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This thesis will explore how the medium of film is treated in the recently published Swedish 

textbooks and how these textbooks take into account the four different aspects of 

Cineliteracy.  

Cineliteracy is a theory which advocates the necessity of students' increased cinematic 

knowledge by presenting the four skill areas that should be included when it comes to 

teaching film in school. The theory implies students´ analytical skills, contextual knowledge 

and knowledge of the film canon as well as the development of students' skills to produce 

films. Cineliteracy theory finds support both within Swedish National Agency for Education 

and in recent Swedish research.  

This study includes investigation of eight new textbooks, adapted to the criteria for the new 

Swedish curriculum 2011. The analysis will be limited to textbooks for the course Swedish 1, 

since it is mandatory regardless of the orientation of the student’s education. 
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Denna uppsats kommer att undersöka hur filmmediet behandlas i nya läroböcker i svenska 

och hur pass mycket läroböckerna tagit hänsyn till de fyra olika aspekter av cinelitteracitet.  

Cinelitteracitet är en teori som förespråkar nödvändigheten av elevers ökade filmiska 

läskunnighet genom att presentera fyra kunskaps- och kompetensområden som bör ingå när 

filmämnet behandlas. Det gäller så väl elevernas analytiska kompetens, kontextuella kunskap 

och kunskap om filmkanon som att utveckla elevernas kompetens att producera egna filmer. 

Cinelitteracitetsteorin har stöd både inom skolverkets satsningar kring film i skolan och inom 

de senare svenska forskningen. 

Undersökningen innefattar åtta nya läroböcker, anpassade efter kriterierna för det nya 

ämnesplanen i svenska i och med Gy 11. Analysen har begränsats till läroböcker för kursen 

Svenska 1 som är obligatorisk oavsett elevens programmval.  
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1. Inledning  
 

I mitt tidigare examensarbete presenterades och granskades de svenska satsningarna kring 

film i skolan (Nicoobayan, 2011). Granskningen inkluderade både resultaten av forskningen 

kring film i svenskämnet och de statliga satsningarna kring cinelitteracitet på gymnasienivå. 

Begreppen cinelitteracitet är min egen översättning av engelskans Cineliteracy. Idag talar 

forskningen om litteraciteter som inbegriper mer än den traditionella läskunnigheten av 

skrivna bokstäver. I skolans värld diskuterar man allmer nödvändigheten av elevernas djupare 

mediekompetens eller Media Literacy. Cinelitteracitet kan definieras som en ”filmisk 

läskunnighet” som innebär större kompetens och kunskap om filmkonstens många aspekter. 

Resultaten av min c-uppsats visade att trots att de svenska forskarna, skolmyndigheten och 

Svenska Filminstitutet är överens om nödvändigheten av en mediekritisk kunskapsutveckling 

och cinelitteracitet i skolan – både för att stärka svenskämnets krav på utveckling av 

elevernas språk, läsförståelse och kritiska analysförmåga, men också som en viktig del i 

skolans demokratiska uppdrag – är bristen på förverkligandet av dessa visioner på skolnivå 

och hos de enskilda pedagogerna stort. Forskningen framhåller att lärarna upplever brist på 

tid, kunskap och inte minst verktyg för att ta del av och genomföra nya aspekter av 

svenskämnet (Nicoobayan, 2011). 

Läroböcker har visat sig fortfarande ha en avgörande ställning för de enskilda pedagogernas  

planering och genomförande av sin undervisning (Englund, 1999, s. 330). Man kan utgå ifrån 

att den osäkerhet, tid och omställning som tolkningen och verkställandet av en ny läroplan 

brukar innebära för pedagogerna ute i skolorna, gör att de nyutkomna läroböckerna som 

påstår sig följa de nya läroplanskriterierna är en trygghet som många pedagoger söker sig till 

och baserar sina undervisningar på.  

Läroböcker bidrar i överflyttningsprocessen med texter och aktiviteter. De bidrar också 

med tankar om hur undervisning bör organiseras och de pekar indirekt [och ibland direkt] 

ut vad som förväntas vara giltiga kunskaper i sammanhang där elever bedöms. (Norlund, 

2009, s. 63) 

 

Eftersom statliga satsningar inte varit effektiva för att skapa en markant förändring i den 

traditionella synen på svenskämnet som språkkunskap och klassisk litteraturläsning 

(Nicoobayan, 2011) är det kanske först när läromedelsproducenter tar till sig och tolkar de 
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kriterier i den nya läroplanen, som explicit talar om en bredare textbegrepp och samtidigt 

inkluderar nya litteraciteter i sina läroböcker, som förändringar kan ske ute i klassrummen. 

Detta arbete ämnar undersöka de nya läroböckerna i svenska som utgivits efter Gy 11:s 

införande. Arbetet är en fortsättning på min c-uppsats och är format efter de resultat som 

presenterats där. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de nya läroböckerna i svenska för gymnasiet 

uppmärksammar och behandlar filmmediet som en del av de nya kunskapskraven i Gy11:s 

ämnesplan. 

Mina frågeställningar blir: 

1. Hur behandlas filmmediet i för Gy:11 anpassade läroböcker för kursen Svenska 1? 

2. Hur följer dessa läroböcker de fyra olika aspekterna av cinelitteracitetsteorin? 

 

1.2 Uppsatsens upplägg 

I bakgrundsdelen presenteras både en kort bakgrund om film i svenskämnet och om 

läroböckernas historia och roll inom svenskundervisningen. Avslutningsvis presenteras en 

översikt över tidigare läromedelsforskning. 

Undersökningen som följer – efter presentation av metod, teori och kriterier för urval – 

behandlar varje läroboks innehåll separat. Detta upplägg tjänar till att förenkla läsarens 

orientering och ge en helhetsbild av varje lärobok. I slutet av uppsatsen finns även bilagor 

med tabeller som ger en översikt över de valda läroböckernas innehåll.  

Analysdelen består av en komparativ analys och en kunskapskritisk analys. Den komparativa 

analysen innefattar en jämförelse mellan läroböckerna utifrån cinelitteracitetens fyra punkter, 

medan den kunskapskritiska analysen granskar läroböckernas överensstämmelser med det nya 

svenska ämnesplanens kunskapskrav.  

Avslutningsvis problematiseras resultaten av undersökningen och analysen i diskussionsdelen. 
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2. Bakgrund 

Innan introduktionen av cinelitteracitetsteorin vill jag i detta avsnitt ge en bakgrundsbild, dels 

av filmens plats i svenskämnet, dels av läroböckers roll i skolan och den forskning som ägt 

rum kring dessa böcker. Denna bakgrundsdel ämnar underlätta och skapa en vidare 

sammanhang innan vi går vidare. 

 

2.1 Gy 11 och film i svenskämnet 

 

I och med införandet av Gy 11 övergavs ”det vidgade textbegreppet” i den svenska 

ämnesplanen. Ambitionen med ”det vidgade textbegreppet” hade varit att motverka begreppet 

literacy som gällande enbart elevernas behärskning av skriftspråket. Skolverket talade om en 

mer övergripande och generell medieliteracy, där målet var att erbjuda eleverna en kritisk och 

självständig mediekompetens (Skolverket, 2009, Ett vidgat textbegrepp). 

Tyvärr förverkligades inte ambitionerna med ”det vidgade texbegreppet” ute i skolorna och 

begreppet togs bort i och med Gy 11, med motiveringen att det hade framstått som alltför 

diffust och öppet för tolkning (Skolverket, 2011, Kommentarmaterial till kursplanen i 

svenska). 

Gy 11 har inneburit ett förtydligande av textbegreppets varierande och expanderande 

betydelse. I handledningsmaterialet för svenskämnet beskrivs 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) 

 

Den nya ämnesplanen har haft för avsikt att förtydliga och precisera vilken typ av text som 

avses både när det gäller de olika förmågansmålen i ämnets syftesdel och det centrala 

innehållet för varje kurs. Under avsnittet om ”Film och andra medier” i kommentarsmaterialet 

för kursplanen i svenska, definieras filmens plats som självklar i svenskundervisningen. Film 

som berättande likställs bland annat med skönlitteratur: 

Eleverna kan till exempel studera hur budskap byggs upp och berättelser drivs framåt i 

sammansatta uttrycksformer. Med en sådan utgångspunkt blir filmmomenten väl 

integrerade med andra moment i svenskämnet, vilket är tanken, och filmkunskap blir inte 
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ett eget ”underämne” inom ramen för svenskämnet. (Skolverket, 2011, Kommentar-

material till kursplanen i svenska) 

 

I detta arbete har utdragen ur Gy 11:s läroplan för svenska begränsats till att omfatta kursen 

Svenska 1. Denna begränsning motiveras av att kursen är obligatorisk för alla elever på 

gymnasiet, oavsett inriktning. 

2.2 Läroböcker – en bakgrund 

 

A textbook is neither just subject content, nor pedagogy, nor literature, nor information, 

nor morals nor politics. It is the freebooter of public information, operating in the gray 

zone between community and home, science and propaganda, special subject and general 

education, adult and child. (Johnsen, 1993, s. 330) 

Som framgår av citatet ovan är det inte enkelt att definiera läroboken utan att nämna vad den 

inte är. Man kan ändå fastställa att läroböcker består av texter som är producerade för 

användning i ett pedagogiskt syfte och som begränsas av institutionaliserade bestämmelser 

och indelningar i olika klasser, stadier och inriktningar (Norlund, 2009). 

