man läser filmvetenskap som akademiskt ämne med närläsningar och analyser av 

verk som ej knyter an till andra ämnen eller andra kunskapsområden (Andersson, 2002). 

Dessa ovan nämnda verk kom att influera och motivera de satsningar som ägde rum kring 

film i skolan under det nya milleniet. I nästa avsnitt kommer jag att presentera dessa 

satsningar. 
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4.2 Satsningar på film i skolan under 2000-talet 

I och med revideringen av de gamla kursplanerna under år 2000 tydliggjordes skolans ansvar 

för arbetssätt med ”det utvidgade textbegreppet”. Skolverket hoppades att den tydligare 

markeringen av film och medier skulle leda till att de blev synliga i planeringen för skolans 

pedagogiska verksamhet (Blom & Viklund, 2001, s. 10). 

År 2001 gav Skolverket ut skriften Film för lust och lärande i samarbete med Svenska 

Filminstitutet (Sfi) som vägledningsmaterial i arbete med film och medier från förskola till 

gymnasienivå. Avsikten var att poängtera filmens relevans för utbildningen och att informera 

lärare och skolledare om vart de kan vända sig för att hämta stöd och inspiration för att främja 

sin verksamhet med hjälp av film (Blom & Viklund, 2001, s. 5). Skriften påpekar att film 

både levandegör det förflutna och reflekterar vår samtid, samtidigt som den ger elever 

möjligheter till identifikation med människor från olika länder, andra kulturer och varierande 

livssituationer. Vidare anses gemensamma filmupplevelser kunna användas som tacksamma 

utgångspunkter för samtal och reflektion kring viktiga livsfrågor.  

Denna skrift är ett väl genomarbetat material som i mångt och mycket följer teorin om 

cinelitteracitets fyra punkter (Making movies matter: report of the Film Education Working 

Group, 1999, s. 31). Jag har sorterat in deras förslag i de fyra olika punkterna som jag tagit 

upp i teoripresentationen. 

Analytisk kompetens 

 Film och andra medier bör, i skolans pedagogiska verksamhet, genomgå samma 

analys och granskning som litterära verk. Att låta eleverna se film väcker elevernas 

nyfikenhet och bäddar för vidare kunskapssökning.  

 Lärarna ska tillhandahålla sina elever de verktyg som hjälper dem att hantera, sovra 

och kritisk behandla sina erfarenheter av film och media (Blom & Viklund, 2001, s.  

11-14). 

Kontextuell kunskap 

 Skolans uppgift är att även göra eleverna medvetna om de ekonomiska krafter, 

mekanismer och värderingar som dikterar filmutbudet.  
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 Det är varje elevs demokratiska rättighet att bli medveten om dessa aspekter av film- 

och medieproduktion för att vidga sin kunskap om omvärlden och se sina möjligheter 

och val som en samhällsmedborgare (Blom & Viklund, 2001, s. 11-14). 

Kunskap om kanon 

 Film på skoltid och i undervisning ska inkludera ett brett och varierat filmutbud som 

eleverna kanske inte har möjlighet att tillskaffa sig på sin fritid (ibid). 

Kompetens att producera 

 Elevers tillgång till kameror och redigeringsutrustning är avgörande för att arbetet med 

film ska kunna integreras i skolans dagliga arbete.  

 Att skapa egna filmer innebär att eleverna får möjlighet till nya och kreativa sätt att 

uttrycka och iscensätta sina tankar och känslor. 

 Genom egen produktion och den kreativa och planeringsmässiga processen hjälps 

eleven att lättare komma till insikt med faktorer som påverkar det färdiga resultatet.  

 Arbete med film blir en kollektiv, skapande process som stärker elevernas förmåga att 

lösa problem i grupp och där olika gruppmedlemmars skilda talanger och styrkor kan 

komma till sin rätt i de olika faserna i arbetet (ibid). 

4.2.1 Myndigheten för skolutvecklings vidare satsningar 

Som vi ser ovan finns visionerna där och i skriften meddelas skolverkets planering för att 

under våren 2001 publicera ”ett stöd- och stimulansmaterial, Släpp loss filmen i skolan” 

(Blom & Viklund, 2001, s. 35) som ska innehålla tankar, praktiska tips och vägledning kring 

hur lärare ska kunna arbeta med rörliga bilder i skolan. I skriften lovas att:  

Information om det fortsatta arbetet presenteras fortlöpande i Skolverkets Nyhetsbrev och 

i Skolverkets tidskrift Reform i Rörelse. Information presenteras också i Kulturfönstret, 

en gemensam webbplats för Skolverket och Statens Kulturråd. I Kulturfönstret finns 

bland annat ett film- och mediarum, där alla inbjuds att bidra med egna erfarenheter eller 

hämta tips och idéer om kreativt arbete med film och medier i skolan. (Blom & Viklund, 

2001, s. 35) 
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Dessa ambitioner om fortsatt arbete verkar ha runnit ut i sanden. Den utlovade Släpp loss 

filmen i skolan har aldrig publicerats, tidskriften Reform i Rörelse slutade produceras 2001 

och Kulturfönstrets hemsida har lagts ned. 

