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Sammanfattning 
Syftet med min undersökning var att ta reda på hur mötet mellan eleven, läraren och den 

rörliga bilden går till i klassrummet. Jag utgick från tre forskningsfrågor som fokuserades på 

pojkars och flickors medievanor gällande TV och film. Vidare ville jag se hur den rörliga 

bilden användes i förhållande till det skrivna ordet under svensklektionerna och som sista 

område ville jag ta reda på vilket förhållningssätt lärarna har till ungdomars fritidskultur med 

betoning på den rörliga bilden. Metoden bestod i att jag dels gjorde en enkätundersökning samt 

gruppintervjuer med elever ur båda könen samt två enskilda intervjuer med en kvinnlig och en 

manlig svensklärare. Resultatet visade att det ungdomar ser på TV under fritiden, och som 

dominerar deras val av program, styrs av de kommersiella kanalerna vilka betonas av ett utbud 

av underhållning. När det gäller film så är val av genrer ganska lika i de båda grupperna 

förutom en viss övervikt av relationsdramer för flickorna och mer sport för pojkarna. Det 

vidgade textbegreppet, d v s att rörlig bild ska jämställas med det skrivna ordet som 

ursprunglig text, visar sig inte ha fått någon större genomslagskraft inom 

svenskundervisningen. Det är fortfarande den skrivna texten som dominerar. Slutligen så 

visade undersökningen att ungdomskulturen med sitt utbud av rörlig bild inte har en naturlig 

plattform i skolan för att ett möte ska ske mellan elever och lärare men att det ändå finns en 

ambition från lärarhåll att skapa en sådan. 
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Inledning 
Det rörliga mediet i form av TV och film upptar idag en stor del av våra barns och ungdomars 

tid utanför skolan. Som svensklärare i grundskolan har jag upplevt att skolans skriftkultur ofta 

av någon anledning hamnar i motsättning till det rörliga mediet. I läroplanen (LPO-94) är det 

lite luddigt skrivet om hur man ska utläsa skillnaden mellan dessa två textbegrepp. I den 

senaste reviderade kursplanen i svenska (2000) betonas dock ett vidgat textbegrepp där 

litteratur, film och teater ska jämställas. Istället för att se dessa begrepp som vitt skilda ska 

berättelsen – narrativen – förena dessa olika texttyper. Genom berättelser av olika slag ska 

eleverna få verktyg att förstå sig själva och samhället. Det är nu elva år sedan läroplanen kom 

och fem år sedan kursplanen reviderades och en av de frågor som jag ställer mig i den här 

undersökningen är om den rörliga bilden, som exempelvis film, kommit att inta en likvärdig 

position som det skrivna ordet i form av skönlitteratur i svenskundervisningen?  
Den erfarenhet jag själv har, från egen och andras undervisning, är att film och TV inte 

används som en ursprunglig text utan mer som ett komplement till det skrivna ordet. Många 

gånger får eleverna läsa en skönlitterär bok och sedan se bokens handling filmatiserad efter att 

de läst färdigt boken. Läraren ser då filmen som en slags belöning efter avslutad läsning. Visst 

kan syftet vara att man jämför två texter, som man gör när man både läser och ser handlingen 

filmatiserad, men detta speglar dock ett synsätt där det ena mediet har mindre status än det 

andra. 

Att dessa två texttyper ställs mot varandra och det ena har högre status än det andra 

beror troligtvis på kulturella värderingar som är härskande inom skolans väggar. För att kunna 

ge något svar på dessa funderingar kommer jag förutom att se hur textbegreppet används även 

undersöka vad ungdomar ser på TV och film samt hur mötet går till mellan skolans kultur och 

ungdomars fritidskultur med betoning på användning av den rörliga bilden. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Min huvudfråga är att undersöka om det sker något möte mellan läraren, eleven och det rörliga 

mediet i klassrummet. Mer specifikt så kommer jag att utgå från forskningsfrågorna: 

1. Hur ser pojkars och flickors medievanor ut?   

 2. På vilket sätt används den rörliga bilden under svensklektionerna i förhållande till det 

skrivna ordet? 

3. Vilket förhållningssätt har svenskläraren till ungdomars fritidskulturutbud gällande rörlig 

bild? 

 

Metod  
Inledande enkätundersökning 
Det första jag gjorde var att låta en grupp elever delta i en enkätundersökning. Undersökningen 

skedde i en niondeklass bestående av 30 elever, varav 20 pojkar och 10 flickor. Enkäten 

delades ut under en lektion av den ordinarie svenskläraren som berättade vem som hade gjort 

enkäten samt syftet med undersökningen. Av de totalt 30 eleverna i klassen svarade 7 av 10 

flickor och 16 av 20 pojkar på enkäten. När jag utformade frågorna var jag i huvudsak 

intresserad av att ta reda på urvalsgruppens medievanor gällande rörlig bild för att få en grund 

att stå på inför de gruppintervjuer som jag senare skulle genomföra. Att jag själv inte var 

närvarande vid det aktuella tillfället kan ha spelat en viss negativ roll eftersom man dels inte 

kan förklara frågor och funderingar som uppkommer i samband med utdelning av enkäten, dels 

att eleverna av någon anledning kanske inte tar uppgiften lika seriöst om man inte fysiskt är 

med i klassrummet. Å andra sidan har jag haft denna grupp ungdomar i svenska under två år, 

vilket gör att de eventuellt kan ha tagit den här tagit uppgiften på större allvar än om jag hade 

varit helt okänd för gruppen. 
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Urval 

Urvalet för mina intervjuer bestod av åtta elever i en niondeklass samt två svensklärare, en 

kvinnlig och en manlig. Jag valde slumpvis ut fyra pojkar och fyra flickor från klassen till 

intervjuerna, för att om möjligt se om det fanns någon skillnad vad gäller intresseinriktning i 

val av program och filmer mellan könen. Dessa elever ingick även i enkätundersökningen som 

gjordes i ett tidigare skede. I huvudsak benämner jag dessa ungdomar med ordet elever, 

eftersom det handlar om skolrelaterade frågeställningar men i frågor som handlar om 

fritidskultur så används även ordet ungdomar. 

Lärarna som jag valde att intervjua arbetade i samma arbetslag på skolan och hade 

svenska parallellt i årskurserna 7, 8 och 9. Den kvinnliga läraren, som jag valt att kalla Karin, 

hade arbetat i drygt 30 år och den manliga läraren, som jag kallar Erik, var relativt nyanställd 

och hade arbetat i tre år som lärare varav ett år på denna skola. Erik är även mentor och 

svensklärare till de båda elevgrupperna som jag intervjuade. 

 

Enkäter och intervjuer 

I enkäterna valde jag att fokusera på frågor som berörde ungdomars val av TV/filmutbud under 

fritiden, varför de gör de val de gör, vilka kanaler de tittar mest på samt hur länge de tittar på 

den rörliga bilden i olika medier såsom TV, bio och dator varje dag. Detta för att få en 

förförståelse och en bra utgångspunkt för de kvalitativa gruppintervjuer som jag senare gjorde 

med de åtta eleverna.  

Under intervjuerna ville jag få en djupare och mer nyanserad bild av hur eleverna 

upplever att rörlig bild används under svensklektionerna. Jag ville även ta reda på hur de 

upplever skillnader mellan boken och filmen som medium och om de hade någon uppfattning 

om skolan värderar det ena före det andra. Vid samtalen var jag även intresserad av att ta reda 

om eleverna upplever att skolans värld möter deras fritidskulturvärld.  