Nationalencyklopedin definierar begreppet lärobok som en del av den mer omfattande 

begreppet läromedel där den beskrivs som ”resurs för lärande och undervisning” (NE). 

Boel Englund har i en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige (1999) sammanställt orsakerna 

bakom lärobokens starka ställning i undervisningen. Hon anser att läroboken har flera viktiga 

funktioner i lärarens pedagogiska arbetssätt. Lärare uppfattar läroboken som en säker och 

disciplinerande källa som garanterar uppfyllandet av kursplanens uppsatta mål och krav, 

samtidigt som den underlättar utvärderingen av elevernas kunskaper, då läroboken blir den 

kunskapskälla läraren kan hänvisa till vid exempelvis provtillfällen. Vidare skapar en 

gemensam lärobok känslan av helhet och sammanhang i studierna både för lärare och elever. 

Dessutom underlättar läroboken lärarens planering och upplägg av studierna (Englund, 1999, 

s. 339f).  

Ända sedan 1938 då det första statliga organet, Statens läroboksnämnd, inrättades blev 

läroboken en del av den statliga målsättningen att skapa en likvärdig skola för alla. Nämnden 

hade till uppgift att granska läroböcker och godkänna dessa för användning i undervisningen. 

Kriterier för godkännandet var bland annat läroböckernas överensstämmelse med 

undervisningsplaner och kursmoment som satts upp för de olika klasserna och stadierna 

(Juhlin Svensson, 2000).  
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Ända fram till avvecklingen av Statens Institut för Läromedel 1991, fortsatte 

skolmyndigheterna att påverka valet av läromedel och bestämde kriterierna för dess 

användning. Det var först efter införandet av den målstyrda skolan 1994 som 

skolmyndigheterna inte längre hade något direkt inflytande över lärarnas val av läroböcker 

eller läromedelsproducenternas produktion (Skolverket, 2006, Rapport 284, s. 128). Tom 

Wikman (2004) poängterar i sin avhandling risken med avsaknaden av en statlig granskning 

av läromedel: 

En decentralisering av läroplans beslut accentuerar läromedelsförfattarnas betydelse som 

uttolkare. Det sätt som information presenteras på i läroböcker kan på grund av böckernas 

auktoritet fungera som en oavsiktlig läroplan. (Wikman, 2004, i avhandlingens abstrakt) 

Skolverket försäkrar i en rapport från 2006 att denna avveckling inte innebär att det inte 

existerar någon dialog mellan Skolverket och läromedelsproducenterna. Skolverket har 

kontakt med dessa producenter via deras branschorganisation Föreningen Svenska Läromedel 

(FSL): 

När nya styrdokument skapas informerar Skolverket branschen om dessa styrdokument, 

framför allt kursplaner, i deras forum, som är konferenser eller interna möten. 

Läromedelsförfattare bjuds också in att delta i de nationella konferenser för lärare, 

skolledare, studie- och yrkesvägledare m.fl. som Skolverket genomför när nya 

styrdokument ska implementeras. (Skolverket, 2006, Rapport 284, s. 140)  

 

2.2.1 Tidigare forskning kring läroböcker 

 

Egil Børre Johnsen har i sin bok Textbooks in the kaleidoscope: a critical survey of literature 

and research on educational texts (1993) försökt sammanställa läroboksforskningen ur ett 

internationellt perspektiv. Han presenterar en forskningsöversikt med forskning främst från de 

nordiska länderna, Västeuropa och USA. Hans slutsats är att forskare från skilda fält, från 

lingvister till psykologer, pedagoger och historiker har ägnat sig åt läromedelsforskning 

utifrån sina egna discipliner. Johnsen, som eftersträvar forskning kring läroböcker som en 

fristående litterär genre, kommer fram till att läroboksanalys aldrig erhållit en självständig 

plats i internationell forskningstradition:”[N]o comparable theoretical systems have been 

established for textbook analysis as a field of research with status as a seperate dicipline.” 

(Johnsen, 1993, s. 21). Överlag saknar de flesta studier ett övergripande perspektiv och även 

forskarnas metoder för läroboksanalys varierar stort. Allt från kvalitativa impressionistisk-

polemiska metoder till kvantitativa matematisk-statistiska metoder har använts. 
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Trots avsaknaden av en överskådlig och självständig forskningstradition lyckas Johnsen 

presentera tre huvudmetoder inom den internationella forskningen: processorienterad, 

användarorienterad och produktorienterad läroboksforskning. Den processorienterade 

forskningen granskar den historiska utvecklingen och fokuserar faktorer som förändrat 

läroboken genom åren medan den användarorienterade forskningen ägnar sig åt 

undersökningar kring användningen av läromedel – både av lärare och elever – som verktyg 

för lärande. Den produktorienterade forskningen ägnar sig åt analys av lärobokens innehåll 

från ett visst perspektiv och en viss teori. 

Johnsen kommer fram till att den forskning som dominerat läroboksforskningen har varit den 

produktorienterade. Oftast har innehållsanalysen varit ur ett ideologisk perspektiv. På senare 

år har forskarna dock börjat intressera sig för läroböckernas form och hur de används ute i 

klassrummet (Johnsen, 1993, s. 328ff).  

Den svenska forskningen kring läromedel har i mångt och mycket följt det internationella 

mönstret. När det gäller den produktorienterade forskningen kring läromedel i Sverige under 

de senaste decennierna delas forskningen in i fyra olika huvudområden som alla innebär 

granskning av innehållet ur ett ideologisk perspektiv, gällande etnisk tillhörighet, 

genusperspektiv, HBT-frågor och religion (Skolverket, 2006, I enighet med skolans 

värdegrund ... ).  

Den nyare användarorienterade forskningen berör ofta läromedlens roll för ett specifikt ämne 

och brukar ingå i en större studie kring ett skolämne (Englund,1999). Under senare år kan 

Ann-Christine Juhlin Svenssons avhandling Nya redskap för lärande: studier av lärarens val 

och användning av läromedel i gymnasieskolan (2000) och Tom Wikmans På spaning efter 

den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential (2004) nämnas som de 

avhandlingar som överskrider ett specifikt skolämne.  

När det gäller granskning av läromedel ur ett multimedialt perspektiv finns det tyvärr inga 

avhandlingar som just berör detta specifika område. I detta avseende understryker Karin 

Fogelberg avsaknaden av läromedel för allmän media literacy i sin rapport Media literacy: en 

diskussion om medieundervisning (2005). 
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3.Teori och metod 
 

3.1 Teori 

Redan i min C-uppsats (Nicoobayan, 2011) introducerade jag teorin om cinelitteracitet, som 

ett verktyg för skapandet av litteracitet kring filmmediet i svenskämnet. Teorin presenterades 

från början i Storbritannien 1998 i en rapport skriven av Film Policy Review Group (Making 

movies matter: report of the Film Education Working Group, 1999). Rapporten introducerade 

fyra kompetenser och kunskapsområden gällande filmmediet som varje elev bör få med sig i 

sin utbildning för att kunna kallas för cinelitterat. Dessa kompetenser består av: analytisk 

kompetens, kontextuell kunskap, kunskap om kanon och kompetens att producera (Making 

movies matter: report of the Film Education Working Group, 1999, s. 31).  

C-uppsatsens undersökning visade existensen av alla cinelitteracitetsteorins kriterier i 

Skolmyndighetens satsning kring film i skolan i samarbete med Svenska Filminstitutet. 

Framförallt märktes visionerna om ökad cinelitteracitet i vägledningsmaterialet Film för lust 

och lärande (2001) som Skolverket gav ut i samarbete med Svenska Filminstitutet. Detta 

material skulle täcka arbete med media och film i skolorna ända från förskola till gymnasiet. 

Man poängterade även filmens relevans för elevernas värdegrundsutveckling i skolan då film 

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

möjligheter till identifiering 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.” (Blom & Viklund, 2001 

som det summerats i: Nicoobayan, 2011, s. 15). Nedan återges kontentan av 

cinelitteracitetsteorins fyra kompetenser och hur de presenterats och tolkats av 

vägledningsmaterialet Film för lust och lärande (2001). 

 

Analytisk kompetens 

Analytisk kompetens innebär kompetensen att avkoda filmens form, konstruktion och 

grammatik samtidigt som eleven får verktyg för läsning och analys av den narrativa 

uppbyggnaden och rollfigurerna i filmen (Making movies matter: report of the Film 

Education Working Group, 1999, s. 31). I vägledningsmaterialet kan man hitta kraven för 

analytisk kompetens i dessa punkter: 

 Film bör genomgå samma analys och granskning som litterära verk.  
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 Lärarna ska tillhandahålla sina elever de verktyg som hjälper dem att hantera, sovra 

och kritisk behandla sina erfarenheter av film (Blom & Viklund, 2001, s.  11-14). 

Kontextuell kunskap 

Kontextuell kunskap eftersträvar att fördjupa elevens kunskap i omständigheterna kring 

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

filmskapandet. Film bör även tolkas i dess ideologiska kontext som en led i den kritiska 

analysen. Filmen är en konstform som kanske mer än andra konstformer påverkas av 

marknadskrafterna, inte minst med tanke på dess givna plats i populärkulturen och dess 

målsättninga att attrahera storpublik (Making movies matter: report of the Film Education 

Working Group, 1999, s. 31). Skolverkets vägledningsmaterial presenterar den kontextuella 

kunskapen i nedanstående punkter: 

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

och värderingar som dikterar filmutbudet.  