En satsning som däremot lyckades och som fortfarande utvecklas och används för lärarnas 

kompetensutveckling är projektet Multimediabyrån. Denna hemsida blev ett av resultaten av 

skolverkets uppdrag för att utveckla IT- och medieanvändning på skolorna. Det är ett 

resurscentrum som erbjuder utbildningspaket och arbetsmaterial för undervisning om och med 

medier. På deras hemsida kan man hitta hjälpmedel för praktiska arbeten med bild, ljud och 

video. Deras kurser som finns tillgängliga på hemsidan kan på ett enkelt sätt användas av 

både lärare och elever, men fokuserar mest på tekniska hjälpmedel för eget skapande än på 

teoretiskt underlag (Multimediabyråns hemsida).  

4.2.2 Svenska filminstitutets satsningar 

Svenska Filminstitutet ingick år 2000 ett avtal med staten som inkluderade uppdraget ”Film i 

skolan”. Sfi skulle presentera filmens möjligheter som konstart i skolan och väcka lärare och 

elevers intresse och stimulera arbetet med film i skolan:  

Sedan 1988 fördelar Svenska Filminstitutet ett ekonomiskt stöd till lokal barn- och 

skolbioverksamhet. Detta stöd har fördelats till kommuner för att utveckla verksamheten 

med film i skolan samt till kommuner som önskat utarbeta en kommunal plan för arbete 

med film och medier i skolan. (Blom & Viklund, 2001, s. 38) 

Verksamheten Skolbio innebär att eleverna får möjlighet att se film på sina lokala biografer 

under skoltiden. Denna verksamhet är aktiv till dags dato men dess årliga rapporter visar på 

en avsevärt minskning av besökande klasser under de senaste åren (Sfi, Skolbiorapporten 

2010). 

Sfi utger även filmhandledningar för enskilda filmer som hjälpmedel för arbete med film i 

skolan. Handledningarna kan hittas på deras hemsida. 

Sfi har under åren presenterat rapporter från olika filmpedagogiska projekt. Den mest 

framträdande bland deras publikationer är skriften Att arbeta med filmupplevelser (2004) där 

mediepedagogen och läraren Eva Bergqvist berättar om sina genomförda 

kompetensutvecklingskurser i filmanalys och klassrumsarbete för lärare i grundskola och 

gymnasiet i olika Stockholmsområden. Kurserna består av fem sammankomster där hon 

kombinerar teoretiska genomgångar av filmgenrer och filmanalys med gruppuppgifter där 
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lärare genomför filmanalys och tillskaffar sig praktiska verktyg för att arbeta med film med 

sina elever (Bergqvist, 2004). 

4.2.3 Resultatet av gemensamma satsningar 

Medieresor - om medier för pedagoger (2004) är den enda tryckta handboken om 

mediepedagogik som tillkommit fram till idag i ett samarbete mellan Sfi och Myndigheten för 

skolutveckling. Boken, som är utgiven av Utbildningsradion, har till syfte att ge lärare 

praktiska tips om arbete med medier i skolan. Boken täcker allt från tips på mediekritisk 

förhållningssätt till praktiska arbeten med olika medieformer. I avsnittet som behandlar film 

finns många förslag till elevernas egen filmproduktion. Det saknas dock vägledning för 

lärarnas arbete med cinelitteracitetens analytiska, kontextuella eller kanoniska aspekter 

(Olson & Boreson, 2004). 

Som jag nämnde tidigare aktualiserades nya målsättningar och satsningar kring film i skolan 

influerad av den forskning och skrifter som gavs ut i slutet av 1990-talet och början av 2000-

talet.  

Granskningen av satsningarna visar att dessa ibland kunde te sig något sporadiska och 

splittrade där vissa planerade projekt aldrig förverkligades. Ändå ser man tydlig kunskap om 

cinelitteracitet och dessa kunskaper förmedlades redan 2001 i skriften Film för lust och 

lärande. För att ta reda på hur pass dessa satsningar faktiskt påverkat filmens position i skolan 

och i svenskämnet under de senaste åren kommer jag i nästa avsnitt att granska resultaten av 

den forskning som ägt rum kring film i svenskämnet under åren. 
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4.3 Forskning kring film i svenskämnet på gymnasiet 

I denna del av arbetet kommer jag att presentera och granska den forskning som behandlar 

film och medier i svenskämnet på gymnasiet. Forskningen sträcker sig från början av 1990-

talet till 2007. Kan man se utveckling och framsteg gällande cinelitteracitet i svenskämnet? 

