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Inledning	

Av egen erfarenhet, både som pedagog och som elev själv i skolans värld, så är ett av de 

vanligaste önskemålen från elever att se film. Helst ska filmen också vara rolig och 

spännande. Att film är så pass efterfrågad är i sig inte speciellt förvånande då det är ett 

välbekant medium för eleverna samt att filmen tycks ha en förmåga att levandegöra och 

förtydliga det som i text ibland kan tyckas alltför abstrakt eller till och med obegripligt. I 

dagens samhälle med smartphones och streamingtjänster är filmen dessutom mer 

lättillgänglig än någonsin tidigare och det går inte att förneka att filmen både speglar och 

påverkar det samhälle vi lever i. Läser du styrdokumenten för den svenska skolan så tycks 

det svårt att argumentera mot att filmen även har en plats i skolans värld. I ämnesplanen 

för samhällskunskap på gymnasiet så står det i ämnets syfte så här:  
”Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett 

kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det 

omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier 

samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.”1 

 

Även i ämnesplanen för samhällskunskap i grundskolan så finns det liknande skrivningar.  
”Undervisningen ska ge eleverna verktyg för att hantera information i vardagsliv och studier 

och kunskapar om hur man värderar information om samhället från olika källor.”2 

 

Om vi utgår från att eleverna kommer i kontakt med filmens värld regelbundet så kan det 

därmed tyckas vara rimligt att filmen också har en plats i samhällskunskapsämnet. 

Som blivande ämneslärare i samhällskunskap och historia så funderade jag en del under 

min avslutande VFU-period huruvida jag skulle inkludera filmvisning i min undervisning. 

Jag insåg att jag utan problem kunde komma på ett stort antal filmer som skulle kunna 

                                                
1 Skolverket, ämnesplan samhällskunskap, gymnasiet [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2019- 
https://www.skolverket.se/ Hämtad 24/4/19 
2 Skolverket, ämnesplan samhällskunskap, grundskolan [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2019- 
https://www.skolverket.se/ Hämtad 24/04/19 
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vara lämpliga att visa på historialektionerna medan jag hade väldigt svårt att plocka fram 

filmer för att visa på samhällskunskapen. Om du vidare överblickar forskningsområdet 

som är film i skolan så tycks det vara betydligt vanligare med forskning som fokuserar 

just på historieämnet medan det är väldigt sparsamt med forskning om användning av film 

i samhällskunskapsundervisning. Det är då relevant att ställa sig frågan om film är ett 

gångbart sätt att undervisa på i samhällskunskap? Detta arbete strävar därför att ta reda på 

hur lärare i ämnet samhällskunskap ser på användning av film i sin undervisning.   
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Syfte	och	frågeställningar		

Syfte	

Syftet med denna undersökning är att synliggöra ett antal lärares attityder och arbetssätt 

kring filmvisning i ämnet samhällskunskap. 

 

Frågeställningar	

För att uppnå uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur använder sig lärare av film i sin undervisning? 

2. Vilka fördelar ser lärare på användningen av film i undervisningen? 

3. Vilka eventuella hinder och nackdelar ser lärarna med att använda sig av film i 

undervisningen? 
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Teori	

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som undersökningen utgår från. 

Dessa utgångspunkter är den medieekologiska teoribildningen samt det sociokulturella 

lärandebegreppet mediering. Först så kommer den medieekologiska teorin redogöras för 

och därefter följer en beskrivning av medieringsbegreppet. Slutligen så presenteras hur 

dessa kommer att användas i uppsatsen. Innan vi behandlar uppsatsens teoretiska ramverk 

så krävs dock en definition av begreppet film. 

 

Filmbegreppets	betydelse	i	denna	uppsats	

Ordet film är i viss mån tvetydigt. För många människor så kanske film strikt betyder det 

som annars brukar kallas för spelfilm. Ett begrepp kopplat till populärkulturen. För andra 

är filmbegreppet bredare och innefattar även dokumentärfilmer eller kanske till och med 

olika former av klipp från youtube eller liknande. Denna uppsats strävar efter att ta reda på 

hur film i den senare definitionen används. Filmbegreppet kan i denna uppsats alltså ses 

som ett samlingsbegrepp för spelfilm, dokumentärfilm, nyhetsinslag informationsklipp 

och olika typer av kortare klipp av olika form.  

 

Den här studien har till viss del inspirerats av Peter Norlanders studie som presenteras i 

hans licentiatavhandling Historieundervisning i det multimediala klassrummet. Norlander 

använder sig av ett liknande upplägg där medieekologi och mediering kombineras.3  

 

Medieekologi	

Medieekologisk teori kan beskrivas som studiet av medier som miljöer. Det är enligt Per-

Olof Erixon en inter- och multidisciplinär tradition och teoribildning som framförallt 

berörts i den nordamerikanska medie- och kommunikationsforskningen och som vuxit 

                                                
3 För en utförligare beskrivning av Norlanders forskning, se tidigare forskning. 
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fram under 1900-talet. Medieekologisk teoribildning är en blandning av olika discipliner 

som studerar språk, mänskligt beteende och symboler.4 En grundläggande utgångspunkt 

som medieekologin har är att för att citera Erixon ”…kommunikationsmedier inte är 

neutral, genomskinliga eller värderingsfria kanaler för att transportera information från en 

plats till en annan.”5 Medier har istället inneboende fysiska strukturer och symboliska 

former och dessa påverkar hur informationen i mediet kodas, överförs och avkodas. 

Erixon använder sig av ett citat från en av medieekologins förgrundsgestalter, Marshall 

McLuhan för att beskriva detta: ”Mediet är budskapet”.6  

 

Vidare så finns det inom medieekologin en tanke om att det inom olika medium kan 

återfinnas olika uppsättningar systematiska och ideologiska betoningar som kan benämnas 

som biases. Dessa biases skiljer sig mellan olika medium beroende på dess fysiska och 

symboliska form. Vidare menar Erixon att till detta tillkommer antagandet att olika medier 

dessutom främjar olika perceptuella, fysiska, sociala, ekonomiska, politiska eller 

kulturella effekter som går att koppla till ovan nämnda skilda betoningar.7 Med andra ord 

kan detta beskrivas som att olika medium är olika bra på att förmedla olika budskap. En 

film kan alltså antas betona andra punkter än vad samma berättelse skulle göra i textform. 

Den medieekologiska teorin utgår därmed från att, precis som vår fysiska miljö påverkar 

och påverkas av oss, så gör vårt samhälles olika medium detsamma.  

 

Ett sätt som Norlander använder sig av för att konkretisera detta är begreppet 

mediespecifika kvaliteter. Med det menas att olika medier innehar olika kvaliteter och 

därmed kan begreppet användas för att synliggöra hur lärare ser på dessa kvaliteter och 

                                                
4 Erixon, Per-Olof, 'Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv [Elektronisk resurs]', Att 
läsa och skriva., 1, 179–195, 2012 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-56376, S.3 Hämtad 04/02/19 
5 Ibid. S.3. Hämtad 04/02/19 
6 Ibid. S.3–4. Hämtad 04/02/19 
7 Ibid. S.4. Hämtad 04/02/19 
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mediernas användbarhet i undervisningen.8 Norlander bygger vidare på att olika medier 

innefattar olika kvaliteter genom användandet av begreppen meningserbjudande och 

meningsskapande. Detta kan förstås som att eftersom skaparna av ett medium aldrig kan ta 

hänsyn till alla aspekter som påverkar mottagandet av detta medium så finns det en viktig 

distinktion mellan meningserbjudande och meningsskapande. Ett medium kan erbjuda ett 

visst budskap eller lärande men det skapande som de facto görs behöver inte vara 

detsamma.9 I konkret mening så innebär detta att exempelvis en film kan erbjuda ett visst 

budskap men beroende på våra erfarenheter, förförståelse, inställning och så vidare kan 

det potentiella meningsskapandet falla bort, förändras eller missförstås.  

 

Mediering	

Utöver den medieekologiska teoribildningen så kommer det sociokulturella begreppet 

mediering att användas i uppsatsen. Mediering är en del av Vygotskys sociokulturella 

teoribildning om lärande och utveckling. Roger Säljö bygger sitt resonemang på Vygotsky 

idéer och skriver att människans samspel mellan fysiska och språkliga redskap är centralt i 

detta perspektiv. Säljö räknar vidare upp olika artefakter som vi kommer i kontakt med i 

vårt dagliga liv såsom bilar, datorer, telefoner, tv-apparater som alla är olika former av 

mänskligt skapade artefakter. Dessa artefakter existerar såklart som sig själva men också 

som redskap för olika former av handlingar.10 Jag kan exempelvis använda min telefon till 

att skriva i min kalender, räkna på miniräknare eller skriva anteckningar för att nämna 

några. Säljö menar därmed att kognitiva resurser har flyttats ut till fysiska redskap. 

Artefakterna tänker inte själva men tänkandet finns inte heller enbart i användarens huvud.  

                                                
8 Norlander, Peter, Historieundervisning i det multimediala klassrummet [Elektronisk resurs]: lärares 
förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet, Umeå universitet, Lic.-avh. Umeå: Umeå 
universitet, 2016, Umeå, 2016 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-128366 S.11 Hämtad 
15/04/19 
9 Ibid, S.12 Hämtad 15/04/19 
10 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 
S.74–75 
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”Om vi skall förstå hur människor använder kognitiva resurser, hur de lär och bemästrar 

situationer, kan vi inte bortse från att vi fungerar i samspel med artefakter, att vi hanterar 

situationer genom att utnyttja fysiska och intellektuella redskap. Genom dem kan vi lösa 

problem och behärska sociala praktiker på ett sätt som annars vore omöjligt.”11  

 

Säljö beskriver att dessa artefakter eller redskap medierar verkligheten för människor i 

konkreta sammanhang. Med mediering menas att vi människor hanterar verkligheten runt 

omkring oss med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap. Vi kan således inte 

analysera människors tänkande eller lärande separat från dessa redskap eller enbart 

analysera redskapen i sig om målet är att förstå lärande som en del av sociala praktiker.12 

Säljö skriver vidare att ”Mediering innebär att vårt tänkande och föreställningsvärldar är 

framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska 

redskap.”13 Viktigt att komma ihåg är att i den sociokulturella teoribildningen lyfts ofta 

språket upp som det viktigaste verktyget i mediering men i denna uppsats så kommer 

filmen som verktyg ligga i fokus. 