Intervjuerna, som utfördes under dagtid och under deras skoltid, gjordes gruppvis - 

pojkar och flickor var för sig. Anledningen till att jag valde att göra gruppintervjuer var att jag 

tror att eleverna har lättare att föra samtal med en vuxen när de är tillsammans i grupp samt att 

de berikar varandras samtal. Det faktum att jag är vuxen, och som i det här fallet både i 

egenskap av deras förra lärare och nu intervjuare, gör att det inte blir ett jämbördigt förhållande 

i samtalssituationen. Fokuseringen blir inte så markant på den enskilda eleven ifall man gör en 
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gruppintervju och tanken med den här undersökningen är mer att undersöka om det finns några 

gemensamma värderingar inom den totala ungdomsgruppen än deras individuella och specifika 

tankar kring rörlig bild och fritidskultur. En risk med att enbart ha gruppintervjuer är, beroende 

på vilken gruppsammansättning man har, att eleverna inte vågar stå för sina individuella åsikter 

och istället uttalar det som passar in i gruppens värderingar. Trots detta så anser jag att 

fördelarna med den här typen av intervju överväger nackdelarna. Enkäterna och intervjuerna 

med eleverna redovisas kvalitativt i löpande text samtidigt som kommentarer från eleverna 

samt reflektioner och analyser som jag gör kommer att vävas in allteftersom.1 

Lärarintervjuerna redovisar jag först var för sig utan att lägga in egna reflektioner och gör 

sedan en avslutande analys av dessa, vilket beror på att jag vill betona lärarperspektivet mer. 

Genom att förhålla sig till materialet på det sättet anser jag att det framgår mer tydligt hur 

lärarna resonerar. Både intervjuerna med eleverna samt med lärarna spelades in på band. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Två olika språkbruk - två olika sätt att berätta 

Ett vidgat textbegrepp innebär att man ser andra uttryckssätt än det skrivna ordet, såsom 

exempelvis det rörliga bildmediet, som en text. När man i skolan arbetar med de olika 

texttyperna faller det rörliga mediet ofta under ”det roliga” och det skrivna ordet med 

läroböcker och annat läsbart som ”det tråkiga”. Som lärare funderar man mycket över vad det 

är i de olika formerna som gör att ungdomar upplever de olika texterna på det här sättet. 

Susanne K. Langer har försökt förklara språket genom en symbolteori, där hon skiljer mellan 

två ”symboliska modi” där hon delar upp språket som diskursivt och icke-diskursivt. Skillnaden 

mellan dessa två olika former är att det diskursiva språket bygger på varandra i en lång kedja 

av betydelser som består av tankar och olika symboler som vi som läsare förstår successivt.2 

Gällande det icke-diskursiva språket, som exempelvis bildspråket, så sker allt samtidigt; mediet 

visar sitt innehåll direkt och vi som tolkare måste förstå detta omedelbart för att förstå 

sammanhanget. Strukturalismen som är en gren inom litteraturvetenskapen har som mål att 

                                                 
1 Starrin, B. (red) (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori Lund: Studentlitteratur s.51 
2 Langer, S. (1958)  Filosofi i en ny tonart, En undersökning av tänkandets, ritens och konstens symboler.  
Gebers 
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beskriva ”den ’tomma mening’ som bär texternas betydelser” 3. Man vill hitta strukturer 

bakom textens yttre utseende och begreppet kan användas på allt från ordval till att hitta 

tematik i olika texter. Behovet av att förklara hur människan skapar mening utgör grunden för 

en generell vetenskap inom strukturalismen som kallas semiologi (teckenteori):  

 

Den slog fast att människans uppfattning av mening har mer att göra med hennes 

mentala bilder av verkligheten än med verkligheten i sig […] samtidigt har 

semiologin som generell vetenskap bidragit till att utvidga textbegreppet; betydelse 

uttrycks inte bara i ord utan också i bilder, ljud, rörelser, ja till och med i arkitektur 

och mode 4

 

När vi ser på en film och försöker skapa mening i det vi ser kan man se det ur en analytisk 

synvinkel och först se en saloondörr, sedan se en pistolduell och sedan höra hovarnas dån och 

sedan förstå att det är en westernfilm vi ska bevittna. I verkligheten ser/hör man allt detta 

simultant. Inom den semiotiska teorin brukar man prata om huvudbetydelser, denotationer, 

som är den direkta betydelsen och konnotationer, indirekta betydelser. 5

Att läsa en bok eller att se på en film är alltså två relativt olika företeelser enligt dessa 

forskare. Olle Holmberg som forskat kring ungdomars reception av fiktion på bio och TV 

sällar sig till dessa och menar att orden mer riktar in sig på vårt rationella tänkande om hur vi 

ska förstå vår omvärld medan bildspråket manar oss att se mer till den existentiella och 

subjektiva sidan av samma verklighet6.  
 

Skillnaderna mellan ordens språk och filmspråk öppnar för olika sätt att använda 

resp. medium. Det icke-linjära bildberättandet har lättare att uttrycka formlösa, 

flytande och känsloladdade önskningar och föreställningar och griper därför i vårt 

omedvetna, in i tidiga minnen och förträngda begär  7

 

Att se en film kan utifrån ett receptionsteoretiskt synsätt betyda att de rörliga bilderna lättare 

aktiverar tidiga minnen, drömmar etc. som finns i betraktarens tankevärld än i en skriven text.  
                                                 
3 Kittang , A. m fl; (1997), En introduktion till den moderna litteraturteorin s.98 
4 Berseth m fl (1994) Att möta texten. Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv  s.24-25 
5 Gripsrud, J. (2002) Mediekultur och mediesamhälle s.142 
6 Holmberg, O. (1994) Ungdom och media s.62 
7 Ibid s.50 
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Om det helt förhåller sig på det sättet vill jag inte slå fast, men jag tror ifall man ska tala om 

reception så är den inlevelse som individen upplever framför TV-apparaten eller bioduken 

starkare när man delar upplevelsen med andra. Visst kan man som enskild individ identifiera 

sig med den skönlitterära bokens teman, motiv och karaktärer, men det är inte förrän man 

diskuterar tillsammans med andra som läst samma bok som de egna upplevelserna får mer 

”kött på benen”. Enligt författaren Aidan Chambers är det i interaktion med andra som man 

utvecklar sin egen tankevärld och sätter ord på sina egna funderingar.8 Genom att, som 

ungdomar ofta gör, ser på rörlig bild tillsammans, skapas en kulturell gemenskap där de kan 

prata och diskutera om för dem viktiga existentiella områden med utgångspunkt i fiktionens 

värld. 

 

Kulturella värderingar 

I ett samhälle finns olika sorters kulturer som samtidigt existerar oberoende eller beroende av 

varandra. Vilken kulturell sfär man som medborgare tillhör hänger ofta samman med vilken 

social klass som man är uppvuxen i. Detta är inget nytt fenomen utan redan under 1500-talet i 

Europa hade man ett system med två kulturer: en ”hög” kultur för adeln och kyrkan och en 

”låg” kultur för den övriga mindre bemedlade befolkningen.9 Detta begrepp har levt vidare 

genom tiderna och fastän det i dag är dyrare att gå på en rockkonsert än att gå på en 

institutionsteater så ligger det mer i att man vill tillhöra en viss grupp av människor som man 

annars har gemensamma referensramar med än med exempelvis kostnadsfrågor.  

Vad gäller begreppen ungdom och ungdomskultur så är det ett relativt nytt begrepp i 

vår historia. Visserligen räknades man som ung även före mitten av 1950-talet men det hade 

inte riktigt samma betydelse. Man kan säga att de moderna medierna, som slog igenom under 

det tidiga 1900-talet, bidrog till att markera ålders- och generationsskillnader. 

Populärlitteraturen slog igenom på allvar under den här tiden och lästes i första hand av yngre 

människor. De nystartade biograferna lockade ungdomar till sig och blev snabbt mötesplatser 

där man ostört kunde umgås utan föräldragenerationens inblick. Den kommersiella kulturen 

eller populärkulturen, vilken benämns som lågkultur, förknippas ofta med 

ungdomskulturbegreppet. Men även inom själva ungdomskulturbegreppet finns en differens 

                                                 
8 En tankegång som Chambers driver i många av sina metodiska handböcker som exempelvis Om böcker (1985) 
och Om boksamtal (1993) s.10 
9 Gripsrud, J. Mediekultur mediesamhälle (2002) s.125 
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som är betydande.10 Enligt forskaren Erling Bjurström ”kan ungdomskulturbegreppet både 

kopplas till en hög (”kvalitetskultur”) respektive låg (”skräpkultur”) kulturell pol.” 11 Vad som 

kan ingå i en så kallad högkultur för ungdomar är exempelvis att delta i den kommunala 

kulturskolans utbud av aktiviteter som exempelvis teater, balett eller pianospel. Vad som 

däremot räknas till låga kulturella aktiviteter kan exempelvis vara de oorganiserade aktiviteter 

som ungdomar själva gör utan att vuxenvärlden styr den speciella aktiviteten. Där anser jag att 

film eller TV-tittande kan ingå . 