Den avhandling som präglat den svenskdidaktiska forskningen mest under de senaste åren – 

när gäller populärkultur och film i svenskämnet – är Gun Malmgrens avhandling 

Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur från 1992.  

Avhandlingen baserar sig på en kvalitativ undersökning av elevers och svensklärares 

kulturella vardag och jämför det kulturella innehållet inom svenskundervisningen med 

elevernas kulturella fritidsaktiviteter.  

Undersökningen ägde rum i det gamla linjegymnasiet i slutet av 80-talet där fyra 

gymnasieklasser med olika inriktningar observerades. Malmgren kom bl.a. fram till att 

svenskämnet ser olika ut på de olika linjerna. Hennes val av dessa fyra gymnasieklasser – 

Verkstadsklass, Konsumtionsklass, Naturvetarklass och Humanistklass - visar tydliga mönster 

mellan valet av program, elevernas sociokulturella tillhörighet och kön. De yrkesförberedande 

Verkstadsklassen och Konsumtionsklassen är könsmässigt homogena, den förstnämnda består 

nästan enbart av pojkar och den senare består nästan enbart av flickor. Båda dessa klasser 

består av elever som är ”en mycket mediepräglad grupp med en starkt fritidsorienterad 

kulturell socialisation” (Malmgren, 1992, s. 292).  

Undersökningen visar att dessa båda klasser har svårt att få utlopp för sina personliga 

kulturella intressen i skolans svenskundervisning medan naturvetareleverna och 

humanisteleverna lättare kommer in i ”subjektivt förankrade kulturella projekt i vilka de 

internaliserar den kultur som dominerar svenskundervisningen i skolan” (Malmgren 1992, s. 

298). 

Denna skillnad i elevernas förhållningssätt till skolkulturen och fritidskulturen, menar 

Malmgren, baseras på deras sociokulturella och könsmässiga tillhörighet och präglar även 

svensklärarnas syn på ämnet och dess innehåll: 

Lärarnas situation präglas av motstridiga krav och det påverkar deras hållningar [...] 

Hållningarna präglas av en konflikt mellan elevcentrering och en vilja att förmedla ett 

traditionellt ämnesinnehåll. De som undervisar på yrkeslinjer och i tvåårssvenska 
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företräder genomgående en mer öppen och elevinriktad syn på svenska än de som 

uteslutande undervisar i treårssvenska. (Malmgren, 1992, s. 324) 

Gun Malmgren gör en distinktion mellan svenskämnet som ”det högre bildningsämnet” och 

”det lägre färdighetsämnet”. Medan naturvetar- och humanisteleverna socialiseras in i en 

högkulturell litterär bildning där den centrala i undervisningen består av kronologisk 

genomgång av epoker och litteraturhistoria, tillåts verkstads- och konsumtionseleverna 

orientera sig mot en populärkultur som markerar låg status och innebär att undervisningen 

fokuseras enbart på basfärdigheter, är elevcentrerad och att litteraturläsningen är begränsad 

(Malmgren, 1992, s. 291ff.).  

Med tanke på att denna avhandling skrevs långt innan tankar om cinelitteracitet definierats 

inom forskningen och ingått som en målsättning i de efterföljande satsningarna är det 

förståeligt att Malmgren inte granskar denna teorins alla olika aspekter.  

Ändå finns det en tydlig diskussion kring kanonbildning i hennes forskning. Hon belyser 

kanonproblematiken gällande litteraturläsning i de olika klasser som hon tagit upp i sin 

analys. Denna kanonproblematik visar tydligt att synen på film som populärkultur anses 

tillhöra lågkultur som förbises i ”svenskämnet som bildningsämne”. Film används mer i 

”svenskämnet som färdighetsämne” men utan att ha några ambitioner om elevernas 

cinelitterära utveckling.  

4.3.1 Framsteg i det nya millenniet? 

Christina Olin-Scheller har i sin avhandling Mellan Dante och Big Brother: en studie om 

gymnasieelevers textvärldar (2006) undersökt fyra olika gymnasieelevers förhållningssätt till, 

reception av och möte med olika fiktionstexter i svenskämnet. 