 

Vi kan därmed, inte analysera filmen olika egenskaper utan att hänsyn till den 

sociokulturella praktik i vilken den rör sig. Den medieekologiska teorin kommer i denna 

uppsats kompletteras av det mer lärandeteoretiska begreppet medieringen.  

  

Teoriernas	användningsområde		

Dessa teoretiska begrepp kommer till användning i denna uppsats först och främst genom 

att de har genomsyrat formuleringen av syfte och frågeställningar samt som hjälp vid 

analysen av forskningens datamaterial. Begreppen har också varit till hjälp vid skapandet 

av intervjufrågor. De teoretiska begreppen har hjälpt mig att ställa de rätta frågorna för att 

därmed samla in, den för uppsatsens syfte, rätta empiri.  Ett av målen för uppsatsen är att 

                                                
11 Ibid. S.75–76. 
12 Ibid. S.81 
13 Ibid. S.81 
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bidra med skapandet av en djupare förståelse för film som ett pedagogiskt verktyg. De 

tidigare nämnda teoretiska begreppen erbjuder de glasögon som behövs för att analysera 

den insamlade empirin och uppnå detta mål. Sammanfattningsvis så har den 

medieekologiska teoribildningen i samspel med det lärandeteoretiska begreppet 

mediering, i denna uppsats, spelat en viktig roll i formuleringen av syfte, frågeställningar 

och intervjufrågor samt som hjälp vid tolkningen av resultatet.  

 

Annan	tänkbar	teori	

En alternativ teori som hade kunnat applicerats i denna forskning är multimodal teori. För 

en djupare förklaring om detta så är Petra Magnussons avhandling Meningskapandets 

möjligheter – Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan ett bra exempel på hur 

detta skulle kunna fungera.14 Den multimodala teoribildningen är ett brett sådant med 

flertalet olika möjliga perspektiv. Den grundar sig i den sociosemiotiska synen på att 

mening finns och skapas ständigt. För att förstå detta meningsskapande så måste hänsyn 

tas till att mening skapas både i olika teckenvärldar och i socialt samspel med andra. 

Teckenvärldar kan förstås som olika sätt att kommunicera på. Kortfattat går det att säga att 

multimodal teori är en teori om kommunikation och kommunikationens villkor.15 Min 

uppfattning är att dessa teorier och synsätt på lärande står väldigt nära varandra och att det 

är svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan dem. Den medieekologiska teorin tycks luta en 

aning mer åt att förstå de enskilda medierna i en större samhällskontext medan den 

multimodala teorin är mer fokuserad på hur olika medier samverkar med varandra.  

 

 

                                                
14 Magnusson, Petra, Meningsskapandets möjligheter [Elektronisk resurs] : multimodal teoribildning och 
multiliteracies i skolan, Malmö Högskola, Diss. Malmö : Malmö högskola, 2014,Malmö, 2014 
http://hdl.handle.net/2043/17212 Hämtad 21/04/19 
15 Ibid. S.40–43. Hämtad 210/4/19 
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Bakgrund	och	tidigare	forskning	

I detta kapitel så redogörs en bakgrund till hur filmen kan ses som en faktor i skolans 

värld samt en redogörelse för medieanvändningen hos unga i dagens samhälle. Detta följs 

sedan upp av en sammanställning av tidigare forskning inom området film i skolan.  

Bakgrund	

Medie-	och	informationskunnighet	

I Introduktion till filmpedagogik – vita duken som svarta tavlan skriver Per Eriksson att de 

rörliga bilderna har ersatt det skrivna ordet som det mest använda medlet för 

kommunikation. I och med det så krävs det nu nya kunskaper i både samhället och skolan 

för att kunna kommunicera och förstå vår omvärld. Han hänvisar till begreppet medie- och 

informationskunnighet som ofta förkortas som MIK. Eriksson menar att MIK är en 

grundläggande kompetens vid byggandet av ett demokratiskt samhälle med deltagande 

medborgare och att detta är något som även skolan ska förmedla.16 I läroplanen för 

gymnasieskolan så återkommer det att ett av skolans mest grundläggande värden är den 

demokratiska värdegrunden. I läroplanen kan vi också läsa att dagens samhälle är 

komplext och innehar ett snabbt informationsflöde och att det därmed är viktigt att 

eleverna får möjlighet att lära sig att orientera sig och agera i en sådan värld. Vidare så ska 

utbildningen vara likvärdig och att skolan därmed ska ta hänsyn till olika elevers 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå.17 Eriksson lyfter upp detta samt att han hänvisar 

till att det var FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur som initierade MIK i syfte 

att uppnå den del av de mänskliga rättigheterna som behandlar yttrande- och åsiktsfrihet. 

                                                
16 Eriksson, Per Introduktion till filmpedagogik i: Janson, Malena (red.), Introduktion till filmpedagogik: 
vita duken som svarta tavlan, 2., [utök.] uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2016. S.15 
17 Skolverket, läroplan för gymnasiet [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2019- 
https://www.skolverket.se/ Hämtad 24/04/19 
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En integrering av MIK i utbildningsväsendet är essentiell för att kunna utnyttja denna 

mänskliga rättighet.18 

 

Eriksson anser därtill att olika elever inhämtar kunskap på olika sätt. Den klassiska 

katederundervisningen och inlärning fokuserad kring den skrivna texten passar vissa 

medan andra lär sig bättre genom användandet av bilder och i denna kontext rörliga 

sådana. Författaren menar vidare att elever som har svårare för att exempelvis läsa eller 

skriva får fortsätta öva för att komma ikapp och detta borde vara fallet även inom studiet 

av rörliga bilder då det är en kunskap som liksom skriv- och läskunnighet är något vi alla 

behöver.19  

 

Ur en ren didaktisk synpunkt lyfter Eriksson tre huvudaspekter när det gäller att lära om 

film, mediets historia, analys av mediet och eget skapande med utgångspunkt från mediet. 

Detta kan även beskrivas som tre olika kompetenser där MIK överlappar alla tre. De tre 

kompetenserna kan beskrivas som kulturell, kritisk och kreativ kompetens och inom 

filmpedagogiken benämns dessa ofta som se, analysera och skapa. Den kulturella 

kompentensen handlar om att se film, lära sig dess historia och kunna förstå olika 

genreuttryck. Den kritiska kompetensen är istället förmågan att kunna analysera en films 

budskap och sätt att berätta. Slutligen så är den kreativa filmkompetensen den skapande 

kompetensen alltså att kunna uttrycka sig själv med hjälp av film.20 Eriksson lyfter även 

att många pedagoger och forskare anser att det finns ett glapp mellan skolans kultur och 

barnens vardag som skolan bör bli bättre på att minska och detta är särskilt påtagligt inom 

medieområdet. Barnen kommer till skolan med en mängd tidigare kunskap från sin vardag 

men skolan måste bli bättre på att ta tillvara på denna och bjuda in elevernas egen värld in 

i klassrummet. Slutligen så kan filmen enligt Eriksson även användas som en kulturell 

                                                
18 Eriksson, 2016. S.18 
19 Ibid, S.18–19. 
20 Ibid, S.20–21.  
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dörröppnare. Filmen är ju inte bara ett medium för att uppnå lärande eller sprida 

demokratiska värderingar utan det är även en konstform. Genom att visa film som 

eleverna kanske inte kommit i kontakt med på egen väg så kan läraren vidga deras vyer, 

världsbild och kulturella kapital.21 

 

Ungdomars	fiktionsvanor		

Stefan Lundström och Anette Svensson redovisar i sin artikel, Ungdomars fiktionsvanor 

publicerad i tidskriften Forskning om undervisning & lärande, resultaten från en 

enkätundersökning utförd bland svenska tonåringar i åldern 17–18 år. Författarna jämför 

med hjälp av resultaten skillnaderna i användningen av fiktion genom olika medier utifrån 

kön och huruvida respondenterna studerar på ett studie- eller yrkesförberedande 

program.22 Författarna menar att det regelbundet görs undersökningar om ungdomars 

medievanor men att dessa är mer allmänt riktade och inte visar på vilka specifika medier 

som ungdomar nyttjar. Därtill utgår de ifrån att den medievana som ungdomar tillgodogör 

sig på fritiden är ytterst relevant ur ett lärandeperspektiv då det påverkar den förförståelse 

som ungdomarna har vid mötet med olika texter i skolans värld.23 Deras resultat visar att 

män i betydligt större utsträckning än kvinnor spelar datorspel medan kvinnor läser mer 

skönlitteratur än vad män gör. Resultaten visar heller inga större skillnader mellan de olika 

undervisningsgrupperna utan de största skillnaderna är på individnivå inom grupperna.24 

Vidare går det att urskilja att både män och kvinnor konsumerar relativt mycket film och 

tv-serier på fritiden, mellan 300–400 minuter i veckan på vardera. Kvinnor konsumerar 

marginellt mer av dessa än män.25  

 

                                                
21 Ibid. S.21–22. 
22 Lundström, Stefan & Svensson, Anette, 'Ungdomars fiktionsvanor [Elektronisk resurs]', Forskning om 
undervisning och lärande., 2:5, 30–51, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-38153. S.30 
Hämtad 06/02/19 
23 Ibid, S.3. Hämtad 06/02/19 
24 Ibid, S.30 Hämtad 06/02/19 
25Ibid, S.38 Hämtad 06/02/19 
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Författarna diskuterar dessa resultat i ett medieekologiskt perspektiv och menar att skolans 

långa skrifttradition utmanas av det faktum att det är mestadels andra medier som 

ungdomar konsumerar på fritiden. Ur ett medieekologiskt perspektiv så utgår författarna 

från att du utvecklar olika kognitiva mönster beroende på vilken medieringstyp som du 

använder eller kommer i kontakt med. Antagandet som författarna gör är att eleverna har 

svårigheter eller möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen beroende på vilka 

erfarenheter de har av olika medieringstyper. De menar vidare att läraren kan genom att 

utmana den skönlitterära textens särställning i skolan skapa bättre förutsättningar för 

lärande.26 

 

Tidigare	forskning	

Det har genomförts ett antal studier kring användning av film i undervisningen men dessa 

har framförallt fokuserat på användning i andra ämnen än samhällskunskap. De studier 

som har gjorts har haft lite olika ingångssätt. Vissa har precis som min fokuserat på lärares 

uppfattningar och åsikter om film i skolan27 medan andra har fokuserat mer på elevernas 

uppfattningar.28 De flesta tidigare forskningsarbeten som jag stött på har fokuserat på 