Att gå på bio och se på film kan dock tillhöra några av de inslag i livet som brukar 

kallas kulturella och har relativt hög status, till skillnad mot vad ett alltför flitigt 

TV/Video/DVD - tittande har. De program som sänds på TV och som har till syfte att 

underhålla och roa är de program som främst bemöts med misstänksamhet och förakt. Som 

exempel på det kan nämnas schlagerfestivaler, olika typer av såpor och dokusåpor. I en artikel i 

Aftonbladet 2005-03-12 ställer sig den norska skribenten och filosofen Hanne Andrea 

Kraugerud sig frågan ”Varför räknas det ena finare än det andra?”. Det hon gör är en 

jämförelse mellan TV-sport och trash (såpor, schlager och dokusåpor).  Hon menar att sport 

anses ha ett högre underhållningsvärde än trash. Det som hon menar är skillnaden mellan dessa 

kategorier av program är framförallt ”det kvalitativa och innehållsmässiga glappet i 

bevakningen av TV-sport respektive trash-TV”12. Hon menar vidare att det ligger en 

nedvärdering av de tittare som tittar på trash: 

 

Trash är till för den överkänsliga, omedvetna gruppen bland oss, som genom sitt 

banala känsloliv och sin böjelse för vulgära uppträdanden drömmer sig bort med 

hjälp av ytliga klichéer och spekulativ sentimentalitet…13

 

Hon eftersöker en mer seriös uppgradering av journalistiken kring dessa olika typer av 

underhållningsprogram för att det ska bli en jämställd syn på vad som anses underhållande och 

inte. 

 

 
                                                 
10 Holmberg, O Ungdom och media (1994) s.43 
11Bjurström, E. Högt och lågt – smak och stil i ungdomskulturen (1997).s.19 
12 Kraugerud, 2005 
13 Ibid.   
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Kulturella förändringar i skolan 

Samhället har, under efterkrigstiden, som sagt förändrats radikalt i många hänseenden utöver 

exempelvis de ekonomiska och politiska. Många föreställningar som vi trott varit cementerade 

har behövts revideras. Framförallt är det kanske de strukturella förändringarna vad gäller 

industrisamhällets övergång till att bli ett samhälle som mer inriktas på kommunikation och 

information. Den stora explosion av medier som genomsyrar vår postmoderna vardag är en av 

de stora kulturella förändringarna i dagens samhälle. Forskaren Lars-Gustaf Andersson tar upp 

och diskuterar vad dessa förändringar får för konsekvenser för skolan. I takt med att 

kommunikationsteknologin brer ut sig så förlorar skolan sitt kunskapsmonopol och läraren har 

inte längre den givna rollen som kunskapsförmedlare. Denna förändring menar Andersson: 

 

… leder till att läraren inte längre automatiskt besitter någon auktoritet, utan måste 

legitimera sin auktoritet genom att ’kunna sätta in informationen i ett sammanhang 

och gemensamt med dem som ska lära söka efter att skapa kunskap, kompetens 

och förståelse’ 14

 

Den största förändring som skett innanför skolans väggar under de senaste decennierna är alltså 

att skolan i dag inte har samma status som kunskapsborg. I dag står medierna, och då främst de 

rörliga medierna, för mycket av information i form av olika föreställningar som ungdomar 

måste konfronteras emot. En annan forskare som diskuterar kring detta ämne är Jan Thavenius. 

I många artiklar och böcker tar han upp det historiska perspektivet på svenskämnet och menar i 

anknytning till det här ämnet att traditioner som tidigare varit härskande, såsom exempelvis en 

stark skriftkultur, inte har lika stor relevans i vårt nutida samhälle. Thavenius menar att vi 

skapar oss en identitet genom föreställningar som redan är färdigfabricerade genom den 

muntliga kulturen i de rörliga medierna.15 Lärarutbildaren vid Nottingham University Len 

Masterman, har skrivit boken Teaching the Media, som är en jämförande studie över hur 

medieundervisning behandlas i skolan, menar att skolkulturen fortfarande domineras av en 

skriftkultur:  

 

                                                 
14 Andersson, m fl, (1999) Skolan och de kulturella förändringarna s.33 
15 Thavenius, J, (1999) Svenskämnets historia s.150 
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 Schools continue to be dominated by print. To have difficulties in decoding print 

is, in school terms, to be a failure. Outside of school the most influential and 

widely disseminated modes of communication are visual16

 

Skolan är alltså inte längre den allena rådande institutionen när det gäller att som elev tillägna 

sig information. Detta kan av vissa lärare ses som en slags auktoritetsförlust genom att den 

givna positionen som kunskapsförmedlare förbytts till att bli mer demokratisk, men samtidigt 

kan man se det som en större och mer spännande utmaning. 

 

Ungdomars medievanor 

Den rörliga bilden i form av TV-sändningar startade i Amerika under 20-talet, men kom inte 

till Sverige förrän vid 50-talets mitt. 1969 fick vi två kanaler att välja mellan och sedan 1988 

då den första satellitkanalen, TV 3, började sända i Norden har utbudet ökat av både 

satellitsända kanaler och kabel-TV. Markbundna kanaler är SVT och TV 4, vilka 98 % av alla 

svenska medborgare har tillgång till. Satellit och kabelkanaler är exempelvis ZTV, kanal 5, 

MTV, Eurosport m.fl.17 Med detta stora utbud som finns att tillgå i våra TV-kanaler kan man 

kanske tro att ungdomar har ökat antalet timmar där de sitter framför TV:n under de senaste 

10-15 åren. Så är dock inte fallet utan det som förändrats är ungdomars inriktning av 

programval18. Det som lockar ungdomar idag är främst underhållningsprogram av typen 

komedier och såpor som sänds i de kommersiella reklamkanalerna men även sport, då främst 

bland pojkarna, ligger högt på listan. Den undersökning som jag refererar till är ställd till 

gymnasieungdomar men kan nog med största sannolikhet även appliceras på de senare åren i 

grundskolan. Den typ av program, dokumentärer och nyhetsprogram, som sänds i de så kallade  

public servicekanalerna i SVT ligger inte högt upp på listan över det som tilltalar ungdomar. 

Ser de på nyheter så gör de det helst i de kommersiella kanalerna TV 3 och i tv4.19

 

 

 

 
                                                 
16 Masterman, L. (1985), Teaching the media s.13 
17 Landström, Elisabeth och Lindh, Kerstin (1996) Det låter som en actionfilm… s. 6 
18  Viscovi, Dino och  Hjort, Malin,  Jag tittar typ aldrig på nyheterna 
19 Ibid. 
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Teorianknytning i styrdokument 

Genom att göra en jämförelse mellan den senaste kursplanen i svenska, som reviderades 2000, 

med hur svenskämnet beskrivs i LPO-94:s kursplan för grundskolan kan man se att film – och 

medieutrymmet har fått en tydligare utformning genom att man mer försöker förklara vad det 

vidgade textbegreppet innebär: 

 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske 

även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 

utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat 

textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. 20

 

I kursplanen från 1994 under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen ligger betoningen på 

att definiera varför språket är så viktigt för oss människor och varför det har en nyckelställning 

i skolan. Detta gör man i och för sig även i den reviderade kursplanen, men uttrycken 

”skönlitteratur, film och teater” är mer frekventerade och visar på att det finns en tydlig 

medvetenhet i att även lyfta fram andra uttrycksmedel för att tillägna sig språket.  