Hennes definition av begreppet fiktionstext inkluderar, förutom alfanumeriska tecken och 

typografiska texter, även ljud och bilder. Hon påpekar att om man vill tala om ett brett 

textbegrepp måste man också vidga betydelsen av verbet ”att läsa”:  

Vad gör vi annat än sammanfogar olika element till en helhet när vi tar del av exempelvis 

en film eller en såpopera? Läsning innefattar därmed den aktivitet det innebär att tolka 

och tillägna sig meningen i alla slags texter. En läsare är således en aktiv medskapare av 

de betydelser som dessa texter erbjuder.” (Olin-Scheller, 2006, s. 8) 

Hennes teori om den vidgade betydelsen av läsning baserar hon på Joseph Appleyards teori 

(1991) om ”läsaren som tolkare” (Olin-Scheller, 2006, s. 217f). Utgångspunkten är antingen 



21 
 

”läsaren som hjälte”, där främst pojkar använder sig av en spännings- och upplevelseinriktad 

lässtrategi eller ”läsaren som tänkare”, som används främst av flickor som söker sanning och 

budskap i sin läsning. Olin-Scheller använder sig av Appleyards beskrivning av den ”litterära 

socialisationens utvecklingsförlopp” (Olin-Scheller, 2006, s. 218) vilket innebär att den 

tänkande läsaren kan med rätt fördjupning och vägledning utveckla rollen ”läsaren som 

tolkare” som uppfattar ”texten som konstruerad av någon och kan därmed tolkas ur olika 

perspektiv.” (Olin-Scheller, 2006, s. 218).  

Urvalet av klasserna – Elklassen, Omvårdnadsklassen, Samhällsvetarklassen och 

Naturvetarklassen – är nästan identisk med Gun Malmgrens (1992), där två homogena 

yrkesförberedande program jämförs med två studieförberedande program. I sin undersökning 

av dessa fyra gymnasieklasser möter Olin-Scheller dessutom samma problematik när det 

gäller svensklärarnas förhållningssätt till det vidgade textbegreppet inom svenskämnet som 

Gun Malmgren mötte (även om begreppet inte fanns då, kan populärkulturens plats i 

svenskämnet tolkas som en vidgat textbegrepp) i sin undersökning, mer än ett decennium 

tidigare.  

”Det vidgade textbegreppet” visar sig inte ha någon förankring i svenskämnet trots att 

undersökningen sker mer än sex år efter att begreppet skrivits in explicit i kursplanen 1994 

(Olin-Scheller, 2006, s. 108). Det är nedslående att läsa Olin-Schellers summering av 

svenskämnets verklighet ut i klassrummen och inse att det inte skett några större förändringar: 

Utgångspunkterna, utifrån vilka olika svenskämnen konstrueras, har sin grund i 

värderingar och uppfattningar som är mer eller mindre ideologiskt och historiskt 

förankrade. Oavsett vilken position man som lärare intar i dessa frågor, får den betydelse 

för urval och värdering av undervisningens texter. Klassrumspraktiken synliggör och 

förmedlar skolans institutionella och enskilda lärares uppfattningar om texters ”höga” 

eller ”låga” värde. Dessa värderingar, som manifesteras i lärarnas litterära repertoarer, 

kan sedan eleverna välja att acceptera eller ignorera. (Olin-Scheller 2006, s. 96) 

Hon påpekar flera förändringar inom gymnasieskolans svenskämne sedan Malmgrens 

undersökning. Lpf 94 har bland annat inneburit ett målstyrt betygsystem och en likvärdig 

Svenska A och B kurs oberoende av programval. Samtidigt har den nya kursplanen, speciellt i 

och med revideringarna år 2000, inneburit att ämnets språkliga och litterära del ska behandlas 

som en helhet. Ändå ser hon inte resultaten av dessa förändringar i sin undersökning. Vi 

verkar vara där vi började med Thavenius ifrågasättande av ett likvärdigt svenskämne 

(Thavenius, 1999, s. 16f). 
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Olin-Scheller undersöker olika vidgade fiktionstexter i de fyra klassrummen. Allt från 

dataspel till tv-såpor behandlas. Jag kommer att enbart fokusera på hennes undersökning om 

förhållningssättet till film som fiktionstext i svenskundervisningen. Hennes förhållningssätt 

till teorin om cinelitteracitet begränsas till granskning av de undersökta lärarnas- och 

elevernas analytiska kompetens.  

Hennes undersökning om film i svenskämnet visar på tre olika förhållningssätt, där inga av 

dessa behandlar film som egen konstnärlig produkt med målsättningen att skapa litteracitet 

kring utan används som ett verktyg för att antingen åskådliggöra, stödja eller komplettera 

skönlitteraturen (Olin-Scheller, 2006, s. 113). 