ämnena historia eller svenska vilket möjligtvis skulle kunna bero på att det är extra vanligt 

att visa film i just dessa två. Denna uppsats strävar efter att ta reda på vilka didaktiska 

fördelar och nackdelar användning av film har i undervisningen och det kan därmed anses 

vara ett rimligt antagande att dessa fördelar och nackdelar är snarlika i samhällskunskap 

och historia. Även om samhällskunskap och historia är två olika ämnen så kan de ändå 

                                                
26 Ibid, S.45–46. Hämtad 06/02/19 
27 Se exempelvis Norlander, Peter, Historieundervisning i det multimediala klassrummet: lärares 
förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet, Umeå universitet, Lic.-avh. Umeå : Umeå 
universitet, 2016,Umeå, 2016 
eller Hultkrantz, Catharina, Playtime! en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 
historieämnet på gymnasiet, Umeå Universitet, Lic.-avh. Umeå: Umeå universitet, 2014,Umeå, 2014. 
28 Se exempelvis Dahl, Steven, Folkmord som film: gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda - en 
receptionsstudie, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, Licentiatavhandling Lund : 
Lunds universitet, 2013,Lund, 2013. S.249–250. 
http://portal.research.lu.se/ws/files/17711094/Folkmord_som_film.pdf 
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anses vara nära besläktade i avseendet att samhällsvetenskapen har vuxit fram ur 

historievetenskapen.29 Även i ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasiet så står det 

att samhällskunskapsämnet innehåller ett historiskt perspektiv.30  

 

Tidigare nämnda Peter Norlanders licentiatavhandling Historieundervisning i det 

multimediala klassrummet är intressant för denna uppsats eftersom också undersöker 

lärares förhållningssätt till olika medier i klassrummet. En distinkt skillnad mellan denna 

uppsats och Norlanders avhandling är att Norlander inte bara undersöker film utan flera 

olika medier såsom läroböcker, klassrumsgenomgångar och så vidare. Dessutom är 

Norlanders undersökning riktat mot historieundervisning. Norlanders resultat visar på att 

de tillfrågade historielärarna använder sig av en bred repertoar av medier i sin 

undervisning. Det visade också på att det finns en stor spridning i hur och vilka medier 

som lärarna använder sig av. Norlander drar slutsatsen att det är önskvärt med varierande 

undervisning i form av medianvändning i historieämnet samt att det finns ett behov av 

vidare forskning som diskuterar vilka olika medier som historielärare bör använda sig av 

och vilken mediekompetens det krävs av dem.31 

 

Hur	och	varför	används	film	i	skolan?	

När det kommer till hur och varför lärare använder film i sin undervisning så är Catharina 

Hultkrantz forskning relevant. Hon undersöker hur lärare i historia på gymnasiet ser på 

filmen som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen vilket återfinns i hennes 

licentiatavhandling Playtime.32 Det framgår bland annat att lärare har olika syften för att 

visa film varav vissa ser flera syften beroende på vad de behandlar i ämnet. De syften som 

                                                
29 Larsson Anna ”Samhällskunskap” i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: 
en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011.S.250 
30Skolverket, ämnesplan samhällskunskap, gymnasiet [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2019- 
https://www.skolverket.se/ Hämtad 24/4/19 
31 Norlander, Historieundervisning i det multimediala klassrummet, Abstract 
32 Hultkrantz, Playtime 
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nämns i studien är faktaförmedling, flerperspektivism, empati och moral, källkritik samt 

filmen som intresseväckare. Ett övergripande syfte som lärarna har är dessutom att träna 

eleverna i mediekompetens inom området masskultur och media i stort.33 Intressant är 

även att nästan alla lärare som deltog i studien ansåg att eleverna tar till sig 

undervisningen bättre om det finns filminslag med. Filmen fungerar enligt lärarna både 

som en variation i undervisningen och som en stödresurs för elever som har svårt att ta till 

sig information i text. Flera lärare menar dock att det krävs en viss förkunskap och 

studiemotivation för att ta till sig filmens innehåll och kunna analysera den i större 

kontext.34 

 

Populärkulturen	i	skolan	

I en amerikansk studie har det framkommit att elever kan använda sig av populärkulturella 

texter på tre olika sätt när de läser och diskuterar samhällsvetenskapliga texter. Med 

populärkulturella texter så avses i nämnda studie: böcker, skönlitterära och icke 

skönlitterära, såväl som film, tv, musik och tv-spel. Studien är genomför i en årskurs sex 

av Leigh Hall och första sätt som Hall lyfter är att eleverna använder sig av 

populärkulturella texter som en strategi för att skapa förståelse för de 

samhällsvetenskapliga texterna. Till exempel så använde sig vissa elever av liknelsen hur 

romarna använde sig av valv och bågar i sin byggnadskonst och hur McDonalds också 

använder sig av sådana bågar. På så sätt kunde eleverna skapa en bild och förståelse av 

den romerska byggnadskonsten.35 Det andra sättet som populärkulturella texter fick 

utrymme i diskussionen var att de användes som bevis i deras argumentation kring 

samhällsvetenskapliga texter. Exempelvis när eleverna diskuterade huruvida Robin Hood 

var en riktig person eller en legend så vände sig till populärkulturella texter snarare är 

                                                
33 Hultkrantz, Playtime! S.90–92 
34Ibid, S.92-93. 
35 Hall, Leigh A. How popular culture texts inform and shape students’ discussions of social studies texts. 
Journal of adolescent and adult literacy. Vol 55. No 4. (2011) 296-305. Doi: 10.1002/JAAL.00036. S.296–
300. Hämtad 07/02/19 
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texter de fått tillgängliga via skolan.36 Slutligen så använde sig eleverna av texterna på ett 

tredje sätt, nämligen som ett sätt att tysta. Alternativa tolkningar och olika perspektiv 

tystades genom att referera till populärkulturella texter som sågs som auktoritära 

informationskällor. Åsikter som att populärkultur visar världen så som den är lyftes upp 

för att tysta åsikter som inte stämde överens med ens egna.37 Studien är intressant 

eftersom den visar på att elever vänder sig till populärkulturella texter för att skapa en 

förståelse för ett fenomen men också som bevis och legitimering i sina argumentationer. 

Studien kan alltså sägas stärka påståendet att vare sig det är önskvärt eller inte så tar 

eleverna med sig sina populärkulturella erfarenheter in i skolans värld.  

 

Elevers	upplevelser	av	film	i	undervisning.	

 I antologin: Medier i historieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken så 

beskriver Maria Deldén hur hon i sin licentiatavhandling undersökt hur ungdomar ser och 

upplever historisk spelfilm. Genom att undersöka och tolka elevernas syn på spelfilm i 

historieundervisningen så kan avhandlingen öka förståelsen för filmens roll i 

undervisningen.38 Resultatet i studien visar på att filmen har en förmåga att skapa empati 

och inlevelse hos eleverna. Deldén belyser det faktum att de historiska spelfilmer som 

eleverna sett ofta innehåller våldsamma och komplicerade delar av historien vilket innebär 

att dessa händelser är lämpliga för den dramaturgi som ofta används i filmberättandet. 

Filmerna har alltså potential till att väcka starka känslor och författaren menar här att det 

skapas ett samspel mellan känslor, tankar och förståelse.39 Vidare beskriver författaren 

med hjälp av intervjuexempel på hur audiovisualiseringen i filmen underlättar elevers 

förståelse för hur historiska händelser och grymheter inte bara är text i en bok utan en 

                                                
36 Ibid, S.300–301. Hämtad 07/02/19 
37 Ibid, S.301–302. 
38 Deldén, M. (2016) Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen. i: Anna 
Larsson (ed.), Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken (pp. 179–195). 
Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier. S.181–184. 
39 Ibid S.184–185.  
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faktisk händelse som har skett.40 Författaren menar på att eleverna visar empati med 

karaktärerna i filmerna men att det finns en skiljelinje mellan empati och historisk empati 

där historisk empati betyder en förmåga att se det förflutna utifrån dess egna villkor. 

Beldén menar på att eleverna ofta balanserar mellan dessa båda och det därmed är viktigt 

att vara medveten om risken att enbart empati kan försvåra förståelsen för den historiska 

empatin.41 Författaren avslutar med att benämna spelfilmen som ett didaktiskt dilemma då 

filmen både kan ha en engagerande effekt som levandegör samtidigt som det finns en risk 

att filmen förenklar ett historiskt skeende eller genom sitt narrativ skapar en vinklad 

empatisk förståelse för historien. Det krävs då en medvetenhet hos läraren vad 

filmvisandet kan få för konsekvenser samt att göra eleverna medvetna om den tidigare 

nämnde skiljelinjen mellan empati och historisk empati.42  

 

Även i Steven Dahls receptionsstudie om gymnasieelevers mottagande av filmen Hotel 

Rwanda visar resultaten på att film har en engagerande effekt. Dahls studie visar 

ytterligare på att film kan vara en viktig resurs för individen i dess tankar kring 

existentiella frågor såsom liv, och död, rätt och fel, vi och de och så vidare. Dahl menar 

vidare på att filmmediet har en förmåga att skapa både närhet och distans till en händelse 

eftersom filmen levandegör en händelse men genom att stoppa filmen så bryts berättelsen. 

Intressant är också att filmpubliken inte var passiva mottagare utan det var snarare så att 

filmpubliken var aktiva tittare vilket visar sig i att eleverna har skilda uppfattningar i 

framförallt filmens sensmoral.43  

 

                                                
40 Ibid. S.186. 
41 Ibid S.186–189. 
42 Ibid S.190–192.  
43 Dahl, Folkmord som film: gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda. S.249–250. 
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Metod	och	material	

Detta är en kvalitativ studie och metoden som kommer att användas är fokuserade 

intervjuer. I nedanstående avsnitt så följer först en presentation av informanterna och 

vilket följs av en redogörelse av vilken typ av film och i vilken omfattning den används av 

informanterna. Detta följs av ett avsnitt om studiens etiska överväganden. Därefter 

kommer uppsatsens metod och tillvägagångssätt presenteras mer utförligt och även 

diskuteras och motiveras.  