Under rubriken Mål att sträva mot ligger tyngdpunkten i kursplanen från 1994 på det 

skriftliga språket, vilket definieras genom läsning av litteratur av olika slag och språkträning. 

Endast en punkt av arton tar upp mediernas betydelse i undervisningen i svenska. Eleven skall 

sträva mot att hon: ”får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och 

funktion samt utvecklar sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika 

medier”21I den nyare versionen är det ett tillägg med några punkter som belyser detta mer 

tydligt. 

Förutom den punkt som jag nyss hämtade från den äldre versionen så står det att eleven 

ska utveckla sin förmåga att ”läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag”22 samt att 

eleven ”får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider och i skilda former [min kursivering] från Sverige, Norden och 

andra delar av världen”23

                                                 
20 Skolverket (2000), Kursplaner. 
21 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för grundskolan (1994), s.48 
22 Skolverket (2000), Kursplaner. 
23 Skolverket, (2000), Kursplaner 
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Under rubriken Ämnets uppbyggnad och karaktär finns det två underrubriker i den 

äldre versionen från 1994 som heter Språket och Litteraturen. Det är främst under det sista 

avsnittet med rubriken Litteraturen som den största förändringen skett rörande innehållet.  

Förtydligandet av det vidgade textbegreppet är större nu och rubriken har ändrats och heter 

istället Skönlitteratur, film och teater. I stället för att bara skriva om skönlitteraturens positiva 

upplevelser har man alltså lagt till film och teater i dessa meningar. Exempelvis står det att 

läsa: ”När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för 

dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder” […] ”I arbetet med skönlitteratur, film och 

teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges möjlighet att 

utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar”24  

I Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret finns inga specifika 

meningar där den rörliga bilden värderas jämbördigt med text. I den nya versionen står det 

uttryckligen att eleven skall ”kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och 

uttrycksmedel i bild, film och teater”25

Sammanfattningsvis betonar de reviderade styrdokumenten från 2000 en mer liberal 

syn på vad text begreppet innebär om man jämför med den ursprungliga kursplanen från 1994. 

Genom att jämställa film och teater med skönlitteratur öppnar det nya vägar för den enskilde 

läraren att variera undervisningen när det gäller att arbeta med text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Skolverket, (2000), Kursplaner 
25 Ibid. 
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Resultat och resultatdiskussion 
Här kommer jag att redovisa resultaten av enkätundersökningen samt de intervjuer som jag 

gjort med ungdomarna och lärarna. Jag diskuterar och analyserar de olika svaren allteftersom 

jag presenterar dessa i texten. När det däremot kommer till lärarintervjuerna kommer jag att 

först presentera en sammanfattning av varje enskild lärares svar och sedan göra en analys där 

jag knyter ihop lärarnas svar med elevernas. I slutet av resultatdiskussionen gör jag en 

sammanfattande analys där jag återknyter frågeställningarna i syftet. Jag inleder dock med att 

presentera skolan som ungdomarna och lärarna arbetar på för att sätta det hela i en större 

kontext. 

 
Skolan 

Skolan, där de intervjuade eleverna och lärarna arbetar, är byggd i slutet av sjuttiotalet 

samtidigt med det omkringliggande närsamhället. Skolan ligger ca 3 km från tätorten och är 

insprängd i närsamhällets centrum där det finns en större matvaruaffär, servicebutik, kyrka, 

pizzeria samt ett folkbibliotek. Skolan har ca 500 elever (åldern 13 till 16 år) indelade i 20 

klasser. På skolan är lärarna organiserade i fem olika arbetslag som har hand om 4 - 5 klasser 

ur de olika årskurserna. Ett av syftena med att lärarna arbetar i arbetslag är att lärarnas 

kompetens ska kunna tas tillvara och täcka upp så mycket av de olika ämnena som möjligt för 

en grupp av elever så att det inte ska bli så många olika lärarbyten under en dag. Den fysiska 

utformningen av skolan har för ett antal år sedan byggts om för att varje arbetslag ska kunna ha 

ett eget så kallade hemområde där  ett fåtal klassrum inom samma område används till större 

delen av den teoretiska undervisningen. Endast slöjd, NO-ämnen, hemkunskap och idrott finns 

i speciella lokaler. Undervisningen i de olika ämnena är schemalagda i kortare pass under 

dagen, med undantaget på tisdagar då eleverna själva bestämmer sitt schema och arbetar utefter 

behov och intresse. 
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Val av TV-program 

De program som flickorna väljer att se på är dramaserier såsom O. C. , Lost och C S I. Även sit 

coms som exempelvis Vänner ligger högt uppe på listan över program som de anser vara 

sevärda. Men även underhållningsprogram som High Chaparall och dokusåpor som Top 

Model, Big brother och Club Goa är populära. Anledningarna till varför de väljer dessa 

program är att programmen på något sätt har ett underhållningsvärde och roar för stunden. 

Dokusåpan Big Brother tycker flickorna är kul att titta på eftersom, som de själva 

kommenterar: ”att de gör bort sig så mycket där”. 

Den tecknade serien Simpsons är den serie som de flesta pojkar väljer samtidigt som 

dramaserier som C S I, Lost, O. C. samt dokusåpor som Paradise hotel och Big brother är 

populära. De olika TV-kanalernas sportprogram prioriteras även högt. Sedan är det jämnt 

fördelat mellan olika mer udda dramaserier och sit coms. 

Vid en jämförelse mellan de olika gruppernas val av TV-program kan man se många 

likheter i intresseinriktningen för de båda grupperna. När det gäller att se på dramaserier och 

dokusåpor är intresset ganska lika. Den enda skillnaden är att pojkarna föredrar den 

amerikanska tecknade serien Simpsons som favoritprogram och att de gärna ser på sport. Inget 

av dessa program väljer någon i flickgruppen utan nämner istället den amerikanska 

situationskomedin Vänner som sevärd. Pojkarna har inga långa och utförliga svar varför de 

gillar vissa program mer än andra utan konstaterar att vissa program är bra eller roliga. 

Kommentarer som att ”C S I är spännande och roligt” är vanliga uttryck som uttalas även när 

det gäller andra program. De båda gruppernas svar stämmer bra överens med den tidigare 

forskning som Viscovi och Hjort presenterar vad gäller gymnasieungdomars val av inriktning 

när de väljer vad de ska se på TV. Det är komedier, såpor och sport som dominerar även för 

grundskoleelever. Den enda skillnaden om man jämför resultaten i den här undersökningen 

med Viscovi och Hjort skulle kunna vara att de i större utsträckning än gymnasieeleverna valde 

dramaserier. 
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Val av favoritfilmer 

De filmer som flickorna rekommenderar ingår nästan uteslutande i genren drama med betoning 

på romantik och dramatik som exempelvis den romantiska komedin Hur man blir av med en 

kille på tio dagar och Spirited away, för att ”den är gullig”. Det verklighetsbaserade 

spänningsdramat Pearl harbor, kommenterade en av flickorna så här: ”det har ju hänt på 

riktigt, sen är den är spännande och man kan se den 100 gånger”. Filmer som kräver lite mer 

av åskådaren än att ”bara” bli underhållen nämndes Identity och The butterfly effect, vilka båda 

kommenterades som filmer som kräver mer tankeverksamhet. The butterfly effect 

kommenterades av en flicka som ”en psykologisk thriller som man måste tänka lite när man ser 

den”.  

Alla pojkar förutom två valde var sin film som de skulle kunna rekommendera till 

någon annan.  Filmerna spänner mellan de flesta olika genrer, allt från hårdkokt action som 

Shad, Tomb Raider och Rush hour ,med kommentaren: ”action – behöver man säga mer?,” till 

kanske mer udda val för åldersgruppen som Deconstruction Harry med Woody Allen. Rena 

ungdomsfilmer som Detroit rock city och Eurotrip valdes för att det var ”bra ungdomsfilmer 

och bra underhållning”. Filmer som Will hunting, Nyckeln till frihet och The butterfly effect är 

filmer som kanske manar till eftertänksamhet och exempelvis The butterfly effect valdes av en 

elev därför att ”den är djup och känslomässig”. Den största delen av filmerna var klassiska 

hollywoodproduktioner, men en pojke menade att de svenska Beck - filmerna var favoriter 

eftersom han gillade svensk film. 