 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 

Kunskap om kanon inom film eftersträvar att tillsammans med elevens ökade analytiska och 

kontextuella kunskaper om filmmediet och genom introduktionen av alternativa filmer från 

andra kulturer, ge eleven verktyg att känna igen kvalitéer inom filmer hon ser och i viss mån 

motverka dominansen av de mest utbredda och lanserade filmerna (Making movies matter: 

report of the Film Education Working Group, 1999, s. 31). Skolverkets vägledningsmaterial 

nämner även denna aspekt i elevernas filmkunskaper: 

 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 (Blom & Viklund, 

2001, s. 11-14). 

 

Kompetensen att producera 

Cinelitteracitet innebär även kompetensen att producera egna filmer. Skapandet av filmtexter 

bör få utrymme i arbetet med elevens skrivfärdighet. På samma sätt som läraren arbetar för att 

eleverna ska bli bättre på att producera skrivna texter med utgångspunkt i de kunskaper de 
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förskaffat sig genom undervisningen, bör skolan kunna ge eleverna möjligheten att skapa 

egna filmer (Making movies matter: report of the Film Education Working Group, 1999, s. 

31). Dessutom bidrar möjligheten av egen produktion till djupare insikter om filmens 

kontextuella sammanhang och villkor. Denna kompetens framhålls och uppmuntras i 

Skolverkets vägledningsmaterial: 

 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 (Blom & Viklund, 2001, s. 11-14). 

 

3.2 Metod och material 

 

Anita Norlund (2009) påpekar att det finns två sätt att välja böcker för en läroboksgranskning. 

Antingen kan man välja böckerna utifrån deras utspridning och användning ute på fältet eller 

välja samtliga böcker som är tillgängliga under en viss tidsperiod (Norlund, 2009, s.63).  

Hon påpekar att med det senare urvalet blir risken minimal för uteslutandet av intressanta och 

visionära böcker som kanske inte har erhållit lika stor genomslagskraft som de mer populära 

böckerna. Dessutom stärker ett sådant urval validiteten av analysen. 

Jag har under förarbetet granskat de basläroböcker i svenskämnet för gymnasiet där 

producenterna påstår sig ha reviderat, uppdaterat eller utgivit nya böcker anpassat efter Gy 

11:s ämnesplan. Urvalet har begränsats till basläroböcker som behandlar Svenska 1 eftersom 

denna kurs, som jag redan nämnt i inledningenoch bakgrunden, är obligatorisk för alla 

gymnasieprogram. Jag har dessutom valt att exkludera de läroböcker som helt försummat 

filmmediet som text. Dessa böcker är Svenska timmar – språket (2011) och Svenska etc. 

(2011). Analysen kommer att behandla: 

1. Bra svenska 1 – Cirkulationsexemplar (Gleerup, 2012) 

2. Brus. Handboken (Natur & Kultur, 2011) 
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3. Insikter i svenska (Gleerup, 2011)  

4. Kontext. Svenska 1 (Studentlitteratur, 2011) 

5. Människans texter – Språket (Studentlitteratur, 2011) 

6. Respons: Svenska för gymnasiet (Natur & Kultur, 2011) 

7. Svenska för livet (Liber, 2011) 

8. Svenska impulser för yrkesprogrammen (Sanoma Utbildning, 2012) 

Undersökningen börjar med en allmän presentation av dessa läroböckers behandling av 

filmämnet. För att ge läsaren en översikt över dessa läroböckers innehåll finns även bilagor i 

slutet av arbetet.  

Min analys följer den enligt Johnsens indelning produktorienterade forskningstraditionen 

(Johnsen, 1993), och  utgår från en komparativ-kunskapskritisk innehållsanalys enligt 

Hellspongs (2001) indelning av olika analysmetoder för brukstexter. Den komparativa 

analysen innebär att jämföra olika texter för att undersöka likheter eller skillnader. I detta 

arbete sker denna komparativa analys i syfte att se hur de olika läroböckerna sammanfaller 

med teorin om cinelitteracitet. Den kunskapskritiska analysen avser granskningen av 

läroböckernas uppfyllande av de kunskapskrav finns skrivet i ämnesplanen i svenska.  

Validitet 

Läroböckerna har valts oberoende av deras inriktning på de yrkes- eller högskoleförberedande 

programmen. Jag har under förarbetet försökt att få tag på alla böcker som givits ut för 

Svenska 1 enligt Gy11. Jag samlade en lista på nyutkomna böcker genom att besöka alla 

svenska bokförlags hemsidor. Nästa steg var att få tag på böckerna, vilket inte var det lättaste. 

Gymnasieskolan var den första anhalten eftersom bokförlagen ibland skickar 

cirkulationsexemplar av sina nyutkomna läroböcker till skolorna. Vidare blev fjärrlån från 

olika bibliotek runt om i Sverige aktuellt. Analysen har innefattat alla de böcker med 

utgångspunkt i det nya läroplanen Gy 11 som jag haft vetskap om ska ha givits ut och som 

innefattar filmämnet. Ifall någon lärobok saknas i undersökningen är det helt oavsiktligt. 
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4. Undersökning 

I denna del presenteras varje läroboks innehåll. De inklippta sidorna från varje lärobok ska 

tillsammans med citaten ge läsaren en visuell uppfattning av varje boks upplägg och ton.I 

nästa kapitel sammanfattas undersökningens resultat i en komperativ och en kunskapskritisk 

analys. 

 

4.1 Bra svenska 1 – Cirkulationsexemplar (2012)  

 

Egentligen går det inte att jämföra bok och film eftersom 

det är olika medier med olika uttrycksmedel. En 

författare är begränsad till att berätta sin historia med 

hjälp av det skrivna ordet och han eller hon överlämnar 

åt läsaren att skapa egna inre bilder av det som 

beskrivs. På filmduken får man bilderna men behöver 

ändå tolka regissörens gestaltning av handlingen.( s. 91) 

Denna bok författad av Eva Hedencrona och Karin Smed-

Gerdin och utgivet av förlaget Gleerup, är en revidering av 

tidigare utgivna Bra Svenska A och Bra Svenska B som nu 

blivit sammanslagna till Bra Svenska 1 för att överensstämma med ämnesplanen för Svenska 

1 enligt Gy 11. Boken presenteras som främst avsedd för de yrkesförberedande programmen.  

Boken består av 13 kapitel där skönlitteratur, tal, skrivande, massmedier med mera behandlas. 

Film ingår i kapitlet ”Film och teater”. Kapitlet börjar med ett utdrag ur det centrala innehållet 

för Svenska 1: ”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 

exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.” 

Som en introduktion följer ett utdrag ur Ingmar Bergmans Laterna Magica (1987) där han 

beskriver sitt första möte med film. Därefter presenteras regissören kort och filmen Fanny och 

Alexander (1982) nämns som en av hans största filmer. I nästa stycke berättas det om hur tv:s 

genombrott på 50-talet nämndes som en farhåga för biografens vidare existens vilket visade 

sig vara falskt.  

Nästa avsnitt går under titeln ”Text och bild – Olika sätt att berätta” (Hedencrona& Smed-

Gerdin, 2012, s. 91). Här tas skillnader mellan skönlitterärt och filmiskt berättande upp. 

Filmatiseringar av böckerna Jorden runt på 80 dagar (1873) och Sagan om ringen (1954) 

nämns. Berättartekniska skillnader, filmens förutsättningar och olika genrer presenteras. 
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Uppgiften som följer knyter tillbaka till termerna epik, lyrik och dramatik. En lista med olika 

filmgenrer som actionfilm, gansterfilm och komedi följer, där eleven uppmanas ge exempel 

på filmer från varje genre. 

Följande avsnitt ägnas åt ”Filmens dramaturgi ” med presentation av den dramaturgiska 

modellen som bygger på Aristoteles modell (Början – Mitt – Slut) från 300-talet f.Kr. 

Därefter presenteras ”Berättarteknik” där kamerans perspektiv och rörelse, klippning, ljus, 

ljud, specialeffekter och tidsperspektiv introduceras. Två uppgifter följer: enligt den första ska 

eleverna välja ut tre filmer som representerar olika genrer, jämföra anslaget och hur 

huvudpersonen presenteras, samtidigt som eleven uppmanas tänka på kameravinklar och ljud. 

Den andra uppgiften går ut på att eleverna ska se en film och stoppa den med jämna 

mellanrum för att analysera den dramaturgiska modellens olika punkter. Samtidigt uppmanas 

eleverna iaktta regissörens olika berättartekniska grepp. Eleverna ska dessutom försöka 

beskriva hjälten/hjältinnan, den tid och miljö filmen utspelar sig och filmens budskap. 

Därefter följer 12 punkter som ska diskuteras utifrån elevernas egna upplevelser av filmen. 

Slutligen hänvisas eleverna till Svenska Filminstitutets hemsida med filmhandledningar och 

förslag på filmer. 