 

Urval	och	presentation	av	informanterna	

Intervjuerna har genomförts med fyra yrkesverksamma samhällskunskapslärare varav tre 

arbetar på högstadiet och en på gymnasiet. Denna typ av urval beskrivs av Bryman som ett 

målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att urvalet styrs av ens 

problemformulering.44 Eftersom problemformuleringen riktar sig mot hur 

samhällskunskapslärare ser på användningen av film i undervisningen så kontakt tagits 

med lärare i samhällskunskap och frågan ställts ifall de vill delta i studien. Huruvida 

informanterna har varit intresserade av film som pedagogiskt redskap har inte påverkat 

urvalsprocessen. Nedan följer en presentation av informanterna. 

 

Malin är 58 år gammal och arbetar på en högstadieskola i en kommun i Västerbottens län. 

Hon undervisar i engelska, svenska och samhällskunskap och har arbetat som lärare i 30 

år. Den enda utbildning som riktat sig till film plats i skolan är en kortare kurs inom ramen 

för svensklärarutbildningen. På frågan om hon skulle vilja ha mer utbildning inom detta så 

svarar hon absolut.  

 

Annika är 41 år gammal och arbetar på en gymnasieskola i en kommun i Västerbottens 

län. Hon undervisar i samhällskunskap och svenska och har arbetat som lärare i 18 år. 

                                                
44 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. S.434. 
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Även hon hänvisar till en kortare kurs i svensklärarutbildningen. Hon tycker sig ha fått 

någon form av kompetensutveckling inom området men säger att det nog är länge sen. 

Hon berättar att hon har mer kompetensutveckling inom digitalisering och att film är en 

del av det men att hon saknar en utbildning som är mer specifikt kring film då hon 

använder sig rätt mycket av film i undervisningen.  

 

John är 58 år gammal och arbetar på en högstadieskola i en kommun i Västerbottens län. 

Han är lärare i alla fyra SO-ämnen och har arbetat som lärare i 23 år. Han har inte fått 

någon specifik utbildning som riktat sig till hur film kan användas i undervisningen och 

menar på att det absolut hade varit bra om det fanns med i lärarutbildningen för att visa att 

det också är en väg att gå. 

 

Annika är också SO-lärare och arbetar på en högstadieskola i en kommun i Västerbottens 

län. Hon är 41 år gammal och har arbetat som lärare i 18 år. Hon har inte heller fått någon 

utbildning inom hur film kan användas i undervisningen förutom kanske någon halvdag på 

mediacenter. Någon sådan utbildning är inget hon direkt har önskat men säger att det 

såklart hade varit bra.  

 

Vilken	typ	av	film	och	i	vilken	omfattning	informanterna	visar	film	

Syftet med denna undersökning har inte varit att ta reda på hur mycket film som visas men 

det får ändå sägas vara relevant att ha en överskådlig bild på ungefär hur mycket film som 

visas. Gemensamt för alla informanter är att de alla använder sig av någon form av film i 

sin undervisning åtminstone några gånger i veckan. Tre av informanterna uppger också att 

den vanligaste formen av film som de visar är olika former av korta klipp, nyhetsinslag 

eller liknande medan dokumentärer visas mer sällan och hela spelfilmer visas enstaka 

gånger per termin. John var den informant som bröt från detta mönster och visade inte lika 

mycket korta klipp utan föredrog längre bildformat såsom dokumentärer eller spelfilmer. 
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John uppgav att han försökte visa någon form av film i varje arbetsområde och att han 

regelbundet visar olika dokumentärer.   

 

Annika berättar att hon visar klipp om inte varje lektion så åtminstone varannan. Klippen 

är oftast i form av diverse informationsklipp som skulle kunna beskrivas som 

faktaförmedlare. Spelfilmer visar hon kanske en gång per termin medan dokumentärer är 

lite vanligare. Hon anser dock att många dokumentärer är lite för långa så att hon ibland 

delar upp dom och visar vid olika tillfällen. Även Malin använder sig oftare av kortare 

klipp än spelfilmer och dokumentärer medan spelfilm kanske visas en gång per termin 

säger hon. Korta klipp visar hon flera gånger i veckan. Lotta använder sig också relativt 

ofta av olika klipp och hon är också den ende av informanterna som uppger sig använda 

sig av nyhetsklipp. Dokumentärer som på ungefär en timme brukar hon använda sig av. 

Hon säger även att spelfilmer visar hon mer sällan men att det förekommer. 

Sammanfattningsvis så kan vi alltså se att film är ett återkommande inslag i de tillfrågade 

lärarnas undervisning.  

Etiska	överväganden	

Detta arbete har förhållit sig till det vetenskapliga rådets fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer. Dessa principer finns till för att skydda individen som berörs 

av forskningsprojektet.45 Det första kravet är informationskravet vilket innebär att de 

berörda parterna av forskningsprojektet informeras om forskningens syfte samt deras egen 

roll i det. Det innebär också att deltagarna ska upplysas om att allt deltagande är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att 

samtycke ska inhämtas från de inblandade parterna, i det här fallet informanterna. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagarna i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på en säker plats. För att 

                                                
45 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs], 
Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf S.5–6 
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uppfylla detta krav så har informanternas namn anonymiserats och övriga uppgifter om 

dem minimerats eller lämnats utanför uppsatsen. Efter att forskningsarbetet är avslutat så 

kommer dessutom att alla transkriberingar och inspelningar raderas. Det sista kravet är 

nyttjandekravet vilket kort och gott innebär att det material som inhämtas inte får 

användas i något annat syfte än forskningssyfte.46 

 

Metod	

Kvale & Brinkman skriver att den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå 

världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel. Men intervjun är heller inte bara 

detta utan det är även ett samtal mellan människor som har ett gemensamt intresse och i 

detta samtal så utbyts åsikter och kunskap konstrueras. Kvale & Brinkman hävdar att 

genom att prata med människor så kan vi förstå och lära oss hur människor uppfattar sin 

värld. Detta kan låta enkelt, att bara samtala med en person så får du svar på alla frågor du 

söker. Kvale & Brinkman menar dock att det visserligen är lätt att intervjua men att det är 

svårt att göra det bra.47 Just eftersom intervjun som metod vid första anblick kan tyckas 

enkel så är det extra viktigt att reflektera över vad det är som ska undersökas och vilken 

metod som egentligen är den mest lämpliga för att uppnå detta.48 Mina reflektioner kring 

detta kan läsas i metoddiskussionen.  

 

Denna uppsats har använts sig av det som Bell & Waters kallar för en styrd eller fokuserad 

intervju. Den fokuserade intervjun kan sägas både lämna utrymme för det som 

informanten vill prata om rörande ämnet samtidigt som en viss struktur i intervjun till vis 

del garanterar att alla ämnesområden kommer med.49 I denna uppsats fall så har en 

                                                
46 Ibid. S.7–14. 
47 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2014. S.15–18. 
48 Ibid S.144. 
49 Bell, Judith & Waters, Stephen, Introduktion till forskningsmetodik, 5., [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2016. S.194 
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intervjuguide formulerats med olika frågor som ska beröras. Formuleringen av dessa har 

utgått ifrån uppsatsen teori, syfte och frågeställningar.  Intervjuguiden har använts som ett 

ramverk snarare än ett strikt manus. Detta innebär att under intervjuerna så har frågor 

ibland flutit ihop med varandra eller att ordningsföljden i guiden har skiftat. Fördelen 

enligt Bell & Waters med en fokuserad intervju är att strukturen utformas i förväg vilket 

underlättar den kommande analysen.50 

 

Alla intervjuer har, efter att samtycke inhämtats, spelats in och sedan transkriberats där 

alla namn på informanterna har anonymiserats. Att spela in intervjuerna är ett bra sätt för 

att möjliggöra att intervjuaren kan ägna full uppmärksamhet åt samtalet samtidigt som du 

inte riskerar att anteckningar du gör blir felaktiga. Tillgången till en inspelning av 

intervjun är också oerhört hjälpsam vid analysen av intervjuerna då du kan gå tillbaka och 

lyssna flera gånger på det som sagts.51 Viktigt att komma ihåg är även om informanterna 

samtyckt till att spelas in så finns det en viss risk att deras svar påverkas av att de blir 

inspelade exempelvis genom att de inte är fullt ärliga i sina svar.52 Då denna uppsats 

intervjuer har kretsat kring ett relativt okontroversiellt ämne så kan denna risk anses vara 

liten.  

 

Metoddiskussion	

Bell & Waters skriver att en av de största fördelarna med intervjun som metod är att den är 

flexibel. Även om det krävs visst skicklighet så kan den som intervjuar fånga upp signaler 

såsom miner, tonfall eller kroppsspråk vilket ger större möjligheter att ställa relevanta 

följdfrågor för att fördjupa och utveckla respondentens svar. Detta kan ställas i jämförelse 

med exempelvis en enkät där varje svar måste tas för vad det är.53  

 

                                                
50 Ibid, S.195 
51 Ibid, S.196–197. 
52 Ibid, S.197. 
53 Ibid, S.189 
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Vidare så skriver Bell & Waters att det även finns problem med intervjuer inte minst 

tidsaspekten. Om du exempelvis väljer att transkribera dina intervjuer så får du räkna med 

ungefär fyra timmars skrivarbete för en timmes intervju.54 Utöver tidsaspekten så finns det 

även en risk för skevhet eftersom det intervjun är en subjektiv teknik.55 Med skevhet så 

menar Bell & Waters att eftersom intervjuaren är en människa och inte en maskin så finns 

det alltid en risk att detta påverkar respondenten. Detta behöver inte vara medvetet. De 

största riskerna med skevhet är att forskaren låter sina egna förutfattade meningar eller 

förväntade resultat påverkar både intervjuns utformande och utförande samt tolkningen av 

resultatet. Detta blir speciellt riskfyllt ifall forskaren är starkt engagerad i den fråga som 

undersöks. Att helt och hållet undvika någon form av skevhet kan därmed tyckas svårt om 

inte omöjligt. Det viktigaste för att forskningen ska bli så bra som möjligt är därmed att 

forskaren är medveten om denna risk och ständigt ifrågasätter sina egna tolkningar och att 

ens slutsatser bygger på fakta och inte tyckanden.56 

 

Intervjustudien har sina styrkor såväl som sina svagheter precis som alla olika 

forskningsmetoder och som tidigare nämnt så är det viktigt att ställa sig frågan varför just 

en intervjustudie är lämpligt för att uppfylla forskningens syfte. Med en enkätstudie hade 

jag kunnat nå ut till fler lärare och ändå kunnat besvara vilka fördelar och nackdelar som 

lärare ser på film i undervisning. En observationsstudie hade möjligtvis varit det bättre 

valet för att besvara frågeställning kring arbetssätt då det hade givit en djupare inblick. 