Olin-Scheller kategoriserar dessa tre olika förhållningssätt till: film som illustration, film som 

utfyllnad och film som jämförelse. Det första förhållningssättet är det vanligaste, där film 

visas – utan större bearbetning eller analys – i anknytning till genomgång av olika 

litteraturhistoriska epoker eller filmatiseringar av något klassiskt verk. Filmen blir en 

simplifierad och snabb genväg till att åskådliggöra en historisk tid eller klassiska verk (ibid). 

Det andra förhållningssättet, film som utfyllnad, brukar användas i arbeten med ett distinkt 

tema. Här blir filmen ett extra inslag, fortfarande utan vidare bearbetning, för att stärka eller 

exemplifiera temaarbetet och läggs ofta i slutet utan att ha annat funktion än att avsluta 

delmomenten. Det tredje förhållningssättet går ut på jämförelser mellan böcker och deras 

filmiska adaptioner. Även här finns det alldeles för lite utrymme för bearbetning av filmen 

och syftet är oftast att påvisa det skönlitterära verket som den bästa versionen (ibid).  

När det gäller skillnader mellan de olika klasserna är hennes resultat också ganska 

nedslående: 

Jag har tidigare lyft fram Gun Malmgrens studie som visar att det lägre färdighetsämnet 

på yrkesförberedande linjer, i större omfattning än de teoretiska linjernas högre 

bildningsämne, betonat arbete med och om film. Min undersökning pekar på att detta 

förhållande fortfarande råder. (Olin-Scheller, 2006, s. 137) 

Den traditionella hierarkin med skönlitteratur högst upp som den mest betydelsefulla formen 

av text existerar alltså fortfarande. Olin-Scheller anger några faktorer som påverkar lärarnas 

förhållningssätt.  

För det första undervisas blivande svensklärare fortfarande i huvudsak i klassisk skönlitteratur 

på universitet och högskolor. ”För lärarna i studien ger därför svensklärarutbildningen [inte] 
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något stöd i och knappast impulser till att problematisera seglivade föreställningar om texters 

olika värde.” (Olin-Scheller, 2006, s.138). 

För det andra finns det knappt några fortbildningsinsatser inom området. Lärarna i 

undersökningen känner att de saknar tillräckligt stöd och möjligheter till kompetensutveckling 

när det gäller ”det vidgade textbegreppet”. 

För det tredje definieras svensklärarens uppdrag av oerhört breda och svåruppnåeliga 

målsättningar: 

En lärare i svenska behöver en bred beläsenhet som omfattar ett brett språk- och 

textbegrepp. Dessutom måste hon besitta stor kunskap om texter och textanalys såväl 

klassisk litteratur som populärkultur, samt vara förtrogen med olika receptionsteorier. 

Svenskläraren måste utifrån ett mångkulturellt perspektiv också vara väl orienterad i 

barns och ungdomars kulturer och socialisationsprocesser ... stärka elevernas personliga 

och kulturella identitet samt utveckla deras tänkande, kreativitet och förmåga till analys 

och ställningstagande ( Olin-Scheller, 2006, s.234f.)  

Dessa målsättningar ställer givetvis stora krav på framtidens lärarutbildning och 

lärarkompetensutveckling.  

Lotta Bergman undersöker också svenskämnet i fyra olika gymnasieklasser i sin avhandling 

Gymnasieskolans svenskämnen: en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser 

(2007). Medan Olin-Scheller fokuserar på cinelitteracitetens första punkt – elevernas 

analytiska kompetens (rättare sagt saknaden därav) – fokuserar Bergman sig på 

cinelitteracitetens andra punkt som behandlar elevernas kontextuella kunskaper om film. 

Bergman utgår från ”det vidgade textbegreppets” funktion för elevernas identitetsskapande, 

socialisering och skolans demokratiuppdrag.  

Dessa två forskares slutsatser och resultat är dock väldigt lika. Båda forskarna talar om bristen 

på en förnyad syn på svenskämnet. Fortfarande präglas svenskämnet av ett inkonsekvent 

splittrat innehåll där den skriftliga texten och den traditionella litteraturen dominerar och ”det 

vidgade textbegreppet” saknar en självklar plats i undervisningen.  