Sista avsnittet i kapitlet består av ett utdrag ur Stephen Kings novell Vinterverk (1982) där ett 

bråk bland unga människor beskrivs. Frågor följer efter utdraget, bland annat ”Vad tror du 

skulle strykas om utdraget blev filmmanus?” och ”Påverkas vi av underhållningsvåldet i 

filmer? Varför/varför inte?” (Hedencrona& Smed-Gerdin, 2012, s. 99). Åter följer uppgifter 

där eleverna ska”vara regissör” med uppdrag att skriva manus och filma scener ur 

”Vinterverk”. 

Kapitlet om film avslutas med ”Ord”: en ordlista där olika filmiska begrepp ska paras ihop 

med rätt förklaring. Begrepp som ”scripta, retuschera, synopsis, parallellhandling” förklaras 

här. 
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4.2 Brus. Handboken 2 (2011) 

För att handlingen ska utvecklas finns det vändpunkter 

som gör att berättelsen tar en ny vändning. Till 

exempel kan något oväntat avslöjas om 

huvudkaraktären eller så kan en ny person oväntat 

komma in i handlingen och ändra utvecklingen. Filmer 

innehåller ofta flera vändpunkter. Den första brukar 

komma efter en fjärdedel av filmen och den andra efter 

tre fjärdedelar. (Bayard & Sjöbeck, 2011, s.119) 

Boken, författad av Annika Bayard och Karin Sjöbeck, 

utgivet av förlaget Natur & kultur, presenteras som en 

grundbok för alla elever på gymnasiet. Indelad i kapitlen 

”tala”,” skriva”, ”språkriktighet”, ”läsa” och ”internet”, inkluderas inte film i något av bokens 

kapitel. Begreppet text presenteras i boken uppdelad i ”skönlitterära texter” och ”utredande 

och vetenskapliga texter”. Det saknas inkludering av ett bredare textbegrepp. Det är först i 

slutet av boken där man hittar olika ”guider”, som det finns ett avsnitt om film under rubriken: 

”Guide för filmanalys” (Bayard & Sjöbeck, 2011, s. 118-124). 

Avsnittet är uppdelat i rubrikerna: 

 ”En spelfilms uppbyggnad” – Här presenteras den dramaturgiska modellen och 

dramaturgikurvan (Bayard & Sjöbeck, 2011, s. 118f).  

 ”Karaktärerna i en film” - Här införs begrepp som protagonist, antagonist och biroller  

(Bayard & Sjöbeck, 2011, s. 120). 

 ”Bilder och kameravinklar och Ljud” - Bild, totalbild, närbild och så vidare följs av 

presentation av olika kameravinklar, zoomning och panorering. Avslutningsvis ägnas 

några rader åt ljudets betydelse för filmen. (Bayard & Sjöbeck, 2011, s. 121f). 

 ”Filmanalys” - Uppbyggd kring den dramaturgiska modellen som presenterades i 

avsnittet om ”En spelfilms uppbyggnad” med tillägg av ”Berättarkomponenter” som 

tar upp bild, kameravinklar och ljud där varje analysmoment (Anslag, Presentation, 

Berättarkomponenter, Fördjupning …) följs av frågor som eleven bör tänka på 

(Bayard & Sjöbeck, 2011, s. 123f). 
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4.3 Insikter i svenska (2011) 

 

En stämning kan åstadkommas på många olika 

sätt, till exempel med hjälp av klippning, 

ljussättning, musik, kameravinklar och 

färgsättning. Stämningen i filmen är också 

avgörande för vad du tycker om en film. (Harstad 

& Tanggaard, 2011, s. 145)  

Boken är skriven av Fredrik Harstad och Iben 

Tanggaard, utgiven av Gleerup och täcker kursen 

Svenska 1 för de yrkesförberedande programmen enligt 

ämnesplanen för Gy 2011.  

Boken är indelad i fem huvudkapitel: ”Att tala”, ”Att 

skriva”, ”Att läsa”, ”Tre teman” och ”Språksociologi”. 

Under huvudkapitlet ”Att läsa” behandlas film som en del av skönlitteraturläsning. Begrepp 

som intrig, karaktär och dramaturgi tas upp som skönlitterära begrepp som även går att 

applicera på filmanalys.  

I avsnittet ”Filmanalys” (Harstad & Tanggaard, 2011, s. 145-147)  talas om begreppet  

premiss som utgångspunkt för filmen och dess budskap. Exempel på olika premisser ges: ”ge 

aldrig upp”, ”kärleken övervinner allt” och ”brott lönar sig inte”. 

Den dramaturgiska modellen presenteras i punktform som ett verktyg för analys av film 

tillsammans med filmens premiss, skådespelarinsatser och regissörens sätt att skapa stämning 

i filmen. En checklista följer med frågor som eleven bör ställa sig när det gäller att analysera 

film, bland annat: ”Filmens namn, regissör, skådespelare och genre? Vilket är filmens 

premiss? ” Sista frågan är ”Vilket är ditt omdöme? Är filmen sevärd?” (Harstad & Tanggaard, 

2011, s. 147). Frågorna omfattar genre-tillhörighet, filmens tema och karaktärer och vad 

elevens omdöme om filmen som helhet är. 

Avsnittet om film avslutas med en övning där eleven uppmanas att titta på film, gärna efter 

rekommendation av läraren, för att exempelvis undersöka hur pass filmen följer den 

dramaturgiska modellen, identifiera ”igångsättaren” och ”motståndaren” . 
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4.4 Kontext svenska 1 (2011) 

Den som för första gången ser en Bollywoodfilm kan 

säkert uppfatta den som förvirrande med sin 

blandning av dans, sång, slagsmål, drama, spänning 

och komedi i en salig blandning. Filmerna måste 

minst ha sex sånger som mimas av hjälten och 

hjältinnan, konflikter inom familjen, gråtande änkor 

klädda i vitt, vilda slagsmål och massor av passion, 

allt i en och samma film. (Bollywoods hjärta, I: 

Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s.74) 

Läroboken, skriven av Eva Hedencrona och Karin Smed-

Gerdin och utgiven av förlaget Studentlitteratur, är avsett 

för de yrkesförberedande programmen för kursen Svenska 

1. Boken består av 11 kapitel som genomgående har 

målsättningen att stärka elevernas läsförståelse. Under kapitlet ”Film och litteratur – centrala 

motiv” hittar vi ämnet film (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 69-97). 

Kapitlet börjar med avsnittet om filmgenrer. Information om olika filmgenrer ges i form av en 

uppgift: ”Filmer, precis som litteratur, delas in i olika genrer. Ge exempel på en film som du 

har sett eller känner till för respektive genre.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 70). 

Därefter följer en lista med olika filmgenrer.  

Nästa avsnitt består av ett utdrag ur Pär Janssons bok Bollywoods hjärta (2010). Utdraget 

börjar med en referat av filmen Dilwale Dulhania Le Jayenge (Den tappre fångar bruden) från 

1995. Sedan följer reportaget från en filminspelning i Filmcity i Bollywood. Pär Jansson 

skriver om det lite kaotiska arbetsmetoderna, som att det oftast saknas en skriven storyboard. 

Han skriver: ”Vad Bollywood saknar i effektivitet, tar man igen genom mänsklig energi. 

Bollywood är som trafiken i Bombay. Den är kaotisk och ingen verkar följa några trafikregler, 

men man kommer fram till slut.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 74). Jansson övergår 

till en presentation av bollywoodfilmens mest populära innehåll och teman. Bland annat där 

kärlek med förhinder övervinner allt. Därefter presenteras några omständigheter i det indiska 

samhället. De sociala och ekonomiska förhållandena presenteras och varför dessa bidrar till 

suget efter romantiska filmer i Bollywood. 

Under titeln ”Projekt” uppmanas eleven att se någon film som utspelar sig i Indien, för att 

jämföra kulturella skillnader och likheter mellan Sverige och Indien. Monsunbröllop (2001) 
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och Slumdog Millionaire (2008) ges som exempel på filmer man kan se (Hedencrona & 

Smed-Gerdin, 2011, s.78). 

Tredje avsnittet behandlar dramaturgi. Presentation av den dramaturgiska kurvan följ av en 

uppgift där eleven uppmanas använda sig av kurvan för att analysera en film. Avsnittet följs 

av en kort biografi av Bruce Lee (1940 – 1973) och hur han betraktas som grundare av 

filmgenren kampsport. 

Under rubriken ”Böcker som blivit film” följer utdrag ur Ivanhoe (1820) och Män som hatar 

kvinnor (2005) vilka följs av frågor kring tema, huvudkaraktärers beteende och reflektioner 

kring liknande teman i andra filmer. 

Kapitlet avslutas med rubriken ”Motiv – hjältar” under viket en definitionen av en hjälte i 

berättelser ges och hur kraven på en hjälte har förändrats genom åren både i film och inom 

skönlitteraturen. 

 

4.5 Människans texter – Språket (2011) 

När du beskriver och tolkar en film, jobbar du med att visa 

hur en regissör har tänkt och valt. Du beskriver hans eller 

hennes etiska val: vilka värderingar, åsikter och budskap 

som finns i filmen. Men du beskriver även regissörens 

estetiska val: till exempel färg, klippningar och 

skådespelare. (Sjöstedt & Jeppsson, 2011, s.501) 

Boken är en ny lärobok anpassat för de högskoleförberedande 

programmens kurser 1-3 i svenska och är skriven av Bengt 

Sjöstedt och Tomas Jeppsson, utgivet av Studentlitteratur. 