Det man kan säga om ungdomarnas val av filmer är att flickorna väljer mer filmer med 

tonvikt på genrerna romantik och drama medan pojkarna gärna ser på action. Flickornas val av 

filmer kan stämma överens med den gängse uppfattningen att flickor är mer relationsinriktade 

vad gäller innehållet i de val av filmer de gör, men å andra sidan så visar pojkarna, trots val av 

action som ofta bygger på enklare struktur utan komplicerade relationshandlingar, att de även 

ser filmer som manar till eftertanke och lyfter upp känslomässiga aspekter till ytan. 
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TV-kanal som de helst tittar på 

Flickorna anser att kanal 5 är det bästa valet när de ska se på TV. Andra val var TV 3, tv4 Film 

och SVT. Samma tendenser kan man se när det gäller pojkarnas val av TV-kanaler, trots att det 

en var en lite större spridning där än bland flickorna men det kan även bero på att pojkarna är 

fler till antalet än flickorna. Anledningen till varför båda grupperna väljer kanal 5 är att ”där 

finns de bästa och roligaste programmen”. En annan tendens man kan se är att val av program 

styr mycket över vilken kanal de väljer. Varför några väljer ZTV är att ”Simpsons går där” eller 

tv4 för ”att Paradise Hotel går där”. Av de elever som inte har mer kanaler att tillgå än det 

vanliga utbudet av SVT och tv4 väljer de ändock den reklamfinansierade tv4 före SVT med 

anledningen att: ”fyran suger med all reklam men jag väljer den i alla fall”. En elev väljer dock 

SVT:s utbud just på  grund av att den är reklamfri. Även här visar tidigare forskning av 

Viscovi och Hjort att det är de kommersiella kanalerna som tilltalar ungdomar i överlag. 

 

Tid som spenderas med rörlig bild 

Hälften av flickgruppen ser på TV 0-2 timmar/ dag och hälften ser på TV 3-5 timmar. De 

menar att de ser på TV för att det är roligt men en flicka som såg mellan 3-5 timmar tillade att 

det är ”risk för att man skulle kunna vara beroende”, vilket jag tolkar som om hon upplever att 

det är något negativt att se mycket på TV. Ett sådant här uttalande anser jag även stämmer 

överens med den forskning som jag tidigare tagit upp som behandlar de kulturella värderingar 

som genomsyrar vårt samhälle. Det är inte enbart för att hon ser mycket på TV som hon känner 

att det är negativt. Att se på den typ av program som eleverna nämner i den här 

undersökningen har inte en fullvärdig acceptans inom stora delar av vuxenvärlden och skolans 

kulturella norm.  

Den största delen av pojkarna, 11 stycken, ser inte mer än 0-2 timmar/dag på rörlig 

bild. Det är endast ett fåtal som med ett uttalat intresse för film som såg mellan 3-5 

timmar/dag. Endast en elev såg på TV mer än sex timmar/dag. En anledning till varför de inte 

kunde ser mer än 1-2 timmar/dag var att de hade ”så mycket träningar och läxor”. 

  Ungdomar ser inte speciellt mycket på rörlig bild, TV och film, trots ett stort utbud av 

program och filmer. Undersökningen av Viscovi och Hjort stärker även dessa resultat där de 

menar att det är ungdomars inriktning i val av program som har ändrats under de senaste 10-15 

åren i stället för att de sitter fler timmar framför TV. Den här undersökningen tar dock inte upp 
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hur mycket tid som ungdomar spenderar framför datorn med olika interaktiva aktiviteter såsom 

exempelvis dataspel och ”chattande” på olika chatrum, vilket kanske ger en missvisande bild 

av hur mycket tid man sitter framför en bildskärm, men jag vill härmed förtydliga att det är just 

utbudet i TV och film/DVD - marknaden som fokuserats här. 

 

Intervju med eleverna 

 
”Vad vi gör på fritiden hör inte till skolans värld”  

Under de båda intervjuerna med flick –och pojkgrupperna berättar de att de inte pratar med 

svenskläraren om vad de ser på TV/film men betonar att det heller inte finns något behov av att 

göra det eftersom de för den dialogen med varandra under lektioner och raster istället. 

 Vid en jämförelse mellan de olika texttyperna, bok och film, är den gemensamma 

åsikten att man som läsare skapar sig en egen uppfattning av karaktärer och miljöer när man 

läser en bok, men genom filmtittande tillägnar man sig bättre den yttre handlingen i 

berättelsen.  Kommentarer som: ”Ofta kan man bli besviken när man ser filmen efter att man 

har läst boken för det blir aldrig som man föreställt sig när man läste” är vanliga svar under 

intervjuerna. I skolan och bland vuxna värderas boken högre än filmen. ”vuxna vill lura barnen 

att inte ’få fyrkantiga ögon’.” En flicka uttrycker att det är bättre att läsa en bok än att se en 

film eftersom ”alla lärare vill ju att man ska läsa”. Ingen av pojkarna hade några exempel där 

de själva först hade läst en bok och sen sett en filmatisering av handlingen. Sagan om ringen, 

som en pojke hade sett före han läste boken, sa att det var lättare att följa med i handlingen i 

boken eftersom han då hade en bild i huvudet av karaktärer, miljöer m m. Det samlade 

intrycket bland pojkarna var att det är jobbigare att läsa än att se på en film vilket även hälften 

av flickorna tyckte.  

 I ett filmprojekt där alla flickorna i klassen deltagit med att skriva manus och utföra 

praktiskt filmarbete ville de betona att det inte finns någon tid i skolan för arbeten av den här 

typen utan det blir fritiden som används om de ska få arbetet gjort. Pojkarna säger att de inte 

arbetar med film under svensklektionerna utan nämner att det bara är vissa utvalda i klassen 

som har det som sitt speciella intresse som arbetar med film under den valbara tisdagen eller 

under ledig tid. På SO-lektionerna uppger pojkarna att de har sett mycket film när de jobbat om 

andra världskriget och det nämnde alla var mycket bättre än bokläsande: ”jag tror att det är 
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bättre som vi gör på SO-lektionerna nu, t ex att se en film om andra världskriget och sen ha 

prov på det än att läsa en tjock bok och försöka komma ihåg allt” 

Genom att jämföra elevernas åsikter med vad som står att eleverna ska tillägna sig genom 

styrdokumentens mål så verkar det inte som om det vidgade textbegreppet har fått någon större 

genomslagskraft under svensklektionerna och då främst när det gäller att bemöta ungdomars 

bruk av en annan texttyp än den skriftliga. Den rörliga bilden används dock som ett praktiskt 

verktyg i en egen skapande verksamhet som inte varit direkt kopplat till svenskämnet utan 

bygger mer på elevernas eget initiativ. 

Hur resonemanget kring mötet mellan ungdomars fritidskultur och skolvärldens kultur 

går bland alla ungdomarna representeras bra en av flickorna: ”vi är här och lär oss och vad vi 

gör på fritiden hör inte till skolans värld”. Fritidsvärlden och skolvärlden möts inte mer än 

”ifall man klantat sig eller torskat på någonting” som en pojke uttrycker det under intervjun. 

Största skillnaden mellan skolan och fritiden är att i skolan ska man lära sig och på fritiden har 

man kul och dessa två går inte att förena.  