Bergman granskar svenskämnets konstruktion för olika elevgrupper. Hennes övergripande 

frågeställning gäller ”vilka kompetenser, kulturella, historiska, språkliga, sociala och 

demokratiska, som unga människor behöver utveckla för att bli aktiva deltagare och 

medskapare i det samhälle och den värld de lever i?” (Bergman, 2007, s. 20).  
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Bergman menar att skolans ansvar är att erbjuda sina elever de verktyg som behövs för att 

kunna förhålla sig kritiska till den moderna mediekulturen, som består av en oändlig mångfald 

och heterogenitet: 

Medierna finns överallt, når oss alla och har en tendens att genomsyra varje aspekt av 

våra liv. Hur vi ska förhålla oss till flödet av bilder och texter är kanske den viktigaste 

kunskapsfrågan i vår tid. [...] Det handlar om att förstå ”den nya världen”, och den gamla, 

och att hantera en mängd meningserbjudanden som når oss via olika 

representationsformer. (Bergman, 2007, s. 25f) 

Bergman argumenterar för att kompetensen att kritiskt granska och lära sig kommunicera med 

hjälp av medier är en demokratifråga. Hon refererar till både Thavenius, Andersson och 

Persson (Bergman, 2007, s. 27) när hon påpekar skolans skyldighet att utveckla elevernas 

kompetens i att både förstå, analysera och kritiskt granska alla kulturformer, både de som av 

tradition anses vara ”höga” och ”låga”. 

Bergmans urval av de fyra gymnasieklasser som granskas består precis som i de ovan nämnda 

undersökningarna av två yrkesförberedande klasser: Industriprogrammet och Barn- och 

Fritidsprogrammet och två studieförberedande klasser: Naturvetenskapsprogrammet och 

Estetiska programmet. Hon presenterar i likhet med Malmgren (1992) och Olin-Scheller 

(2006) existensen av olika svenskämnen beroende av programval. Precis som i de tidigare 

undersökningarna består svenskundervisningen i de yrkesförberedande programmen av 

”svenska som färdighetsämne” och i de högskoleförberedande programmen av det högre 

”litteraturhistoriska bildningsämnet”. Det som är gemensamt för alla intervjuade lärare och 

elever är känslan av brist på tid, sammanhang och en helhet i svenskämnet.  

Bergman förespråkar dock ett tredje alternativ till svenskämnet, nämligen det ”erfarenhets-

pedagogiska svenskämnet” som ska utgå från elevernas erfarenheter och förutsättningar och 

eftersträva äkta kommunikativa sammanhang: 

Nyckelord är funktionalisering, sammanhang och kunskapssökande arbete och ett viktigt 

mål är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse. (Bergman, 2007, s. 40) 

För att uppnå dessa mål anser Bergman att det krävs en brygga över det gap som idag mer än 

tidigare existerar mellan elevernas fritidskultur – präglad av olika medier – och skolans 

skriftdominerade kultur (Bergman, 2007). 

Bergman refererar till Annette Årheims licentiatavhandling Medier och identitet i gymnasiets 

mångkulturella vardag (2005) som också i sin undersökning påvisar ”det vidgade 
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textbegreppet” som ett nödvändigt verktyg för elevernas identitetsskapande och för 

demokratiuppdraget i den mångkulturella skolan. Årheim följer också den redovisade 

litteraturdidaktiska forskningstraditionen och hänvisar till Malmgrens avhandling (Årheim, 

2005, s. 11f). 

Hennes kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever (hon nämner inte deras program etc., 

utan nämner enbart att de alla går första året på gymnasiet) med möjligen olika etniska 

bakgrunder (Årheim, 2005, s. 44) tillför tyvärr inget nytt för detta arbete, eftersom fokus 

ligger på skönlitteraturanvändning, men hennes slutsatser är ändå värda att notera: 

En betydande del av den senmoderna komplexiteten kring medierade erfarenheter ligger i 

att individen selekterar fram dem utifrån intresse och hur de passar in i det egna 

identitetsprojektet. Förhållandet måste anses problematiskt ur ett demokratifostrande 

perspektiv i dagens mångkulturella samhälle, eftersom selektiviteten underblåser en 

individorienterad demokratiförståelse. Den konkurrens som skönlitteraturläsningen utsatts 

för med det snabbt växande medieutbudet har emellertid visat sig ge individen fler vägar 

till narrativ fantasi – den typ av kunskap som alltså är en förutsättning för att elevers 

attityder gentemot den mångkulturella verkligheten ska utvecklas mot undervisnings-

målen. (Årheim, 2005, s. 118) 

Årheim påpekar vikten av svensklärarens öppna attityd och ny syn på kunskap och kunskaps-

förmedling. Detta måste ske inte minst genom att elevernas erfarenheter tas med i 

undervisningen och att diskussioner får en central roll i undervisningen (Årheim, 2005, s. 

119f). 