Boken består av sex huvudkapitel: ”Introduktion”, ”Skriftlig 

framställning”, ”Svenskans bruk och uppbyggnad”, ”Muntlig 

framställning”, ”Svenskans variationer och historia”, ”Textanalys och Medietexter”. Under 

huvudkapitlet ”Medietexter” finns ett fristående avsnitt om film, men film behandlas även 

under huvudkapitlet ”Textanalys” i avsnittet ”Analysera gestaltande texter” tillsammans med 

annan fiktionstext så som skönlitteratur och drama. 

I det fristående avsnittet ”Film” (Sjöstedt & Jeppsson, 2011, s. 483-503) går läroboken 

systematisk igenom filmens form och konstruktion i avsnittet ”Filmens beståndsdelar” där 
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olika visuella tekniker presenteras, så som bildanalys med begrepp som bildbyten, bildutsnitt 

med totalbild, närbild. Kameravinklar och dess olika perspektiv och olika bildtyper, objektiv 

och subjektiv bild introduceras.  

I avsnittet om scener och sekvenser görs en jämförelse med bokmediet, där scener liknas vid 

meningar som fogas samman för att skapa olika kapitel, de så kallade sekvenserna. Vidare tar 

boken upp olika kamerarörelser och förklarar innebörden av panorering och tilt. Efter varje 

avsnitt följer uppgifter där de olika presenterade aspekterna av filmmediet ska undersökas. 

Boken markerar skillnaden mellan stoff och form i en film när det gäller analys. När det gäller 

analys av stoff, som tema, tid, miljö och personer, hänvisas eleven till kapitlet ”Analysera 

gestaltande texter” (Sjöstedt & Jeppsson, 2011, s. 366-406) under huvudkapitlet ”Textanalys”. 

I avsnittet delas läsningen av alla gestaltande texter i fyra steg: 

 Att beskriva texten – innebär beskrivning av olika delar, händelseförloppet och 

berättelseformen. 

 Att tolka texten – innebär tolkning av helheten. Här introduceras olika 

tolkningsmodeller och ideologiska perspektiv.  

 Att perspektivera texten – innebär att sätta texten i olika sammanhang. Här talas om 

genrer, jämförelsen mellan olika texter och medvetenheten om intertexualiteten. 

 Att uppleva texten – innebär det personliga förhållningssättet till texten och 

värderingen av den. Här introduceras ett kritisk förhållningssätt och recension av 

texten (Sjöstedt & Jeppsson, 2011, s. 367).  

Analys av filmens form fokuserar på filmens struktur och den dramaturgiska modellen. 

Avsnittet tar upp filmens särdrag när det gäller tidslinje, klippning och ljud innan de olika 

begreppen (anslag, fördjupning, klimax och så vidare) i den dramaturgiska modellen 

presenteras. Filmtid, klippning, ljud och musik, miljö och ljussättning introduceras också i 

detta avsnitt som en del av filmens form. Det finns en filmordlista där många tekniska 

begrepp förklaras. 

Film som en del av ”den gestaltande texten” kan granskas i en ideologisk kontext genom att 

läroboken presenterar många olika modeller och teorier för tolkning och analys, bland annat 

tas psykoanalytisk, sociohistorisk och normkritisk modell upp. I avsnittet om normkritisk 

analysmodell tas både det feministiska-, queer-, etniska- och postkoloniala perspektivet upp.  
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I avsnittet ”Perspektivera” film, talar man om filmens intertextualitet. Kurosawas film Ran 

(1985) ges som exempel på en film baserad på Shakespeares Kung Lear (Sjöstedt & Jeppsson, 

2011, s. 500). Eleven ges i uppgift att leta efter remake i Hollywood och Bollywood. I 

avsnittet ”Att uppleva film” påminns eleven om den personliga värderingen och åsiktens 

relevans när det gäller film. Kapitlet om film slutar med ett avsnitt om ”Musikvideo”. 

Musikvideo presenteras som en speciell filmgenre som är kort nog att vara tacksam för analys 

på alla nivåer. De uppgifter som följer behandlar allt från filmens kontextuella sammanhang 

till att skapa egna filmer. Här avslutas avsnittet om film. 

 

4.6 Respons – Svenska för gymnasiet (2011) 

Nuförtiden är film och tv-serier ett naturligt inslag 

i våra liv. Men tänk på hur förvånade de som var 

med vid filmens födelse omkring 1900 måste ha 

varit! Plötsligt kunde man visa rörliga bilder på 

tåg som for förbi på filmduken. Det kan vara svårt 

för oss att förstå, men många blev till och med 

rädda för att bli överkörda. (Larsson & Åhlgren, 

2011, s.112) 

Läroboken är skriven av Pär Larsson och Anna Åhlgren 

utgivet av Natur & Kultur. Boken är anpassad för 

yrkesförberedande programmen och behandlar kursen 

Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Den är 

indelad i åtta kapitel: ”Att tala”, ”Att söka och använda 

information”, ”Språk och stil”, ”Texter som verktyg i vardagen”, ”Den sköna litteraturen”, 

”Att analysera bilder och film”, ”Att söka jobb” och ”Språklig variation”.  

Kapitlet ”Att analysera bilder och filmer” (Larsson & Åhlgren, 2011, s. 114 – 142) ägnar åtta 

sidor åt film. Avsnittet börjar med en historisk återblick till filmens födelse och hur det 

kommit att bli en del av vår vardag. Indelad under tre rubriker: ”Olika sorters film”, ”Filmens 

uppbyggnad” och ”Att framkalla känslor i film”, berättas det om de olika aspekter av 

filmmediet i berättande form. 

”Olika sorters film” utgår från definition av film och dess olika genrer. Här nämns skillnader 

mellan spelfilm, animerad film och dokumentärfilm. Sedan följer en beskrivning av hur filmer 

kan ingå i olika genrer (Larsson & Åhlgren, 2011, s. 122). 
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”Filmens uppbyggnad” presenterar filmens struktur – den dramatiska kurvan – genom att 

återberätta en ”polisfilm”, hur ”allt är som vanligt i början, men plötsligt ringer telefonen” 

(Larsson & Åhlgren, 2011, s. 123). Tidsperspektivet tas upp kort där det förklaras hur man 

kan manipulera tid för att öka spänningen och så vidare. Filmens karaktärer presenteras, 

protagonist, antagonist och biroller. 

”Att framkalla känslor i film” går igenom de tekniska grepp som kan accentuera tittarens 

känslor. Här presenteras fotot i film med olika kameravinklar och perspektiv. Klippning, ljud 

och musik (i både diegetisk och icke-diegetisk form) och specialeffekter – mekaniska och 

optiska effekter – nämns alla som bidragande faktorer till en films stämning och tempo 

(Larsson & Åhlgren, 2011, s. 125ff). Genomgången följs av två övningar: 

1. Övning: Biljakt 

Eleven uppmanas se en biljakt och svara på frågor som ”Hur många klipp gjordes 

under jakten, var någonstans upplever du att du befinner dig som betraktare under 

biljakten?” (Larsson & Åhlgren, 2011, s.126) för att sedan diskutera resultaten 

gemensamt i klassen. 

2. Övning: Ljud och musik i film  

Eleven uppmanas ”titta på de första fem minuterna i en actionfilm eller thriller med 

ljudet avstängt” för att förstå ljudets signifikanta betydelse för filmen. Vidare ska 

eleven se samma sekvens med ljud för att dela in ljudet i: icke-diegetisk musik, 

diegetisk musik, dialog och pålagda ljud och ljudeffekter (Larsson & Åhlgren, 2011, 

s.127). 

Avsnittet om film avslutas med en uppgift och en utmaning. Uppgiften är att analysera en 

valfri film där eleven använder sig av sina nya analytiska kunskaper. Utmaningen föreslår 

analys av och fördjupningsmöjligheter kring en specifik filmskapare eller filmperiod. Förslag 

ges om bland annat svensk polisfilm, Bollywoodfilm och fransk ”film noir”.  
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4.7  Svenska för livet (2011)  

Filmen Avatar har gjorts av filmskaparen James 

Cameron. […] Många har väntat på en ny film av 

honom och förväntningarna på den här filmen var 

stora. Den innehåller storslagen 3D-teknik, 

avancerade datoranimationer och var när den kom 

2009 en av världens dyraste filmproduktioner. 

(Björk & Eskilsson, 2011, s.207) 

 

Ulla Björk och Kerstin Eskilsson har skrivit boken, 

utgiven av Liber, som är en basbok för kursen Svenska 1 

och främst vänder sig till elever på de yrkesinriktade 

programmen. 

Boken är tematisk upplagd med speciell fokus på genusperspektiv, entreprenörskap och 

samhällsmedvetenhet och är indelad i fem kapitel: ”Svenska i klassen”, ”Livskunskap”, 

”Svenska i världen”, ”Arbetslivet” och ”Svenska för livet”. I slutet av boken finns ”Gula 

sidor” med praktiska tips till eleverna. Dessa praktiska tips innefattar allt ifrån hur man kan 

hålla ett muntligt anförande, skriva en bokredovisning, skriva källhänvisning till hur man 

skriver en scen i ett rollspel. Det är här filmmediet nämns under rubriken: ”Så här kan man 

redovisa en film” (Björk & Eskilsson, 2011, s. 206-208). 