Min egen reflektion kring detta är att ingen av dessa två alternativa metoder kan, på ett 

tillfredställande vis, uppfylla hela syftet. En intervjustudie kan sägas vara bredare än en 

observationsstudie och djupare än en enkätstudie. Därmed vill jag påstå att den valda 

metoden passar bra för denna uppsats.  

                                                
54 Ibid. S.190 & 197.  
55 Ibid. S.190 
56 Ibid. S.200–201 
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Bearbetning	av	materialet	

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats så har utskrifterna analyserats. För att 

genomföra analysen så har jag tagit hjälp av den trenivås modell som Simon Lindgren 

beskriver i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Den första nivån är reduktion av 

data, även benämnt som kodning. Den andra nivån är presentationen av data, den så 

kallade tematiseringen. Slutligen så består den tredje nivån av slutsatser och verifiering, 

med andra ord summering. Från och med nu kommer, i denna uppsats, de kortare 

benämningarna kodning, tematisering och summering användas. De två första nivåerna 

kodning och tematisering kommer att beskrivas mer ingående nedan men först bör det 

sägas några ord om den kvalitativa analysen överlag. För det är inte så att kodningen, 

tematiseringen och summeringen har gjorts i någon form av linjär ordning utan den 

kvalitativa analysen är alltid iterativ, alltså upprepande. Lindgren beskriver det som att det 

görs flera genomgångar av datamaterialet till dess att resultaten är stabila och väl 

underbyggda. Lindgren beskriver det som att: ”…tolkningar ska växa fram i en växelvis 

process mellan det man redan vet å den ena sidan och nya observationer och erfarenheter å 

den andra.”57 Rent konkret har det i mitt fall inneburit att det skett en växelverkan mellan 

de olika nivåerna. Exempelvis så skapades tankar om vissa teman redan under 

transkriberingarna av intervjuerna som sedan omformuleras eller tagits bort under 

kodningsfasen då nya teman upptäckts. Genom att noggrant genomföra alla momenten i 

modellen och läsa igenom allt material flera gånger har slutligen den punkt nåtts då 

resultaten som tidigare nämnt är stabila och väl underbyggda.  

 

                                                
57 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2., 

[utök. och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, 2014. S.33–35 
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Kodning	

Första steget i analysen är kodningen. Att koda en transkriberad text innebär att läsa 

igenom texten och söka efter återkommande mönster, uttryck eller kategorier.58 Dessa 

återkommande mönster har i denna uppsats namngetts och markerats, dessa namn kallas 

för koder. Namnen på koderna är preliminära och har också ändrats ett antal gånger. 

Lindgren skriver att det är viktigt att komma ihåg att kodningen inte bara innebär att sätta 

beskrivande namn på olika textpassager utan att flera antaganden ligger bakom kodningen. 

Exempelvis kanske forskaren har förkunskaper grundade i tidigare forskning om vad som 

kan tänkas vara intressant att kategorisera eller att forskaren utgår från vad som kan vara 

intressant för ens fortsatta analys av texten. Syftet med att koda materialet är att lägga en 

grund för den fortsatta analysen. Koderna fungerar ”…som en del i en struktur av 

fästpunkter för ditt fortsatta analytiska tänkande.59 

 

Det finns två huvudsakliga tillvägagångsätt när en ska börja koda, tematisk eller 

datadriven kodning. I en tematisk kodning så gör forskaren ett kodningsschema redan 

innan analysen påbörjats till skillnad från en datadriven kodningsprocess där koderna 

skapas allt eftersom datan läses igenom. Även om detta är två olika strategier så går det 

enligt Lindgren inte att dra någon tydlig gräns mellan dessa och det är inte ovanligt att 

forskaren under arbetets gång pendlar mellan de två vilket också varit fallet i den här 

uppsatsen även om det huvudsakligen varit en datadriven kodningsprocess. En fördel med 

en datadriven kodning är att forskaren kan ta tillvara på den kvalitativa analysens styrkor 

som bland annat innefattar dess känsla för nyanser och förmåga att uppfatta 

motsägelsefulla påståenden eller uttalanden.60 

 

                                                
58 Ibid S.44–45. 
59 Ibid, S.48 
60 Ibid, S.50 
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Tematisering		

Nästa steg i analysarbetet är tematiseringen. I tematiseringen utgår forskaren från de koder 

som skapats i tidigare fas och söker att skapa en mer övergripande tematisk struktur. 

Lindgren menar på att tematiseringen kan gå till på olika sätt beroende på person, syfte 

och omfång av forskningsarbete. Om det är forskning med mer beskrivande syfte som 

genomförts så kan det vara lämpligt med en mindre uppsättning nyckelteman varvid den 

fortsatta analysen kan genomföras61 Eftersom detta är ett mindre forskningsarbete så 

passar denna metod väl för denna uppsats.  

 

När kodning och tematisering är slutförd så är nästa steg summeringen vilket innebär att 

resultaten summeras och presenteras.  

 

Källkritisk	diskussion	

Lindgren skriver att kvalitativ forskning ofta bedöms utifrån kriterierna validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Att bedöma på detta sätt är dock enligt Lindgren utan nytta. 

Författaren menar på att dessa kriterier är formade för att bedöma kvantitativ forskning 

och är således inte anpassade för att göra detsamma för kvalitativ forskning. Dessa 

begrepp går att översätta till att bättre passa kvalitativ forskning men det saknas en 

oproblematisk sådan.62 Lindgren beskriver att reliabilitetskriteriet som handlar om 

stabilitet i data och procedurer inte fungerar i kvalitativ forskning eftersom denna inte 

bygger på upprepade och säkra mätningar på samma sätt som kvantitativ metod.63 Att göra 

några större generaliseringen utifrån denna uppsats resultat är med andra ord svårt. Några 

sådana ambitioner finns därmed inte. 

 

                                                
61 Ibid, S.63.  
62 Ibid, S.82 
63 Ibid. S.82 
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 Gällande validitet som syftar till huruvida vi mäter det vi vill mäta så menar Lindgren att 

det inte finns tillräckligt standardiserade mätningsprocedurer för att använda sig av 

validitetskriterier. ”Det är känsligheten för kontextfaktorer och mångfald som är själva 

poängen med metoden, inte stabilitet eller standardisering.”64 Inte heller 

objektivitetskriteriet är oproblematiskt att använda sig av inom kvalitativ forskning. 

Lindgren argumenterar för att det är irrelevant inom kvalitativ forskning ifall oberoende 

forskare som studerar samma sak. Forskarens förförståelse och kompetens ska istället 

betonas menar Lindgren.65  

 

Svårigheterna med att bedöma denna uppsats utifrån dessa kriterier måste därmed tas i 

beaktande. Jag är beredd att sälla mig till Lindgrens resonemang kring att validitet som 

bedömning på kvalitativ forsknings kvalitet inte är oproblematisk. Men även om det kan 

tyckas svårt att avgöra huruvida intervjufrågorna fångar det som uppsatsen ämnar till att 

undersöka så finns det vissa styrkor som bör tas i beaktande. Framförallt rör det sig om att 

intervjuguiden är utformad utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar och teoretiska 

ramverk. Ytterligare en styrka är möjligheten till följdfrågor. I den mån som en eventuell 

otydlig fråga uppkom eller svaret som informanterna gav inte fångade det som avsågs så 

finns det möjlighet för att ställa följdfrågor eller be om förtydliganden.  

 

En risk som givetvis finns är att informanterna förskönar verkligheten eller helt enkelt 

ljuger i sina svar. Deras svar behöver alltså inte nödvändigtvis spegla verkligheten.66 

Eftersom uppsatsens ämne är ett relativt okontroversiellt sådant så får denna risk anses 

som liten.  

 

 

                                                
64 Ibid. S.82 
65 Ibid. S.82–83. 
66 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. S.268–269 



 27 

Resultat	

Resultatet från undersökningen kommer att presenteras i form av de olika teman som jag 

har identifierat under bearbetningen av materialet. Datamaterialet analyseras löpande i 

kapitlet och kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

 

Tema	1	–	Syfte	&	lärande	

Det första temat kommer beröra i vilket syfte som lärarna inkorporerar film som ett inslag 

i klassrummet. 

I	vilket	syfte	använder	sig	lärarna	av	film?	

Alla informanterna har uppgett att film aldrig eller väldigt sällan visas bara för skojs skull 

eller som någon form av belöning.   

 

När Malin visar film så är det antingen för att förklara någonting eller för använda som 

utgångspunkt i en diskussion. Hon framlyfter att film är ett jättebra sätt att få igång en 

diskussion. Jag frågar henne om hon visar film ur ett lärandesyfte eller om det även finns 

en värdegrundsdimension i filmvisandet på vilket hon svarar att det är både och. Jag frågar 

henne om hon visar film som en form av belöning på vilket hon svarar: 
”Nä, nä det tycker jag att de kan fixa själva. De ser tillräckligt med film kanske. Jag tror 

kanske att de inte alltid ser film, alltså när de ser film själva att de alltid tänker på det ur en 

lärandesituation. Eller de gör de ju inte, inte medvetet i alla fall.”67 

På frågan om hur eleverna uppfattar filmvisandet så tycker hon att även eleverna ser 

filmvisandet som ett lärandetillfälle. Hon betonar att det är en fråga om hur du lanserar 

filmen för eleverna som avgör hur eleverna ser på tillfället.  