 

Intervju med lärarna 

 

Skolan har en speciell kultur 

Den första lärare som jag intervjuade var en kvinna som jag valt att kalla Karin. Karin som har 

arbetat som lärare i svenska i över trettio år undervisar även i spanska. Under den här intervjun 

koncentrerades frågorna till att gälla svenskämnet. När hon läste vid universitetet studerade 

hon något som kallades bunden utbildning26 där hon läste ämnena svenska, spanska och 

engelska och kompletterade sedan detta med att läsa ett år pedagogik. I sin grundutbildning 

berättar Karin att hon inte har haft någon medieundervisning alls förutom någon kortare 

fortbildningskurs som behandlade hantering av en videokamera. Hennes egen 

medieanvändning är inte stor, men hon säger själv att hon ganska ofta ser på TV och då 

speciellt om det är någon bra film eller deckare.  

Karins uppfattning om vad ungdomarna ser på i TV är dokusåpor samt dramaserier. 

Själv brukar hon inte följa med i något specifikt program som hon tror att eleverna ser på TV 

                                                 
26 Bunden utbildning kallades de i slutet av 60-talet när man läste fristående kurser och sedan läste pedagogik 
under ett år i slutet. 
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men säger sig ha sett något avsnitt för att få en uppfattning av vad det är för typ av program. 

Hon gör det dock inte så mycket för att de ska diskutera om det under lektionerna utan mer av 

egen nyfikenhet.  

Om klassen ska se någon film under svensklektionen så är det utefter något tema eller 

arbetsområde såsom exempelvis barndom, vänskap etc. Ett exempel på en film som hon 

nämner att de ser när de arbetar med temat barndom i år sju är Åke och hans värld. De har även 

sett Stand by me med sjuorna i anslutning till vänskapstemat.  

I år åtta så arbetar de mer konkret just med något som Karin nämner Filmkunskap inom 

svenskämnet och då berättar hon att de jobbar med filmatiseringen av William Goldings 

Flugornas Herre som även finns som arbetsområde i ett läromedel för år 8. I det här 

arbetsområdet som sträcker sig under ett par veckor så brukar de jobba med avsnittet i boken 

som behandlar Flugornas herre, analyserar hur den dramaturgiskt är uppbyggd samt går 

igenom filmtekniska begrepp såsom olika bildstorlekar som närbild, grodperspektiv, totalbild 

m m. Karin betonar att hon tycker att det är viktigt att först gå igenom teori för att sedan 

komma till praktiken, som i det här fallet innebär att de ser hela filmen och själv lägger märke 

till det som de gått igenom. Som avslutning på avsnittet Filmkunskap så brukar eleverna skriva 

egna manus i grupp och få göra en egen film med video- eller digitalkameror som de tar 

hemifrån, eftersom skolan inte har resurser för detta ändamål till alla elever. Karin berättar att 

det brukar fungera halvbra eftersom det oftast är för lite tid och så mycket annat man ska hinna 

ta upp. Många gånger får eleverna utföra detta arbete under sin fritid men detta gör de oftast 

utan något besvär. Vid utvärderingar som görs i slutet av terminen så brukar det ändå vara just 

filmavsnittet som eleverna uppskattat mest.  

I år 9 så brukar de läsa Möss och människor av John Steinbeck och sedan se filmen 

efteråt. Syftet med att de läser boken är att Karin anser att eleverna bör ha läst en 

nobelpristagare innan de går ut grundskolan samt att de ska få en läsupplevelse. Hon anser 

även att handlingen i boken är bra att diskutera med eleverna. Anledningen till varför de ser 

filmen efteråt är, förutom att Karin anser det är en bra filmatisering av boken, att de ska göra 

en jämförelse mellan de två olika medierna. I nian brukar Karin även undervisa i svensk 

filmhistoria och efteråt brukar de se någon svensk film. Vad gäller styrdokumenten så stöder 

hon sig inte på något speciellt ur dessa utan gör detta mer för att det är roligt och som hon 

säger ”ett viktigt arbetsområde”. Karin tycker att det är viktigt med media och känner att man 
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borde hålla på mer med det än vad man gör men att det är svårt att bryta sina gamla invanda 

mönster och ta in annat som kanske känns mer relevant för ungdomar:  

 

Ungdomskulturen kommer väl inte in så mycket i skolan. Vi försöker väl men 

skolan har en speciell kultur och vi är dåliga på att ta till vara på deras intressen 

här… för egen del känns det som om jag är kvar i det gamla och kör mina egna 

områden som svenska författare, språkhistoria och grammatik27

 

Karin fortsätter med att säga att mycket av grammatikundervisningen nu fått en förminskad 

plats på schemat och där exempelvis norska och danska är ämnesområden som mer eller 

mindre har försvunnit. Reklam är något som hon tycker är viktigt och borde kunna integreras 

mer mellan olika ämnen. Karin avslutar med att säga att det är viktigt med samarbete mellan 

ämnena, men då ska det ju också finnas ett fungerande samarbete mellan lärarna, vilket det inte 

alltid gör. Hon eftersöker mer fortbildning inom medieområdet – och då både 

filmkamerateknik och teori.  

 
Skolan är arbete och fritiden är rolig 

Den andra lärarintervjun gjordes med den manlige läraren Erik, som är svensklärare i 

undersökningsgruppens klass, har läst fristående kurser i svenska och engelska och sedan ett år 

PPU28. Han är ganska ny som lärare och har arbetat i tre år sammanlagt sedan han blev klar för 

ett par år sedan. Han undervisar i svenska och språkalternativet som är ett språkval, som 

betonar fördjupning i kärnämnena svenska och engelska. Detta språkval väljer eleverna ifall de 

inte vill läsa annat B-språk såsom tyska, franska eller spanska.  

Erik berättar att han inte hade någon medieundervisning när han gick sin utbildning mer än 

att de berörde ämnet vid något tillfälle eftersom lärarutbildaren de hade vid tillfället ansåg det 

vara viktigt. Själv anser Erik att han har förhållandevis goda kunskaper i media vilket han  

menar bygger  på ett egenintresse i ämnet och då speciellt rörlig bild. Erik säger att han har läst 

en del på egen hand och då främst kring filmens teoretiska uppbyggnad som exempelvis 

dramaturgi. Erik ser mycket själv på TV och film under fritiden; och då är det allt från skräck 

till drama.  

                                                 
27 Int.05-04-20. 
28 PPU; praktisk pedagogisk utbildning 
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Vad ungdomar ser på TV, tror Erik, är mycket blandat men mest tror han att eleverna ser på 

action och komedier. Han säger att han försöker bemöta det eleverna ser på TV och film under 

lektionerna. Om de sett på någon populär film som exempelvis skräckfilmen The Ring så säger 

han att han har ambitionen att se på den för att kunna prata om den sedan under lektionen.  

Vid tillfället för intervjun berättade Erik att han i år 8 håller på med ett projekt där de ska 

arbeta med film och då har han visat snuttar från olika filmer och gått igenom hur man 

dramaturgiskt kan se på hur en film är uppbyggd. 

Exempel på filmer som han visat är E. T. och  Billy Elliot  - vilka är filmer som han har valt 

för att de är tillgängliga på AV-media och därför att i exempelvis E.T  kan man vara relativt 

säker på att hitta just den typiska ”dramaturgiska kurvan” och att filmen är smart upplagd, en 

genomtänkt produktion helt enkelt. Ett annat sätt att bearbeta en film är att eleverna får göra en 

filmrecension, som liknar de traditionella recensioner som man gör efter läsning av en bok.  

Att först läsa en bok och sen se hur boken ”blir överförd” på film är inte något Erik har 

arbetat så mycket med men vet att en del läroböcker tar upp det, som exempelvis 

filmatiseringen av Flugornas Herre. Han tycker dock att det verkar vara ett bra sätt eftersom 

eleverna då får jämföra och diskutera den inre bild som de skapat när de läste boken med 

filmskaparens sätt att tolka handling, miljöer och karaktärer. Att se filmen först och sedan läsa 

boken blir nog svårare eftersom motiveringen att läsa då inte riktigt finns kvar. Erik menar att 

filmen är mer lättillgänglig än boken och blir lite av en morot efter avslutad läsning. En 

språkvalsgrupp som hade läst Sandor slash Ida av Sara Kadefors såg sedan filmatiseringen av 

denna på bio.  En pojke ur denna grupp som inte hade läst klart boken ville inte fullfölja 

läsningen av boken efter han hade sett filmen. Det ansåg Erik vara ett tydligt bevis på att det 

inte är lämpligt att byta ingång och börja med film istället för att börja med att läsa boken. 