Dramaturgiska modellen presenteras i korthet och följs av punkter som man bör tänka på när 

man vill redovisa en film, som personbeskrivning, tid och rum för händelsen, 

karaktärsförändring, filmens budskap och så vidare. Sedan följer ett exempel på filmanalys 

där filmen Avatar (2009) analyseras enligt de ovannämnda punkterna under sex rubriker: 

1. Bakgrund – Presentation av regissören, filmens tekniska aspekter som animation och 

3D-teknik. Detta avslutas med att ”Filmen är ett tekniskt mästerverk och effekterna 

förstärks genom 3D-glasögon.” (s.207) 

2. Huvudpersoner – Presentation av huvudkaraktärerna. 

3. Miljö – Miljöbeskrivning 

4. Konflikt  

5. Vändning 

6. Avslutning 
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4.8 Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012)  

Även om du är en sådan som slukar film kan du enkelt 

fördjupa dina kunskaper om det du ser genom att lära 

dig mer om hur filmer är uppbyggda. Genom 

grundläggande kunskaper om filmiskt berättande blir 

du en mer kritisk och engagerad tittare. Du får ut mer 

av det du ser, helt enkelt. (Markstedt, 2011, s.165) 

Författad av Carl-Johan Markstedt, utgiven av Sanoma 

Utbildning och presenterad som en lärobok för yrkesprogram 

i enighet med de nya kriterierna för kursen Svenska 1. 

Svenska impulser för yrkesprogrammen består av fem block 

med tre insprängda teman. Dessa fem block är:  

1. ”Det handlar om dig” – Behandlar kommunikation 

och elevens sätt att lära 

2. ”Ordet är ditt” – Tal och argumenterande text – Här ingår tema 1: Yrkesliv 

3. ”Den sköna litteraturen” – Litteraturens form och analys – Här finns tema 2: Film 

4. ”Från tanke till text” – Behandlar olika texttyper och genreskrivning  

5. ”Svenska på olika sätt” - Språklig variation och historia – Här kommer 3:e temat: 

Språk 

Genomgående arbetar boken med läsförståelse med korta textutdrag som sedan behandlas i 

uppgifter med frågor om dess innehåll. Film behandlas under blocket ”Den sköna litteraturen” 

som ett fristående del; ”Tema Film” (Markstedt, 2011, s. 164-185).  

Första rubriken i temadelen är ”Tolv oförglömliga filmrepliker” (Markstedt, 2011, s. 166) 

som citerar 12 filmrepliker från svenska och amerikanska filmer. Där ska eleverna tävla med 

varandra om vilken film varje replik kommer ifrån. Sedan följer en kort definition av olika 

filmgenrer och dokumentärfilm som alternativ till spelfilm. 

Nästa rubrik ”Filmens uppbyggnad” (Markstedt, 2011, s. 168) presenterar den dramaturgiska 

modellen följd av en genomgång av filmen Ondskan (2003), indelad i olika delar av nämnda 

modell.  

Rubriken ”Filmens karaktärer” (Markstedt, 2011, s. 172) följer, också med utgång från filmen 

Ondskan där begrepp som protagonist, antagonist och biroller presenteras med exempel från 

karaktärerna i filmen. En notis följer från tidskriften Empires fem-i-topp lista över mest 

minnesvärda rollfigurer – alla amerikanska (Markstedt, 2011, s. 173). 
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”Kort filmhistoria” (Markstedt, 2011, s. 174) är nästa rubrik där 12 milstolpar i filmhistorien 

indelade i kronologisk ordning från 1895 till 2009 presenteras.  

”Att påverkas av det man ser” (Markstedt, 2011, s. 175) är sista rubriken i ”Tema Film”. 

Avsnittet börjar med att ställa frågan om hur man påverkas och nämner videovåldsdebatten i 

Sverige på 1980-talet. Sedan följer novellen Video av Fredrik Strage, skriven under den 

intensiva videovåldsdebatten (Markstedt, 2011, s.175-179). 

Därefter följer en diskussion kring underhållningsvåldets, speciellt datorspelens, påverkan på 

ungdomar i dagens samhälle. En artikel följer skriven av Monica Klasén McGrath i 

Vårdguiden (Markstedt, 2011, s.181f). Efter denna artikel presenteras diskussionsfrågor kring 

filmens påverkan och filmisk minnesvärda upplevelser. ”Tema Film” avslutas med 

”Temauppdrag” (Markstedt, 2011, s. 185) som består av tre uppdrag: 

1. att analysera en film efter den dramaturgiska modellen 

2. att granska och skriva rapport. Först kommer information om den nedlagda myndigheten 

Statens biografbyrå som förklaras ha haft ansvar om förhandsgranskning och censur av film i 

Sverige. Uppgiften som medföljer är att tar reda på mer om myndighetens historia och 

ansvarsområde och orsakerna bakom dess nedläggning och ifall den har blivit ersatt av någon 

ny myndighet.  

3. att skriva en krönika om filmens påverkan på unga människor. 
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5. Analys 

I detta avsnitt förs en komparativ analys som följs av en kunskapskritisk analys. 

5.1 Komparativ analys 

Den komparativa analysen utgår från en innehållslig jämförelse mellan de läroböcker som 

presenterats i arbetet. Denna innehållsliga jämförelse granskas främst ur 

cinelitteracitetsteorins fyra punkter. Men innan vi går vidare in på cinelitteracitet är det 

viktigt att presentera en översiktligt jämförelse av filmämnets placering, mest förekommande 

teman och omfång i läroböckerna. 

Som det framgår av tabellen i Bilaga I varierar placeringen av ämnet film i de undersökta 

läroböckerna. Alla läroböcker behandlar filmämnet, det har varit ett av kriterierna för urvalet 

gällande läroböcker, men skillnaden på omfång och placering är värt att notera.  

Svenska för livet och Brus. Handboken placerar film utanför bokens olika kapitel. Film 

behandlas under ”Gula sidor” respektive ”Guider” i slutet av böckerna på några få sidor. 

Svenska impulser för yrkesprogrammen behandlar film på dryga tio sidor som ett ”tema” i 

slutet av kapitlet om skönlitteratur.  

I läroböcker där film ingår tillsammans med andra berättande texter varierar omfånget 

markant. Medan Insikter i svenska täcker filmämnet på tre sidor som en del av kapitlet 

”Skönlitteratur” på sammanlagt 21 sidor – där även poesi och drama behandlas – har Kontext 

Svenska 1 slagit ihop film tillsammans med litteratur under kapitlet ”Film och litteratur – 

centrala motiv” och givit både film och litteratur lika stort utrymme. Även Respons har film i 

ett kapitel tillsammans med bild och reklam där filmen dominerar kapitlet. 

Människans texter och Bra svenska 1 behandlar båda film som fristående kapitel. Människans 

texter hänvisar dock för djupare analys av innehållet till ett tidigare kapitel ”Analys av 

gestaltande texter” som behandlar de gemensamma dragen för alla fiktionstexter. Detta är ett 

riktigt förhållningssätt till en beredare textbegrepp. 

 

5.1.1 Analytisk kompetens 

Den analytiska kompetensen i de valda läroböckerna kan delas in i tre punkter för att 

underlätta en jämförelse. Dessa tre områden ingår i utvecklingen av den analytiska 

kompetensen enligt cinelitteracitetsteorin: 

 Avkodning och analys av filmens narrativa uppbyggnad och rollfigurer 
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 Filmens berättartekniska och stilistiska drag 

 Filmiskt metaspråk och grammatik 

 

Avkodning och analys av filmens narrativa uppbyggnad och rollfigurer 

Gemensamt för alla behandlade läroböcker är introduktionen av den dramaturgiska modellen 

som presenteras som ett verktyg för analys av filmmediets narrativa uppbyggnad. Böckerna 

delar alla in den dramaturgiska modellen i dessa specifika punkter som trots viss variation i 

benämningen har samma kontenta: 

 Inledning/Anslag 

 Presentation 

 Fördjupning 

 Stegring/Konfliktupptrappning 

 Klimax/Konfliktlösning 

 Avtoning/Nertoning/Avslutning 

Omfånget för presentation av varje punkt varierar från en rad (Bra svenska 1) till en halv sida 

(Människans texter). 

När det gäller analys av rollfigurer introducerar Brus, Respons, Svenska impulser och 

Människans texter begreppet ”karaktärer” och delar in dessa i bland annat 

huvudkaraktär/protagonist, motståndare/antagonist och biroller. Begreppet ”karaktär” 

förmodas vara tagen från engelskans ”character”. Detta begrepp används felaktigt då 

motsvarigheten till engelskans ”character” inom filmspråk på svenska ska översättas med 

”rollfigur”. 

Medan Brus och Respons stannar vid en kort introduktion av dessa olika rollfigurer, 

analyserar Svenska impulser olika rollfigurer i filmen Ondskan. Människans texter går lite 

längre, till exempel uppmärksammas eleven på att mise-en-scene, rollfigurers klädsel, 

kroppshållning, sminkning och mimik kan påverka vår uppfattning om de olika rollfigurerna i 

en film. 

Kontext svenska 1 saknar avsnitt om rollfigurer, utan fokuserar på problematisering kring 

”Hjälten” och hur uppfattningen om denne har ändrats genom tiden. 