 

I intervjun med Lotta så framkommer det att hon ser olika syften beroende på vad hon 

visar för typ av film. Lotta använder sig mest av kortare klipp och ser det som ett bra sätt 

                                                
67 Intervju 1 
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att få en variation i undervisningen. Klippen kan då ses som ett substitut till en klassisk 

lärarledd genomgång. De kan även ses som en möjlighet för repetition, ett annat format 

för att ta till sig informationen anser Lotta. När det gäller dokumentärer så menar hon att 

det mediet ofta tillhandahåller ett mer fördjupat resonemang. Ett sådant som hon själv inte 

skulle kunna ge eleverna i en vanlig genomgång. När jag ber henne förtydliga vad hon 

menar med att hon inte skulle kunna ha en genomgång om det så säger hon: 
”Då kan det ju komma in ganska mycket analys, man får se olika perspektiv. Och ibland kan 

det ofta vara mycket mer komplicerade resonemang, Typ en dokumentär som vi använde i 

vintras var den här before the flood. Och då tänker att man får följa med på en resa över hela 

världen som jag inte hade kunnat göra lika levande. Som han kan.”68 

 

Lotta säger att en sådan dokumentär tar med en på en resa runt hela världen med 

intervjuer, bilder och berättelser och levandegör stoffet på ett sätt som är väldigt svårt att 

göra på egen hand.  

 

Här kan vi se ett exempel på det som Norlander benämner som mediespecifika 

kvaliteter.69 I det här fallet så rör det hur dokumentären har kvaliteterna att både 

levandegöra innehållet och fördjupa resonemangen. När Lotta berättar om att 

dokumentären tar med en på en resa runt världen med olika innehåll så kan detta också 

tolkas som att dokumentären innehåller flera olika meningserbjudanden vilket då får 

betraktas som positivt för inlärningen.  

 

John resonerar på ett liknande sätt och menar att film ger svar på ett sätt som han själv 

aldrig skulle kunna. Han menar på att filmen tillför en extra dimension och skapar ett 

intresse hos eleverna som är svårt för läraren att skapa på egen hand. Det är också i just 

syftet att skapa intresse som John visar film. Han använder sig av film i detta syfte oftast i 

                                                
68 Intervju 2 
69 Norlander. Historieundervisning i det multimediala klassrummet S.11 
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sin historieundervisning men även i andra ämnen som samhällskunskap. Därtill så kan 

filmen fungera som en bra utgångspunkt för vidare diskussion. Även här kan vi urskilja 

åsikten att film som medium har specifika kvaliteter.  

 

När det gäller att visa dokumentärer så ser John det som ett bra sätt att levandegöra 

faktaförmedling. Dokumentären fungerar då enligt honom som en faktabok men som är 

mycket mer intresseväckande. John är tydlig med att syftet med filmvisningen är olika 

beroende på vad det både är för typ av film men också vad innehållet i filmen är. 

Exempelvis både en spelfilm och en dokumentär kan fungera som intresseväckare och 

levandegöra ett moment men dokumentären kan även fungera som en faktaförmedlare 

medan en spelfilm kan användas som ett analysobjekt eller en lite ”roligare” källkritisk 

övning. 

 

Här kan vi se att läraren har en medvetenhet om att olika medier, i det här fallet läroboken 

och dokumentären samt spelfilmen, har olika kvaliteter och meningserbjudanden. Här kan 

det betonas att meningserbjudandet beror på syftet med undervisningen. Filmen har olika 

kvaliteter från vilka läraren kan välja vilken han vill betona och lyfta fram.  

 

Även Annika uttrycker att syftet med filmvisning ofta är olika beroende på vilken typ av 

film som visas. Spelfilm använder hon oftast för att ge eleverna förkunskaper och väcka 

intresse inför ett arbetsområde. Dokumentärer och kortare klipp använder sig Annika 

oftare som ett sätt att knyta ihop säcken och sammanfatta ett arbetsområde.  

 

John menar även precis som Lotta att en av anledningarna till han visar mycket film är just 

för att variera undervisningen så att det blir lika mycket text, prat och film.  

 

Utöver att variera undervisningen så lyfter Lotta att film är ett bra sätt att låta eleverna få 

en annan röst än hennes i undervisningen.  
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 ”Man tar ju som in samhället, världen, andra människor i klassrummet 

genom filmen. Och sen är det ju också, rent stoffmässigt. Det kommer fram 

andra saker än det man kan läsa i läroboken eller det jag går igenom.”70 

 

Detta citat kan kopplas till Erikssons resonemang om filmen som kulturell dörröppnare 

där läraren bjuder in eleverna till en större värld och försöker vidga deras vyer och 

världsbild. 71 

 

Övergripande	analys	av	syfte	med	filmvisning	

Överlag så återfinns alla av de syften som Hultkrantz redogjort för i sin forskning. Alla 

syften har dock inte återgivits av alla informanter. Dessa syften är faktaförmedling, 

flerperspektivism, empati och moral, källkritik samt intresseväckare. Hultkrantz forskning 

visade till skillnad från denna undersökning på att de flesta lärare har ett till syfte 

nämligen att träna eleverna i mediekompetens. Detta kan inte sägas återfinnas i denna 

undersöknings datamaterial vilket däremot inte behöver betyda att ett sådant syfte inte 

funnits hos informanterna.  

 

Vad	lär	sig	eleverna	genom	film?	

När det gäller vad eleverna lär sig genom att titta på spelfilm så tror Malin att de lär sig att 

se saker ur olika synvinklar. Att filmen skapar en känsla av empati för karaktärerna och 

därmed kan eleverna tydligare skapa en förståelse för de problem som karaktärerna brottas 

med. ”Det blir mer verkligt fast det är en spelfilm. Historien har fått en berättarröst. Mer 

än om man skulle läsa en text om samma händelse.”.72 Jag frågar henne varför hon tror att 

                                                
70 Intervju 2 
71 Eriksson, Introduktion till filmpedagogik S.21-22 
72 Intervju 1  
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det är så, att det är lättare att leva sig in i en film än i en text. Hon påpekar att det såklart 

inte alltid är så och att vissa elever har lättare att leva sig in i en text. Hon säger att filmen 

ger en till eller snarare annan dimension av berättelsen. Sammanfattningsvis så menar 

Malin på att filmen både kan lära eleverna rena ämneskunskaper men även träna den 

empatiska förmågan att förstå och sätta sig in i en annan människas situation och problem. 

Det sistnämnda kan inte sägas vara ett lärandemål i något ämne specifikt men som ändå 

värderas som en viktig egenskap.  

 

Även Lotta lyfter det faktum att film kan hjälpa eleverna att se olika perspektiv då det 

tillför fler olika röster. Förutom det så tycker hon inte att lärandet i sig skiljer mellan att 

läsa i läroboken, lyssna på en genomgång eller titta på en film om ett fenomen. Hon lyfter 

att det som kanske skiljer sig är att elever som inte är så lässtarka gynnas mer av att se 

film eftersom det blir tydligt visualiserat. John lyfter upp att en av filmens styrkor är att 

den kan konkretisera en text som annars riskeras att upplevas som abstrakt och svårgripbar 

för eleverna.  

 

Dessa resonemang kan kopplas till Deldéns forskning som visade på hur film kan skapa 

inlevelse och empatikänslor.73 Även åsikter att en film säger någonting mer än bara en text 

om samma sak gör stämmer med överens med tidigare forskning av Deldén.74 Vidare så 

kan vi även härleda till Säljös resonemang om medierat lärande. I detta fall så kan det 

faktum att filmen skapar empati och medkänsla ses som en form av medierat lärande. För 

som Säljö menar så agerar vi gentemot omvärlden med hjälp av olika artefakter och 

genom dem kan vi lösa problem och sociala praktiker som annars inte vore möjligt.75 

 

                                                
73 Deldén, Det räcker inte att bara visa en film S.184–185 
74 Deldén, Det räcker inte att bara visa en film S.186 
75 Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv S.75–76 
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Annika anser också att lärandet i text, film eller genomgång inte skiljer sig speciellt 

mycket åt. Hon tillägger att filmen kan bidra med en bild eller en upplevelse av hur 

nånting är eller var som kan vara svårare att få från en text. Annika resonerar även kring 

att det här kan skilja sig mellan till exempel dokumentärer som kan ge mer tydlig 

faktaförmedling till skillnad från en spelfilm som kanske snarare kan bidra med en 

”känsla”.  

 

John menar på att det kan vara svårt att besvara frågan om vad elever lär sig av 

filmvisning eftersom en film kan tas emot på så många olika sätt. Här kan det då spela roll 

hur läraren lanserar filmen och vilka instruktioner som ges på förhand menar han. Om 

läraren ger instruktioner om att eleverna ska källkritiskt granska filmen så fokuseras 

lärandet mot just detta. 

 

Även här kan vi se tecken på att John är medveten om att meningserbjudande och 

meningsskapande inte behöver vara samma sak. Johns resonemang kan även kopplas till 

medieringsbegreppet i den mening att mottagandet av filmen beror på ens erfarenheter och 

förförståelse. Filmen kan alltså inte ses som ett statiskt verktyg som uppfattas likadant av 

alla betraktare utan snarare som ett verktyg som i olika händer medierar lärandet på olika 

sätt.  

 

Tema	2	–	Tillvägagångssätt	

En av denna uppsats frågeställningar är hur lärare arbetar med film i sin undervisning. 

Första steget för att besvara denna frågeställning är att ta reda på hur de gör sitt urval av 

vilka filmer eller klipp de ska visa. När vi klargjort hur urvalet gått till så blir nästa fråga 

hur det konkreta arbetet går till. Jag har därmed valt att dela upp temat tillvägagångssätt i 

två subteman nämligen urval och för-, under- och efterarbete. 
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Urval	

Malin uttrycker tidigt ett missnöje över hur begränsat det möjliga urval hon har är. Det 

hon får visa blir mindre och mindre hävdar hon och hänvisar till mediacenter 

Västerbotten. Hon visar Youtubeklipp men är osäker på om hon egentligen lagligt får visa 

det. På frågan vad hon strävar efter när det gäller innehåll så söker hon ofta efter filmer 

som ger möjlighet till diskussion och gärna då värdegrundsfrågor. Malin berättar också att 

i hennes svenskundervisning så använder hon gärna film för att visa på likheter och 

skillnader mellan en berättelse i textform och bildform.  

 

Även Lotta lyfter upp tillgängligheten som en viktig faktor i urvalsprocessen, speciellt då 

hon ska visa nyhetsklipp. Hon jämför Svt och tv4 nyheterna där Svt lägger upp hela 

program att titta på medan tv4 också erbjuder nyheter i form av klipp vilket gör att hon 

föredrar tv4. Hon menar på att det då blir lättare för henne som pedagog att hitta klipp som 

är lämpliga för hennes undervisning. Hon anser också att det material som tv4 

tillhandahåller är lättillgängligt för eleverna med visualiseringar i form av grafik och 

liknande.  