Vad gäller styrdokumenten vet Erik att det finns belägg för att undervisa kring medier 

men han kan inte direkt härleda till vad det konkret står i läroplanen. Han anser dock att filmen 

som medium har alltför låg status i förhållande till boken i skolans undervisning.  Anledningen 

till att det är så tror han är att filmen är ett nyare medium samt att det inte finns lika mycket 

forskning kring den rörliga bildens uttrycksmedel. Att introducera en film anser han dock vara 

ett mer tacksamt arbete än att introducera en bok, just för att filmen är mer lättillgänglig. 

Erik fortsätter med att berätta att de nu i år 9 arbetar väldigt konkret med film. För 

närvarande håller de på med ett projekt där eleverna får göra egna filmer och många tycker det 
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är så roligt att de arbetar mycket på fritiden med det. Vissa sitter sent på kvällarna med 

filmarbetet. Före det praktiska arbetet med filmningen startat har eleverna skrivit synopsis och 

manus själva. Ett ämnesövergripande arbete som mynnande ut i en film i år 9 var temat 

Ungdomar och droger där eleverna fick skriva en storyboard på svensklektionerna och sedan 

filmade de både under svenskan och SO. 

På frågan om hur skolkulturen möter ungdomskulturen menade Erik att det är svårt att 

få skolan lika rolig som fritiden, men han menar att det inte är skolans uppgift att vara ett 

roligare alternativ. Han lägger dock till att ifall man lägger in saker som tangerar ungdomars 

intressen kan man göra skolan mer intressant och lockande. Ett exempel är då att ta in och 

diskutera det eleverna ser på TV och film för att få till ett naturligare möte. Erik avslutar med 

att säga att ungdomskultur för honom är lika med fritid och skolkultur är lika med arbete.  

 

Analys av lärarnas intervjuer 

I min jämförelse mellan de båda lärarna kan det vid en första anblick verka som om dessa två 

är väldigt olika och då inte bara det faktum att de representerar båda könen och att de har 

arbetat olika lång tid som lärare. Likheterna visar sig ganska snabbt när man börjar jämföra 

deras utbildning som tydligt visar en knapphändig utbildning rörande film och andra medier. 

Trots att det skiljer drygt trettio år mellan de båda lärarnas studier och att de har läst ungefär på 

samma sätt, d v s fristående kurser med ett pedagogiskt slutår, så kan man inte se något tillägg 

av kurser som mer betonar medier i den senare utbildningen.  Det kan tyckas märkligt när man 

ser på den totala mediala utveckling som skett under de senaste årtiondena och då i synnerhet 

den rörliga bildens utbud som ökat markant. 

Vill man bli svensklärare och går vägen via att läsa fristående kurser kan man idag bli 

det utan att läsa ett poäng som har med medier och den rörliga bildens uttryckssätt att göra, om 

man  inte  får en lärare som berör ämnet inom något litterärt delmoment. Om man istället väljer 

att bli svensklärare och går en speciell inriktning så finns det kurser på fyra poäng av 60/80 p 

totalt om man ska bli lärare i svenska för senare år. Ska man bli lärare för barn och ungdomar 

för tidigare år så finns ingen medieundervisning alls inlagd inom inriktningen. Att det är på det 

här viset tyder på de kulturella värderingar om ”högt” och ”lågt”, som genomsyrar tänkandet 

om vad som är viktigt och mindre viktigt, även genomsyrar tankarna på ett universitet.  
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Några reella samtal med eleverna som behandlar TV-program och filmer verkar inte 

förekomma under lektionstid utan resultatet visar delvis helt divergerande svar mellan 

elevernas och lärarnas åsikter. Lärarna jobbar dock ganska mycket med film, både teoretiskt 

och praktiskt i sin undervisning men att se den rörliga bilden som en fristående text utifrån de 

kriterier som står skrivna i styrdokumenten verkar inte ha haft någon större genomslagskraft 

mer än att filmen används någon gång i speciella temaarbeten eller kortare jämförelser mellan 

bok och film.  

Många läromedel tar upp film och rörlig bild som speciella arbetsområden som ska ingå 

i svenskundervisningen.29 Karin nämner att hon brukar arbeta med vissa läromedel som tar upp 

den rörliga bilden och att det där går att hämta många tips och idéer om hur man kan arbeta 

med eleverna. Min bedömning är, ifall man som lärare, följer en viss mall som är strukturerad 

av någon annan – i det här fallet en läroboksförfattare - att man oreflekterat behandlar den 

rörliga bilden bara för att det finns upptaget i läroboken. Det kan vara så att medvetenheten om 

att arbeta med rörlig bild och hur det betonas i styrdokumenten inte riktigt får en djupare 

innebörd ifall man som lärare följer ett läromedel på det sätt som jag beskrivit. Risken kan vara 

att man ”vet” att det är uttalat någonstans och att man ska göra det men den djupare 

medvetenheten om varför man gör det kommer i andra hand. 

 I den här undersökningen ses filmarbete mest som ett komplement till den skrivna 

texten, eftersom de tillfällen där eleverna får läsa böcker istället prioriteras i högre grad. Att 

läsning av skriven text är den dominerande aktiviteten som lärarna förespråkar under 

svensklektionerna betonar eleverna starkt under intervjun. Detta visar på att skriftkulturen har 

ett högre kulturellt värde i lärarens ögon vilket stämmer bra överens om de värderingar om 

”högt” och ”lågt” som jag tidigare nämnt. 

Att först se en berättelse filmatiserad och sedan läsa boken kan göra att intresset 

minskar för att läsa den skrivna versionen efteråt. Den här undersökningen visar dock att det 

kan vara en framkomlig väg att gå för att få en förförståelse för handlingen i en bok som 

kanske är svår att förstå direkt. Det visar ännu en gång på att det finns många outtalade 

kulturella normer inom skolans väggar som bygger på en gammal skriftkultur. Fortfarande är 

det så att filmens status är låg och som lärare och kulturbärare är det meningen att man ska föra 

vidare ett kulturellt arv. Men eftersom den rörliga bilden fortfarande, efter drygt hundra år, inte 

                                                 
29 Svenska plus 2 och Vägval 1 
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hunnit få den ställning som boken har så försvåras ett sådant arbete för den enskilde läraren ute 

på fältet. 

Eleverna verkar vara kreativa i sitt eget filmskapande, men filmarbetet ligger utöver de 

andra uppgifterna som ingår under svensklektionerna vilket innebär en risk att arbetet inte 

värderas lika mycket i slutändan som andra uppgifter av mer traditionell art som eleverna gör 

under svensklektionerna.  

Vad gäller skolkulturens möte med ungdomars fritidskultur så erkänner de båda lärarna 

att det inte är så lätt att möta ungdomars intressen i skolan, mycket därför att det är annat som 

ska hinnas med och att det är lätt att fastna i gamla hjulspår. Den allmänna åsikten är att skolan 

ska vara en arbetsplats och inte försöka efterlikna ungdomars fritidskulturutbud.  
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Slutdiskussion 
När jag började min undersökning så ville jag ta reda på hur flickors och pojkars medievanor 

ser ut, hur läraren förhåller sig till det vidgade textbegreppet samt om det sker något möte 

mellan ungdomars fritidskulturvärld och skolans värld och då med fokusering på 

svensklektionerna. Det jag kommit fram till är att ungdomar ser mycket på program och filmer 

som har slagsida mot underhållning men att variationen mellan olika genrer av filmer är större 

än väntat. Det är de kommersiella kanalerna med kanal 5 i spetsen som regerar när 

ungdomarna ska se på TV och inte public servicekanalerna som anses vara för lika skolans 

utbud av information, speciellt nyhetssändningar. Att ungdomar väljer underhållningsutbud när 

de ska se TV och film visar att de i första hand inte är ute efter att skaffa sig den sorts 

kunskaper om olika företeelser som är härskande i en skolkultur utan använder TV och 

filmmediet istället för att koppla av från den typen av information. Någon större skillnad 

mellan flickors och pojkars val av film och TV-program finns inte heller utan grupperna är 

homogena i sina val förutom vissa mindre avvikelser som belyser genrer. Tidigare forskning 

som behandlats i denna undersökning, som tar upp gymnasieungdomars medievanor, visar 

tydligt att grundskoleelever följer liknande mönster som är beskrivet här. 