Granskningen av den forskning som jag presenterat ovan visar att trots att det går att urskilja 

olika fokus på olika aspekter av cinelitteracitet i undersökningen av svenskämnet så saknar 

dessa forskare en vidare uppfattning om teorin i sin helhet och därmed saknas en 

övergripande granskning kring cinelitteracitetens alla aspekter.  

Det finns ingen forskning som behandlar enbart film i svenskämnet. Malmgren utgår som 

tidigare nämndes från teorier kring elevernas olika kulturella förutsättningar och behandlar 

film i samband med kanonproblematiken och lärarnas placering av denna konstform i 

”lågkultur” facket. Olin-Scheller undersöker filmens textuella möjligheter, det som inom 

cinelitteracitetsteorin berörs under punkten ”analytisk kompetens”. Denna analytiska 

kompetens innebär läsning och avkodning av filmens språk och dess narrativa struktur. 

Bergman fokuserar mest på cinelitteracitetsteorins ”kontextuella kunskapskrav” i samband 

med skolans demokratiuppdrag, där en kritisk granskning av filmmediets produktionsvilkor 

och dess sociopolitiska bakgrund anses viktiga för elevernas utveckling till demokratiska 



26 
 

medborgare. Ingen forskare har hittills undersökt cinelitteracitetens krav på att utveckla 

eleverna kompetensen att producera egna filmiska texter.  

Både Olin-Scheller och Bergman saknar som sagt en helhetssyn kring teorin om 

cinelitteracitet. Trots massmedias explosionsartade framsteg under de senaste åren baseras 

deras forskning och frågeställningar på tidigare forskning som fortfarande försökte befästa 

massmedias berättigande inom svenskämnet. Dessa forskares resultat visar tydligt på 

svenskämnets avsaknad av en grundlig förnyelse i samspel med samhällsförändringar men 

även med Skolverkets föreskrifter och de förändrade kurs- och ämnesplaner i och med Lpf 94 

och framåt.  

Frågan är om det inte även saknas en förnyelse inom forskningen kring svenskämnet, där man 

slutar att diskutera populärkultur och kampen mellan ”högt” och ”lågt” som man gjort under 

de senaste trettio åren och i stället börjar undersöka hur man kan införa cinelitteracitet som en 

del av en övergripande medialitteracitet i skolan. 
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5. Sammanfattande diskussion  

Syftet med arbetet har dels varit att samla material, presentera och granska de svenska 

satsningarna kring film i skolan, dels granska resultaten av forskningen kring film och 

svenskämnet på gymnasienivå. Jag ville undersöka hur långt Sverige kommit gällande 

didaktisk undervisning om cinelitteracitet. 

Det första hindret i detta arbete har varit det faktum att själva begreppet Cinelitteracitet än så 

länge är okänt i svensk sammanhang. Att försöka granska satsningar och forskning ur den 

cinelitterära teorin har varit en utmaning men personligen anser jag teorin om cinelitteracitet 

vara den mest kompletta pedagogiska synen hittills på filmmediet och därför kunde jag inte 

ersätta det med något annat begrepp.  

Min metod har inneburit stor sovring av ett stort omfångsrikt material. När det gäller de 

satsningar som presenterats i arbetet har jag försökt att begränsa presentationen av dessa till 

de satsningar som berör främst cinelitteracitet istället för en övergripande mediekritisk 

förhållningssätt.  

De resultat som jag kommit fram till visar att både forskarna, skolmyndigheten och Svenska 

Filminstitutet är överens om nödvändigheten av en mediekritisk kunskapsutveckling och 

cinelitteracitet (även om själva begreppet aldrig används) inom skolans kunskapsutveckling. 

Man är också överens om filmens möjligheter att – på ett för eleverna intressant, relevant och 

viktig sätt – stärka svenskämnets målsättning att utveckla elevernas språk och läsförståelse. 

Dessutom anser många av författarna att ett mediekritisk och cineliterär förhållningssätt är en 

viktig del i skolans uppdrag att fostra eleverna till demokratiska medborgare. 

Det verkar finnas en kommunikation mellan universitetsvärlden och myndigheterna. Många 

forskare kallas in i uppdrag av skolmyndigheten för att granska och komma med synpunkter 

och förslag på pedagogiska utvecklingsarbeten. Ny forskning får ofta gehör, inspirerar och 

reflekteras i efterföljande satsningar på nationell nivå. Mina resultat visar att det är på 

skolnivån och till de enskilda pedagogerna dessa satsningar sällan verkar nå.   