Bra svenska 1 nämner rollfigurerna endast i en uppgift där frågor som ”Hur beskrivs 

hjälten/hjältinnan?” ställs (Hedencrona& Smed-Gerdin, 2012, s. 95). Svenska för livet är en 
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annan bok som också nämner rollfigurer genom att ställa frågor som bör besvaras när man 

redovisar en film. Insikter i svenska nöjer sig med att kort presentera olika rollfigurer inom 

ramen för introduktion av den dramaturgiska modellen.  

Filmens berättartekniska och stilistiska drag 

Varken filmens berättartekniska eller stilistiska drag – förutom filmens olika genrer – tas upp 

av Svenska för livet, Insikter i svenska, Kontext svenska 1 eller Svenska impulser.  

Bra svenska 1 går igenom variationer i bild, tidmanipulation, ljud, kameraperspektiv, ljus och 

klippning i punktform där varje begrepp förklaras kort. 

Brus och Respons presenterar också tekniska aspekter som tas upp i Bra Svenska 1, men varje 

del förklaras i löpande text. Människans texter ägnar många sidor till ”Filmens beståndsdelar” 

där många tekniska aspekter gås igenom i detalj, indelade i underavsnitten ”Bild”, ”Scener” 

och ”Sekvenser”. 

 

Filmisk metaspråk och grammatik 

Av de behandlade läroböckerna är det Bra svenska 1 och Människans texter som erbjuder 

eleverna en separat ordlista med filmrelaterade begrepp. De böcker som enbart behandlar den 

dramaturgiska modellen erbjuder filmiska begrepp relaterade till dess olika punkter, medan de 

böcker som även behandlar de berättartekniska aspekterna av filmmediet har flera begrepp 

anknutna till dessa i sina texter – allt från ord som beskriver olika kameraperspektiv och 

bildaspekter till diegetiskt/icke-diegetiskt ljud etc. – invävda i den löpande texten.  

 

5.1.2 Kontextuell kunskap 

Insikter i svenska, Respons, Svenska för livet och Brus förbiser alla filmens kontextuella 

aspekter. I Bra svenska begränsas den kontextuella kunskapsutvecklingen till några få rader 

om hur televisionens genombrott på 50-talet ansågs kunna hota biograferna. En fråga följer 

för ”vidare fundering” efter utdraget ur novellen Vinterverk: ”Påverkas vi av 

underhållningsvåldet i filmer? Varför/varför inte?” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 

99). 

I Kontext svenska 1 behandlar utdraget Bollywoods hjärta (2010) de kontextuella 

förhållandena kring filmskapandet, genom att ta oss bakom kulisserna till de ekonomiska, 

sociala och kulturella förhållandena kring en indisk filminspelning. 
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Människans texter går längst i det kontextuella kunskapsutvecklingen. Redan i avsnittet 

”Analysera gestaltande texter” har boken tagit sig an den kontextuella aspekten av alla 

”gestaltande texter”, där begreppet ”att perspektivera” och ”att uppleva” innebär analys av 

yttre faktorer, olika ideologier och metoder att analysera och läsa de gestaltande texterna. 

Dessa begrepp återkommer och upprepas i avsnittet ”Film”. 

Svenska impulser rör vid den kontextuella kunskapsutvecklingen, med fokus på filmens 

påverkan på unga människor, genom att nämna Videovåldsdebatten och presentera 

diskussioner kring dagens underhållningsvåld och den nedlagda Statens biografsbyrå. 

 

5.1.3 Kunskap om kanon 

När det gäller elevernas kunskap om kanon har jag letat efter filmer och/eller regissörer som 

det refereras till i texterna, stillbilder från filmer som klippts in i läroböckerna, filmer som det 

tipsas om i övningar och avsnitt som behandlar filmhistoria. 

Brus, Insikter i svenska och Svenska för livet saknar helt täckning av aspekter som vidrör 

filmkanon.  

Respons har en stillbild från den tecknade filmen Lady och Lufsen (1955) i avsnittet som 

behandlar filmljud, utan att kommentera filmen. Affischbilden från Pulp Fiction (1994) har 

klippts in i avnittet ”Utmaning” som avslutar filmämnet i boken: ”Har du sett någon film av 

Quentin Tarantino? Vissa filmskapare har en så speciell stil att vi kan känna igen filmer som 

de har gjort utan att i förväg veta vem regissören är.” (s.129) En uppgift följer som föreslår 

eleven att fördjupa sig i och analysera den nämnda regissörens filmer eller en Bollywoodfilm 

eller fransk ”film noir”. 

I Bra svenska 1 hittar man det korta utdraget ur Laterna Magica (1987) och en kort 

introduktion av regissören Ingmar Bergman. Annars saknas bilder, tips eller exempel på några 

filmer. I uppgifterna lämnas valet av film och genre helt åt eleverna. 

Kontext svenska 1 börjar filmkapitlet med fyra affischbilder från filmerna Hajen (1975), Borta 

med vinden (1939), Mission Impossible 2 (2000) och Avatar (2009) utan att referera till dem, 

dessa pryder sidor som behandlar olika filmgenrer. Avsnittet som består av utdrag ur boken 

Bollywoodshjärta, nämner filmen Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) som den mest sedda 

filmen i Indien. Vidare nämns Dhanyadharti (?) i samband med författarens besök av filmens 

inspelning. Avsnittet har en inklippt bild av skådespelerskorna Karina Kapoor och Kajol 
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Devgan från filmen Kabhi khushi kabhi gham (2001) utan att det refereras till filmen eller 

skådespelerskorna. I anknytning till utdraget om Bollywood följer en uppgift som föreslår att 

eleverna ser en film som utspelar sig i Indien. Här ges exempel på filmer man kan välja: 

Monsunbröllop (2001) och Slumdog Millionaire (2008). Ett fristående avsnitt ägnas åt Bruce 

Lee med en bild av skådespelaren. Avsnittet behandlar skådespelarens bakgrund och 

filmografi och presenterar honom som grundaren av filmgenren ”kampsport”. En bild av 

Noomi Rapace i rollen som Lisbeth Salander från filmen Män som hatar kvinnor (2009) har 

klippts in i avsnittet ”Böcker som blivit film”, där utdrag ur boken med samma titel analyseras 

och inte filmen. 

Människans texter hänvisar eleven till det ännu inte utkomna Människans texter – 

Litteraturen där filmens historia verkar ingå. När det gäller stillbilder från filmer 

kommenteras varje inklippt stillbild som används, både i kapitlet ”Analys av gestaltande 

texter” och i kapitlet ”Film” med detaljer om filmens namn och kommentar om filmen i den 

kontext den används. Till exempel i ett avsnitt om intertextualitet hittar vi denna text vid en 

stillbild från Sagan om ringen (2001): ”På Youtube kan du hitta mängder av intertextuella 

anspelningar på Sagan om ringen-filmerna (Lord of the Rings)” (s.398). 

Vidare ser vi dessa bilder i kapitlet ”Analys av gestaltande texter”: Romeo + Juliet (1996) , 

Snövit (1937), Frankenstein (1931). I kapitlet ”Film” ser vi bilderna ur Kill Bill: Volume 1 

(2003), Mission Impossible (1996) och James Bond-filmen Casino Royale (2006). 

Kommentarerna som följer dessa stillbilder är som tidigare nämndes beroende av kontexten i 

det avsnitt där de behandlas. Mission Impossible nämns till exempel i samband med 

behandlingen av ljud och musik i film, på grund av den gemensamma signaturmelodin för alla 

de olika versionerna av tv-serien och senare filmatiseringen. 

Svenska impulser citerar i inledningen av filmkapitlet 12 filmrepliker som eleverna ska 

gemensamt försöka gissa vilken film de kommer ifrån. Citaten är tagna från populära svenska 

och nordamerikanska filmer som Ondskan, Gudfadern och Teminator 2. I avsnittet ”Kort 

filmhistoria” tas några av filmhistoriens milstolpar upp, från bröderna Lumières första visning 

1895 till Kurosawas internationella succé med De sju samurajerna 1954, den moderna 

produktplaceringens födelse 1982 med filmen E.T.. Till premiären av Avatar 2009 som slog 

rekord som den dyraste och mest inkomstbringande filmen i historien. Den enda stillbilden 

från en film i kapitlet om film är från Ondskan (2003), i ett avsnitt som analyserar samma 

films karaktärer. 



28 
 

5.1.4 Kompetens att producera 

Av alla läroböcker är det enbart två som uppmanar eleverna att producera egna filmer. Bra 

svenska 1 har två uppgifter som ger tydliga förevisningar om hur man skriver en storyboard 

och vilka formmässiga och tekniska punkter man behöver tänka på som regissör. Första 

uppgiften har sin utgångspunkt i utdraget ur Stephen Kings novell Vinterverk, där eleven har i 

uppdrag att skapa en storyboard och filma ett par scener ur textutsnittet: 

Välj ut ett par scener och gör din egen storyboard. […] Rita upp fem rutor, en för varje 

scen, och ange 

 var kameran ska stå och hur den ska röra sig 

 var skådespelarna står, vad de gör 

 vad som sägs 

 eventuella ljudeffekter. (Hedencrona& Smed-Gerdin, 2012, s. 99) 

Andra uppgiften innebär inspelning av nämnda storyboard.  