 

Utöver det så beskriver hon urvalsarbetet som något som pågår löpande i form av tips från 

kollegor eller egna erfarenheter av klipp hon sett själv. Hon upplever också att ibland så 

har hon hittat något jättebra men som sedan inte går att hitta tillbaka till eller att materialet 

har tagits bort. Hon är precis som Malin missnöjd med mediacenter och hon är framförallt 

missnöjd med svårigheterna att hitta något användbart genom deras sökmotor. Hon 

använder sig gärna av olika former av myndighetsmaterial som ges ut från till exempel 

riksbanken.  

 

John menar på att urvalet är väldigt styrt utifrån vad syftet med arbetet är, vad han vill att 

eleverna ska lära sig och då måste han titta på filmens kärna, vad det finns att ta till sig 
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från den? Han skulle gärna se att skolan köpte in fler rättigheter och licenser för att kunna 

använda sig av mer media i undervisningen. 

 

Precis som John så säger Annika att urvalet styrs utifrån syftet med arbetet. Om hon vill 

skapa intresse hos eleverna så kan hon ibland visa spelfilmstrailers och om syftet är att 

sammanfatta ett område så väljer hon hellre dokumentärer eller korta Youtubeklipp. Hon 

anser precis som de övriga informanterna att utbudet hos mediacenter är begränsat, 

speciellt fler dokumentärer hade hon önskat fanns tillgängligt. Hon säger att det finns 

väldigt mycket bra som hon hade kunnat använda om det var lagligt. Hon berättar att det 

såklart finns andra tjänster som kan erbjuda korta informationsfilmer men att just 

dokumentärer är svåra att få tag i.  

 

Återigen så ser vi här tecken på att informanternas svar antyder på en uppfattning om att 

olika former av film har olika styrkor och kvaliteter. Vi kan även se att det finns en viss 

osäkerhet och missnöje kring vad som lärarna får och har möjlighet att visa för eleverna.  

För-,	under-	och	efterarbete		

Att detaljerat redogöra för det exakta förloppet för användningen av film i undervisningen 

finns det inte plats med i denna uppsats. Därför kommer denna del framförallt beröra hur 

informanterna resonerar kring för-, under- och efterarbete vid filmvisning. Gemensamt för 

alla informanter är att de alla använder sig av någon form av detta i sin undervisning. En 

viktig del av förarbetet är att förklara för eleverna varför de ska se på film, detta speciellt 

om de ska se längre filmer. Både Malin och John betonar vikten av att förklara kontexten i 

en film om den behandlar någonting som eleverna kanske inte bekanta med sen tidigare. 

John använder sig av filmen Blood diamond76 som exempel, där förklarar han hur 

                                                
76 Blood Diamond är en dramafilm från 2006 som utspelar sig i ett Sierra Leone härjat av inbördeskrig. Se: 

https://www.imdb.com/title/tt0450259/ hämtad 23/04/19 
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situationen ser ut och egentligen vad det är för typ av film de ska se. Däremot så berättar 

inte så mycket om handlingen utan det ska filmen själv få ge.  

 

Att både Malin och John anser att kontexten i filmen är viktigt går att koppla tillbaka till 

Hultkrantz resultat som också visade på vikten av förförståelse.77 Detta kan också förstås 

utifrån meningserbjudande och meningsskapande. Filmen i sig kan ha ett 

meningserbjudande men utan rätt förförståelse för vilken kontext filmen utspelar sig i så 

riskerar meningsskapandet att försvinna eller förvrängas.  

 

Malin menar på att en del av förarbetet är ju också att se filmen själv så att läraren kan 

förbereda sig på vad filmen tar upp eller om det finns svåra ord eller begrepp som kan 

behöva förklaras innan. John säger att nästan alltid när han ser en film privat så finns det 

en tanke om filmen kan användas i undervisningssyfte vilket skulle kunna benämnas som 

en form av förarbete.  

 

Lotta lyfter att om filmen ska användas som introduktion till ett arbetsområde så kan det 

vara en poäng att inte göra så mycket förarbete, filmen blir det första eleverna möter. Om 

filmen däremot används för att knyta ihop ett arbetsområde så kan det behövas en 

förklaring eller diskussion som introducerar filmen som ett annat perspektiv.  

 

Både Lotta och Annika lyfter upp att de gärna låter eleverna arbeta med någon form av 

underarbete medan de ser filmen. Det kan då handla om att göra anteckningar under 

filmvisningen eller svara på olika frågor som förberetts. Lotta menar att underarbetet är 

viktigt så att eleverna fortsätter vara aktiva och tänka medan de tittar och inte somnar till. 

John säger att underarbetet skiljer sig en del om han visar dokumentärer eller spelfilm. I 

en dokumentär kan han gärna pausa och aktivera eleverna med frågor för att kolla så att 

                                                
77 Hultkrantz, Playtime, S.32–33. 
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alla är med på tåget medan han ogärna gör det i spelfilm då han inte vill förstöra själva 

filmupplevelsen.  

 

Alla informanterna uppger att efterarbetet till en filmvisning ofta sker i form av 

diskussioner, både i helklass och i mindre grupper. I de fall som film används som en 

introduktion till ett arbetsområde så blir efterarbetet ett mer tydligt fortsatt arbete med 

frågor som filmen behandlat. John använder filmen Blood diamond i ett arbetsområde där 

de ska jämföra fattiga och rika länder och leta orsaker till varför vissa länder är fattiga. 

Efterarbete till en sådan film kan då både handla om att diskutera huruvida filmen visar en 

sanningsenlig bild men också att identifiera olika problem som fattiga länder kämpar med. 

Detta kopplar han sedan gärna vidare till vad är det för forskningsläge som finns kring det.  

 

Att använda film som grund för diskussion kan ur ljuset av Halls forskning tolkas som att 

lärarna medvetet eller omedvetet ser ett värde i att lyfta in populärkulturen i 

undervisningen.78 

 

Tema	3	–	Fördelar	&	nackdelar	

Tema 3 behandlar de olika fördelar och nackdelar som informanterna anger när det gäller 

användandet av film i undervisningen. Vissa av dessa fördelar kan även anges under temat 

syfte och lärande.   

Fördelar	

Informanterna har angivit flertalet olika fördelar under intervjuerna varav en av de 

tydligaste är att film är något som når ut till de flesta elever. Ingen av informanterna tycker 

att det finns någon speciell elevgrupp där filmvisning inte passar. Alla är däremot överens 

om att elever som har svårare att ta till sig information via text eller muntliga 

genomgångar gynnas av filmvisningen. Malin uttrycker sig så här: ” Det är en fördel 

                                                
78 Hall, How popular culture texts inform and shape students’ discussions of social studies texts. S.296–305. 
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eftersom det är någonting som de allra flesta kan ta till sig, utan extra anpassningar. Man 

når många, fångar intresse. Skapar förståelse för det man håller på med”.79 Hon ger även 

ett exempel från när eleverna läst om renässansen. Vissa elever hade haft svårt att förstå 

begreppet men när de fick se en film om Don Quijote så kunde de hänga upp den tidigare 

informationen på något. Filmen blev ett slags bildstöd till tidigare undervisning. Även 

Annika lyfter fram att det är en jättestor fördel att få se och lyssna istället för att läsa för 

vissa elever. Och att just bilderna gör att eleverna kan hänga upp tidigare kunskap på 

något. 

 

Här finns det intressanta kopplingar att dra till det sociokulturella perspektivet på lärande 

och artefakters roll i detta. Lärandet skulle här kunna sägas medieras genom både texten 

och den senare bilden vilket fick följden av att eleverna kunde förstå något som hen 

tidigare kämpat med. Elevernas lärande är sammankopplat med deras förståelse och 

användning av både text och bild. Vissa paralleller kan dras även till Lundströms & och 

Svensson diskussion om hur olika kognitiva mönster utvecklas beroende på vilken typ av 

media du är van vid. Med andra ord, kan det tänkas vara så att om eleverna är vana vid 

filmmediet så kan de lättare ta till sig och hänga upp kunskap som kommer från den. En 

sådan tolkning är möjlig men det bör poängteras att det krävs mer forskning för till fullo 

stödja detta.  

 

Informanterna är överens om att filmvisning kan vara ett adekvat medium om syftet är att 

variera i undervisningsmetod för att nå alla elever. Lotta menar att i klasser där 

studiemotivationen är lägre så kan hon använda film oftare då hon anser att det då blir 

ännu viktigare med variation i undervisningsmetod. John betonar att han är medveten om 

att elever lär sig på olika sätt och därför så försöker han i varje moment ha med olika 

medier som passar olika inlärningsstilar och att där är film en naturlig del i det hela. John 

                                                
79 Intervju 1 
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berättar om att ett problem som SO-ämnet har och har haft i många år är att det 

textmässigt funnits två olika material, ett vanligt och ett lättläst. Problemet anser han att är 

det lättlästa egentligen säger alldeles för lite för att eleverna ska kunna skapa en förståelse. 

Här menar han att filmen kan fylla en lucka eftersom du inte behöver läsa utan du kan se, 

höra och uppleva filmen snarare. Men även om film är ett bra sätt att nå många elever så 

menar han att det såklart som med allt annat är en fördel ju mer förförståelse eleverna har 

kring ämnesområdet. Elever med stor förförståelse kan dra större nytta av filmen säger 

han.  

 

Just förankringen hos eleverna med vad syftet med filmvisningen är något som återfinns i 

Hultkrantz forskning som betonade att det krävs en viss studiemotivation och förförståelse 

för att kunna ta till sig och analysera filmen.80 

 

Gemensamt för informanterna är också att de anser att filmvisning oftast tas väl emot av 

eleverna. Lotta understryker att man inte ska underskatta att eleverna tycker det är roligt 

med filmvisning. Filmen blir en möjlighet att göra någonting som eleverna i vanliga fall 

kanske tycker är tråkigt till någonting lite roligare. Samma resonemang för även John. 