Vad gäller det vidgade textbegreppet ville jag se om man värderar skriven text och 

rörlig bild på ett jämlikt sätt. Den rörliga bildens olika uttryck som går att hitta i TV och film 

tillhör ungdomars fritidskulturvärld medan den skrivna texten i form av böcker tillhör till stor 

del skolans värld. Det är tydligt att man som lärare ofta väljer att endast se film som ett 

speciellt arbetsområde inom den ordinarie svenskundervisningen där man går igenom tekniska 

och dramaturgiska aspekter av hur man kan berätta med rörlig bild. Detta är ett sätt, att angripa 

mediet och kan jämföras med andra narratologiska studier som man kan göra med skriven text.  

I kursplanen i svenska finns bra stöd för den enskilde läraren att använda sig av film 

som ursprunglig text utan att för den skulle förminska den skrivna textens betydelse. Det är 

bara viktigt att, som lärare, göra klart vad syftet med varför man använder en viss texttyp är 

och sedan fundera över hur man kan angripa texten. Om syftet, utöver att visa hur en film 

dramaturgiskt är uppbyggd eller visa på olika kameravinklar, är att få eleverna att skaffa sig en 

övergripande handling till en berättelse eller diskutera ett visst tema så går det lika bra att 

använda sig av en film som en skönlitterär bok. Är däremot syftet att just specifikt titta på hur 

författaren byggt upp sin berättelse eller hur ordens magi i en dikt kan skapa inre bilder så 
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väljer man naturligtvis boken som text. Det finns ingen motsättning mellan detta. Om man ska 

få en undervisning där ett vidgat textbegrepp fungerar i verkligheten måste man skapa ett 

jämlikt synsätt mellan dessa två texttyper och behandla dessa därefter. Den här undersökningen 

visar på att det finns en vilja och ambition bland lärare att närma sig ett vidgat textbegrepp 

både genom ett konkret och teoretiskt arbete med det rörliga mediet. Det tenderar dock att bli 

ett arbetsområde som man anser ”vara viktigt” och ”i tiden” utan att man förankrar varför man 

egentligen gör det. Om arbetet med det rörliga mediet bara sträcker sig till att någon gång ta in 

filmen i ett tema eller begränsa det till några veckors fokuserad filmkunskap är risken att 

filmarbete blir något som ”lättar upp” den övriga undervisningen som annars enbart bygger på 

det skrivna ordet.  

Slutligen så undersökte jag om elever och lärare upplever om det sker något möte 

mellan ungdomars fritidskulturvärld och skolans kulturella värld. Det jag kommit fram till är 

att det inte sker något reellt möte mellan de två världarna utan de båda lever parallellt men 

ganska frikopplade från varandra. Ungdomarna anser att de inte behöver ha läraren som ett 

bollplank för deras tankar eftersom de sköter den dialogen själva mellan varandra. Lärarna 

säger sig dock ha ambitionen att få till möten kring den rörliga bilden men hävdar att det finns 

många hinder som ligger i vägen. En intressant aspekt är skillnaden mellan lärarnas åsikter vad 

gäller mötet mellan dessa två kulturer. Den lärare som arbetat längre inser att hon borde arbeta 

mer med rörliga medier för att det är en så stor del av ungdomars vardag men gör det inte 

därför att hon känner sig osäker på området och att hon fått för lite kompetensutveckling. Den 

andre läraren däremot anser att han brukar bemöta deras TV/filmtittande under lektionerna 

men där går hans och elevernas syn isär markant. Problemet kan vara att man inte är så lyhörd 

som man tror inför elevernas önskemål och tankar angående vad som är viktigt att ta upp till 

samtal under lektionerna eller så är det på det viset att ungdomarna inte upplever att samtalen 

äger rum just därför att de förekommer inom skolans väggar och som då bedöms av eleverna 

som skolkunskap. 

Från lärarhåll finns det dock ambitioner om att få till ett möte mellan ungdomskulturen 

och skolkulturen medan ungdomarna är ganska nöjda med hur det är, alltså att samtalen om TV 

och film behandlas mellan dem själva utan inblandning av en lärares närvaro. En anledning till 

varför ungdomar uttalar sig på det viset kan vara att de inte är vana med den sortens samtal och 

att de vill ha den plattformen för sig själva ograverad utan inblandning av vuxenvärlden. Enligt 
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min uppfattning är det dock viktigt som lärare att hela tiden hitta vägar för att skapa en 

kontinuerlig dialog med ungdomarna om vad som händer utanför skolans väggar för att 

kommunikation på alla plan ska bli fruktbar. Det viktiga i en dialog som handlar om deras TV 

– och filmtittande är dock A och O att man som lärare har en ödmjuk inställning till deras 

fritidskulturutbud. Gör man sig själv som lärare till en allvetande person som vet bäst i alla 

lägen är det lätt att ungdomarna ”stänger av” och man tappar en värdefull möjlighet att nå 

kontakt, vilket är en förutsättning för allt lärande. 
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Bilaga 1 

 
 
 

Enkät om användning av rörlig bild     
                                                                                              pojke   flicka 
 
 
1.  Nämn 2 program (som ingår i TV: s utbud) som du helst ser på TV  
 
a. ___________________ b. _____________________  
 
Jag väljer dessa program därför  
 
att:___________________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 
2. Nämn en favoritfilm som du gärna skulle rekommendera till någon 
 
________________________________________________________ 
 
Jag tycker den är bra därför att:  
______________________________________________ 
 
 
3. Vilken kanal på TV föredrar du att se på? 
 
_________________________________________________ 
 
Jag väljer den kanalen därför att:  
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_________________________________________________ 
 
 
4. Hur många timmar/dag ser du på TV eller tittar på någon film som du hyrt? 
 
0-2 timmar/dag  3-5 timmar/dag 6 timmar och mer 
 
 
Kommentar:_____________________________________________ 
 
 
 
 
5. Vilket medium väljer du helst för att se på en spelfilm  
 
 
Dator    TV(video/dvd)    bio 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till eleverna             
 

1. Brukar du/ni se på film under svensklektionerna?  
 
2. Hur jobbar ni med det efteråt på lektionerna? 

 
3. Brukar du/ni prata med svenskläraren om TV/film? 
  
4. Om man ska jämföra att läsa en bok med att se en film; vilken är den 

största skillnaden? 
 

5. Finns det något av de två medierna, bok eller film, som du upplever vara 
viktigare än det andra i skolan? Varför? 

 
6. Tycker du att dina fritidsaktiviteter, som exempelvis TV-tittande, bemöts 

på något sätt i skolan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31



  Intervjufrågor till läraren     Bilaga 3 
 

1. Berätta lite om din utbildning. Vad har du läst för inriktning innan du 
började här? 

 
 

2. Hur är dina kunskaper om media, speciellt rörlig bild från lärarutbildningen? 
 
 

3. Brukar du se på film och TV ofta? Vad ser du då? 
 
 

4. Vad tror du att ungdomar ser på TV och film? Brukar du bemöta det på 
något speciellt sätt? Brukar du se det ungdomarna ser på fritiden? 

 
 

5. Ge exempel på filmer ni ser på i skolan? Hur brukar du jobba med det du 
visar? 

 
 

6. Styrdokumenten – stöder du dig på något konkret mål i undervisningen 
gällande TV och film? 

 
 

7. Hur jobbar du med rörlig bild under svensklektionerna? 
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