Den forskning som jag presenterat i arbetet visar att varken utgivna böcker, nya kurs-

/ämnesplaner eller satsningar som belyser och försöker befästa cinelitteracitetens relevans för 

svenskämnet har lyckats påverka verkligheten ute i klassrummen särskild markant. 
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Svenskämnets praktik reflekterar tyvärr inte visionerna eller målsättningarna som forskningen 

eller skolmyndigheterna har förespråkat och fastslagit.  

De satsningar som ägt rum under 2000-talet visar tydligt existensen av visioner kring en ökad 

cinelitteracitet hos eleverna som en del av deras övergripande kritiska mediekompetens. 

Därmed inte sagt att alla dessa visioner lyckats ros i hamn och vissa planerade projekt har 

som jag nämnde tidigare tyvärr övergivits.  

Frågan är ifall det har gjorts tillräckliga insatser för att ge pedagogerna en förändrad 

inställning till filmens pedagogiska möjligheter i svenskämnet? Detta har inte skett enligt den 

senare forskningen som jag behandlat i detta arbete. Resultaten av forskningen på 2000-talet 

visar tvärtom att vi inte alls befinner oss långt ifrån det svenskämne som granskades på 1980-

talet.  

Jag har hört det sägas att ”olika läroplaner kommer och går men det är lärarna som består”. 

Enligt forskningen är det just där det brister mest. Lärarna känner bristen på tid, kunskap och 

verktyg för att fullt ut ta del av och genomföra nya aspekter av svenskämnet.  

Hur ska vi lyckas göra våra elever ”läskunniga” när det gäller film och andra medier när 

lärarna inte tillämpar litteracitet i svenskämnet? Som det klargjorts i detta arbete präglas 

svensklärarutbildningen i stort fortfarande av den traditionella och konservativa synen på 

svenskämnet som indelad i språkkunskap och klassisk litteraturläsning. Bör inte den 

litteraturdidaktiska forskningen börja granska lärarutbildningens brister och möjligheter 

gällande medie-och cinelitteracitet? Det känns som att det är här forskningen och satsningarna 

borde investeras för att vi ska kunna se förändringar ute på klassrummen. 

 5.1 Fortsatt forskning 

Det som inte har fått plats i ramen för denna uppsats och som jag skulle finna intressant att 

vidare undersöka är lärarutbildningen och dess utbud av utbildning gällande cinelitteracitet 

och mediekompetens för de blivande svensklärarna. Under arbetet med detta examensarbete 

har jag stött på intressant material som behandlar just lärarutbildningens centrala roll för 

spridning av medialitteracitet bland eleverna ute i skolorna. 

Journalisten Karin Fogelberg skriver i sin rapport Media literacy: en diskussion om 

medieundervisning (2005) att det är på lärarutbildningen som forskningen kring kritisk 
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mediakunskap kan få en samhällelig spridning. Det är viktigt att lärarstudenter ges möjlighet 

att utveckla analytiska och nyanserade kunskaper om medier, för att senare kunna tillföra 

dessa kunskaper till sina elever (Fogelberg, 2005, s.3).  

Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius (2003) har kommit fram till slutsatsen – i  sin 

slutredovisning av regeringsuppdraget Kultur och skola-uppdraget 2000-2003 – att 

 lärarutbildningen måste kunna erbjuda både teoretiska och praktiska kunskaper i 

mediekunskap för att de framtida lärarna ska kunna erbjuda alla elever en utvecklande 

läroprocess som inkluderar medier oavsett ämne (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003, s.16).  

Ett delprojekt i uppdraget hade fokuserat på rörliga bilder i skola och lärarutbildning och 

resultaten redovisades i skriften Pyttesmå ändringar – radikala scenbyten (2002). Projektet 

blev ett samarbete mellan lärarutbildningen vid Malmö högskola och Sfi där syftet var att 

beskriva vad man inom lärarutbildningen kunde göra för att förbättra arbetet med film och 

andra medier i skolan (Aulin-Gråhamn, 2002, s.6). Under perioden integrerades bland annat 

filmföreläsningar, filmvisningar, arbete med praktiska filmanalyser, skolbiobesök, 

videoproduktioner och videodokumentationer i den vanliga undervisningen, dessutom gavs 

flera fristående kurser kring film och andra medier (Aulin-Gråhamn, 2002, s.96). 

En annan intressant undersökning kring cinelitteracitet skulle kunna vara en granskning och 

jämförelse av/mellan det läromedel och handledningsmaterial som finns till för svensklärarnas 

förfogande. Det blir intressant att se hur pass stor hänsyn olika läromedel tagit till 

cinelitteracitet genom åren, och i synnerhet i och med införandet av Gy 11. Det skulle vara 

intressant att genomföra nästa uppsats ute på fältet med utgång i teorin om cinelitteracitet.  
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