Människans texter uppmuntrar elevernas kompetens att producera under ”Musikvideo”-

avsnittet, där eleverna ska använda sig av sina analytiska och kontextuella kunskaper för att 

skapa en egen kortfilm: 

 Gör en video/film där ni presenterar ert gymnasieprogram, en författare, en sport 

eller något som intresserar er.  

 Gör ett videoprogram/film. Lägg ner mesta tiden på förarbetet. Bestäm i detalj 

vad som ska ske i varje scen och hur den ska fotograferas. Gör en storyboard 

(Sjöstedt & Jeppsson, 2011, s. 503). 
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5.2 Kunskapskritisk analys 

Genom den komparativa analysen kan vi konstatera att det finns stora skillnader på 

behandlingen av cinelitteracitetens fyra olika punkter i de olika läroböcker. Den 

kunskapskritiska analysen fokuserar de kunskaper som dessa olika läroböcker faktiskt 

erbjuder eleverna. Dessa kunskaper granskas med utgång i läroplanen Gy 11:s kriterier i 

läroplanen för ämnet svenska och kursen Svenska 1 rörande filmmediet:  

 Ämnets syfte: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra 

typer av texter. 

[...] 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 

och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 

utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

[...] 

I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter 

[...] 

 Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera 

egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier. 

 Svenska 1 – 100 poäng 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 

Grundläggande källkritik. 

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. 
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Människans texter är den lärobok som uppfyller de kunskapskrav och kriterier som nämns 

inom ämnesplanen för svenskämnet. Förutom Bra svenska 1 som också uppmanar eleverna 

till egen produktion av film, vilket kan tolkas som ett kunskapskrav enligt Gy 11 när det gäller 

utveckling av elevens förmåga” [...] att producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”, 

är det ingen annan lärobok som tar sig an utvecklingen av elevens egna filmskapande. 

Tre av läroböckerna – Brus. Handboken, Insikter i svenska och Svenska för livet – inte bara 

saknar olika aspekter av cinelitteracitet utan förbiser även helt punkterna 4 och 6 i 

svenskämnets förmågansmål. Det finns ingen ambition att utveckla elevens förmåga att 

reflektera över, kritisk granska eller producera egna texter och det saknas presentation av 

filmer från olika genrer och olika tider.  

Respons och Bra svenska 1 följer någorlunda ämnesplanens olika kunskapskriterier gällande 

film. Det som saknas är utvecklingen av elevernas möjlighet att ta del av olika typer av filmer 

från olika tider. Som det nämndes redan i det komparativa analysdelen lämnar Bra svenska 1 

valet av film helt åt eleverna. Respons ger eleverna möjligheten att fördjupa sig i alternativa 

filmer i utmaningsuppgiften i slutet av filmavsnittet, med förslag att fördjupa sig i bland annat 

Bollywoodfilm eller fransk ”film noir” utan att vidare gå in på särdragen i dessa olika 

filmtyper. 

Svenska impulser erbjuder inga filmiska berättartekniska aspekter som explicit krävs enligt 

ämnesplanen men presenterar till skillnad från de två ovannämnda läroböckerna en kort 

filmhistorisk genomgång. Det anmärkningsvärda är att hela filmavsnittet börjar med att 

omotiverat presentera ”Tolv oförglömliga filmrepliker” som består av framgångsrika 

Hollywoodfilmer eller svenska filmer som Torsken på Tallinn (1999) och Ondskan. Dessa 

citat följs av en tävling där eleverna ska försöka gissa flest rätt. Detta lustfyllda och 

avväpnande sätt att påbörja filmdelen övergår till att läroboken ägnar stort utrymme till att 

föra en diskussion om filmvåldets negativa påverkan på unga människor och problematisera 

nedläggningen av Statens biografbyrå. Upplägget påminner tyvärr om det som Magnus 

Persson kallar för ”vaccinationsmodellen” mot populärkultur på 60-talet (se Nicoobayan, 

2011, s. 5). Genom att exponera eleverna för små doser av de populärkulturella referenser 

som de känner till är det verkliga syftet att varna för deras ”skadeverkningar”. 

Kontext svenska 1 har ett märkligt upplägg. Som det nämndes under den komparativa delen 

ägnas ett kapitel åt ”Film och litteratur – centrala motiv”. I introduktionen presenteras de olika 

moment som eleven kommer att arbeta med under kapitlet, där att ”arbeta med särskrivning” 

ingår, vilket är helt malplacerat. Även denna lärobok saknar filmens berättartekniska aspekter. 
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Valet av utdrag ur boken Bollywoods hjärta (märk att boken är skriven av en svensk författare 

på resa i Indien) följs av projektet som utmanar eleverna att se någon film som utspelar sig i 

Indien för att jämföra kulturella likheter och skillnader mellan Sverige och Indien. Som jag 

nämnde under den komparativa analysdelen är lärobokens tips på passande filmer: 

Monsunbröllop (regisserad av Mira Nair) och Slumdog Millionaire (regisserad av Danny 

Boyle). Att elever ska bilda sig en uppfattning om en kultur så heterogent som den indiska 

genom att se engelsktalande filmer producerade i USA respektive Storbritannien, regisserade 

av västerländska regissörer (Mira Nair är ursprungligen från Indien men är verksam och 

bosatt i New York sedan många år, och Danny Boyle är engelsman), riskerar att bli en 

postkolonialistisk förhållningssätt.  

Skulle inte möjligheten att se en Bollywoodfilm på hindi kunna bidra mer till elevernas 

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

samtidigt som det skulle erbjuda en alternativ typ av filmtext till eleverna? 
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6. Avslutande diskussion 

Som det framgår av undersökningen och analysen varierar läromedelsproducenternas tolkning 

av den nya läroplanens krav och ambitioner att inkludera film som en del av svenskämnet. Vi 

ser att vissa läroböcker nöjer sig med utveckling av elevernas kunskaper kring den 

dramaturgiska modellen för filmanalys medan andra berör flera aspekter som påverkar 

ökningen av elevernas cinelitteracitet. De största skillnaderna märks när det gäller 

utvecklingen av cinelitteracitetens kontextuella kunskaper, filmkanon och elevens egna 

filmproduktion.  

Det man inte får glömma är att de läroböcker som presenterats här inte behöver användas som 

de enda läromedlen för utveckling av elevernas cinelitteracitet. Med dessa läroböcker följer 

lärarhandledningar som möjligen kan ge flera verktyg eller tips för djupare behandling av 

filmmediet till den lärare som skulle önska det. I slutändan handlar det om den individuella 

lärarens egen syn, kunskap och förhållningssätt till filmmediet. 

Att utveckla alla aspekter av elevernas cinelitteracitet kräver kompetens och tid som 

överstiger de flesta svensklärares nuvarande kunskaper särskilt med tanke på 

lärarutbildningens utformning. De antal undervisningstimmar som ägnas åt svenskämnet 

begränsar också utvecklingen av en djupare cinelitteracitet. Det finns elever på 

yrkesprogrammen på det nya gymnasiet som enbart läser Svenska 1 som obligatorisk kurs. 

Kan man då begära något mer än ytlig kunskap om filmens dramaturgiska modell? Hur 

många filmer hinner eleverna se gemensamt i klassrummet för att kunna skapa sig en djupare 

förståelse av filmkanon? Hur ska den egna produktionen hinnas med? 

Undersökningen av läroböckerna visar ändå på ett positivt steg framåt när det gäller elevernas 

cinelitteracitet. Men en fråga som inställde sig under arbetets gång var ifall cinelitteracitet, 

som en del av en övergripande medielitteracitet, inte borde bli ett självständigt obligatorisk 

ämne på gymnasienivå. Frågan är ifall medielitteracitet inte är alldeles för stort och viktigt för 

att marginaliseras till en liten del av det redan nu för omfattande svenskämnet.  
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Bilaga I  
 

 

 

  

Lärobok Film som eget 

kapitel/ 

fristående 

avsnitt i ett 

kapitel 

Antal 

sidor 

Dramaturg-

iska modellen 

Berättar-

tekniska 

aspekter  

Stillbild 

från 

filmer 

Film- 

ordlista 

Bra svenska 1 Ja 10 Ja Ja Nej Ja 

Brus. 

Handboken 

Nej 4 Ja Ja Nej Nej 

Insikter i 

svenska 

Nej 3 Ja Nej Nej Nej 

Kontext  

svenska 1 

Ja 27 Ja Nej Ja Nej 

Människans 

texter 

Ja 20 + 40 Ja Ja Ja Ja 

Respons Ja 8 Ja Ja Ja Nej 

Svenska för livet Nej 3 Ja Nej Nej Nej 

Svenska 

impulser för 
yrkesprogrammen 

Ja 10 Ja Nej Ja Nej 
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Bilaga II 
 

 

* Filmhistoria ingår i Människans texter - Litteraturen 

Lärobok Analytisk kompetens Kontextuell 

kunskap 

Kunskap 

om 

kanon 

Kompetens 

att 

producera 

 Den narrativa 

uppbyggnaden 

Rollfigurer Berättartekniska 

och stilistiska 

drag 

Filmisk 

grammatik 

och 

metaspråk 

   

Bra svenska 1 Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja 

Brus. Handboken Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Insikter i svenska Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Kontext svenska 1 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Människans 

texter - Språket 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej* Ja 

Respons Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Svenska för livet Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Svenska impulser 

för 

yrkesprogrammen 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 