Han menar på att det blir ett trevligt moment för eleverna, att de ser en film som de lika 

gärna hade kunnat se på en lördagskväll. Skillnaden blir att han kan styra in eleverna på 

tankebanor som kretsar kring filmen innehåll ur en ämnessynpunkt. Just det faktum att 

eleverna gillar film innebär enligt honom att de har alla sinnen öppna mot filmen.  
”De har inte halva sinnet riktat mot kompisen bredvid eller vad som ska hända på rasten och 

så vidare. Utan upptagningsförmågan är mycket större eftersom fokus är riktat mot 

filmen.”.81 

 

                                                
80 Hultkrantz, Playtime, S.32–33. 
81 Intervju  
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Som tidigare nämnt så är filmvisning ett bra sätt att väcka intresse. Något som också 

framkommit under intervjuerna är att flera av respondenterna anser att filmen kan väcka 

frågeställningar hos eleverna. John menar att när eleverna ställer frågor så är det ett tecken 

på att intresse finns och att detta även indikerar att eleverna tar med sig den nyfikenheten 

även utanför skolan. Lotta ger ett exempel från när hon visade Before the flood och hur 

några elever som inte äter griskött efter att ha sett filmen frågade om de nu var tvungna att 

sluta äta nötkött också.  

 

Jag frågade också informanterna ifall det faktum att eleverna generellt tittar mycket på 

olika former av film påverkar deras undervisning. Ingen av informanterna har reflekterat 

över detta så mycket tidigare. De tycker sig inte heller se en tydlig tendens utöver att 

eleverna är vana vid mediet och inte tycks tröttna på det. Lotta berättar hur elever ibland 

kan komma med tips på olika Youtubeklipp som de hittat om ämnesområdet. Något som 

väldigt sällan sker med exempelvis böcker eller tidningsartiklar vilket hon tar som ett 

bevis på att eleverna tycks vara mer ”hemma” i det filmmediet. Annika säger att det är 

klart att det underlättar att eleverna är vana mediet. Malin säger att hon inte tänker på det 

mer än att det inte är synd om eleverna ifall de inte få se film i skolan eftersom de ändå ser 

så mycket på fritiden.  

 

 

Nackdelar	

Föga förvånande så var tidsbrist den vanligaste nackdelen med att visa spelfilm eller 

längre dokumentärer. När det gäller att visa kortare klipp var detta inte ett direkt problem. 

Malin säger att om hon kan kombinera en film i sina ämnen så gör hon gärna det. Detta 

för att det inte heller ska vara så långt mellanrum mellan filmvisningarna. Hon menar 

också att om en lektion är längre än en timme så kan eleverna behöva en bensträckare för 

orka hålla sig fokuserade när de ser filmen. Även Annika belyser faran med att visa för 

långa filmer i ett svep. Hon säger även att en förutsättning för att hon skulle visa mer 
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längre filmer är att de schematekniska förutsättningarna skulle förbättras. John ger ett 

exempel på en film, Kingdom of heaven som handlar om korstågen på medeltiden. Detta 

är ett ämnesområde i historia som han annars skulle ägna relativt lite tid till men om han 

visar den filmen så är det drygt två timmar lektionstid som går åt. Och den tiden menar 

han att han egentligen inte har. Då gäller det att han verkligen kramar ur allt matnyttigt 

från filmen han kan och då blir det mycket upp till honom som lärare att leda eleverna rätt, 

filmen som sådan räcker inte själv. Annika menar att om filmen blir för lång så finns det 

risk att hon tappar en del elever, speciellt om filmen är tråkig så riskerar det att bli ett stort 

slöseri med tid.  

 

En annan nackdel som framförallt Annika tar upp är att filmen är envägskommunikation 

där eleverna riskerar att bli passiva mottagare. Detta blir speciellt en risk om det är en 

längre film där eleverna får sitta och titta utan att interagera med läraren på länge. Det blir 

svårt för henne att veta om de lär sig någonting menar hon. Att en av filmens nackdelar är 

att tittaren är en passiv mottagare framhåller även John. 

 

Detta går emot det resultat som Dahl visade på där eleverna inte alls visade sig vara 

passiva mottagare.82 En möjlig förklaring till detta skulle kunna bero på att Dahl och mina 

informanter ser på begreppet passiv mottagare på skilda sätt. Det går dock inte att utesluta 

att denna uppsats och Dahls forskning visar på olika resultat.  

 

En svårighet när det gäller visandet av spelfilm i samhällskunskapsundervisningen som 

John tar upp är att han upplever det som att de flesta spelfilmer som behandlar 

samhällskunskapsliga områden ligger på en för hög nivå kunskapsmässigt. Han menar att 

de flesta filmer kräver en sån djup förförståelse så att visa en sådan film skulle vara slöseri 

med tid. Kanske, säger han kan det till och med vara negativt att visa en för svår film då 

                                                
82 Dahl Folkmord som film. S.249-250. 
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eleverna riskerar att känna sig vilsna och tappa motivationen. Vidare jämför han med att 

visa film i historieundervisningen som han beskriver som ett mer berättande ämne. Jag 

frågar honom varför han tror att det känns lättare att visa film i historia än 

samhällskunskap? 
”Ja det ligger i själva ämnets natur. Historia är ett berättande ämne. Att förstå att en 

berättelse fortsätter bara, det finns egentligen inget slut utan du har en röd tråd i historien av 

orsak och verkan. Men varje tid har sin historia att berätta. Och är man då duktig på att 

berätta den här historien så blir det en bra film. Medan samhällskunskap ska ju skildra där vi 

är nu. Den har inte lika bred, du kan inte följa en historia på samma sätt i 

samhällskunskapen.”83 

 

John menar vidare att ytterligare en sak som försvårar visandet av spelfilm i 

undervisningen är att eftersom samhällskunskapen ska skildra samhället idag så måste 

även filmen vara aktuell. Det innebär att en film som du kan visa i samhällskunskap 

ganska fort riskerar att bli inaktuell och därmed kan eleverna inte relatera till den som en 

skildring av dagens samhälle. En film som American history X som behandlar rasism kan 

eleverna inte relatera till eftersom det samhället som filmen porträtterar finns inte kvar 

idag, även om rasism fortfarande finns kvar i samhället säger han.  

 

Lotta ser inte några större nackdelar med att visa film i undervisningen utan den största 

nackdelen är det redan nämnda begränsade utbudet. Hon använder sig gärna av korta 

informationsfilmer från exempelvis ekonomifakta eller riksbanken och tycker att de är bra 

men en nackdel med dessa är att de ibland kan upplevas lite nischade och vinklade. Hon 

säger att hon därför måste föra en sån diskussion med eleverna om vem avsändaren är och 

hur det kan spela in en roll. Just diskussionen om avsändare eller vinklade budskap tar 

även Annika upp. Hon är inte rädd för att visa filmer som i sig skulle kunna upplevas som 

problematiska utan ser det snarare som en möjlighet att starta en diskussion med eleverna. 

                                                
83 Intervju 3 
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Hon trycker på vikten av att vara medveten som lärare vilket även John anser. John menar 

på att all media har nån form av vinklat budskap från avsändare och att hans uppgift som 

lärare blir då att göra eleverna medvetna om detta. Lotta tycker sig se en tendens av att 

eleverna är mer källkritiska överlag idag än tidigare men att den källkritiken mer gäller för 

skrivna texter och att film inte analyseras på samma sätt. Å andra sidan så anser Annika att 

det finns en ganska stark grundinställning hos eleverna att filmer ofta är överdrivna och att 

man inte köper vad som helst.  

 

Att vinklade och nischade filmer både kan ses som en fördel och nackdel kan återspeglas i 

Deldéns diskussion kring att filmen innehar ett möjligt didaktiskt dilemma.84 Det 

didaktiska dilemma som Deldén refererar till är visserligen mer specifikt riktade till 

historisk film men det ovan beskrivna går också att benämna som ett didaktiskt dilemma. 

Även det som John säger att det finns en risk att filmen faktiskt försämrar elevernas 

motivation till lärande kan menas vara ett didaktiskt dilemma.  

Tema	4	–	Läroplanen	

På frågan huruvida lärarna känner att de har stöd för filmvisning i läroplanen, både den 

allmänna och ämnesplanen för samhällskunskap så känner ingen av respondenterna att det 

uttryckligen står att de varken måste eller inte får använda sig av film. Det gemensamma 

är att alla ur en ämnessynpunkt ser filmen som ett didaktiskt instrument, ett läromedel mer 

än någonting annat. Malin och Lotta som båda också är svensklärare hänvisar till att i 

svenskämnet så står film uttryckligen med som något som ska vara med. Malin är den 

ende av informanterna som hänvisar till att det i läroplanen för grundskolan finns en del 

om att barn ska få lära sig att ta del av kulturutbudet. Lottas åsikt är att mycket av de 

värderingsfrågor som tas upp i den allmänna läroplanen ligger naturligt inbäddat i 

samhällskunskapen, att det inte går att undervisa i samhällskunskap utan att beröra 

områden som solidaritet, demokrati, rättvisa och så vidare. Och film är då enligt henne ett 

                                                
84 Deldén, Det räcker inte att bara visa en film, S.190-192. 
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bra sätt att starta diskussioner kring sådana begrepp. Malin såväl som John refererar till att 

det i läroplanen finns skrivningar om att elever ska lära sig utifrån sin egen förmåga samt 

att de ska erbjudas en variation av arbetssätt.  

 

Annika diskuterar istället det källkritiska kriteriet i läroplanen och att när eleverna ska 

granska det de ser på nätet så är filmen ett naturligt objekt. När det gäller målen i den 

allmänna läroplanen så anser Annika att hon mer naturligt kommer in på dessa frågor när 

hon visar film i sin religionsundervisning. Hon hävdar att just spelfilm fungerar bra som 

utgångspunkt att använda i syftet att diskutera värdegrundsfrågor.  

 

Sammanfattning	av	resultat	

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att alla informanterna anser att filmen har en 

plats i deras undervisning. De har uttryckt både för- och nackdelar med filmanvändning 

där några av de tydligaste fördelarna var att filmen var lättsam att ta till sig, passade för 

alla elever, visade på olika perspektiv, var intresseväckande samt en bra grund för 

diskussion. Nackdelar som lyftes var att filmvisning, speciellt spelfilm och dokumentärer 

riskerar att ta lång tid. En informant menade att det är svårt använda sig av spelfilm i 

samhällskunskapsundervisningen då de flesta sådana filmer kan vara för svåra för 

högstadieelever eller inaktuella. En annan nackdel var det begränsade urvalet. En nackdel 

som nämndes var också att vissa filmer riskerade att vara en aning vinklade och nischade. 

En informant menade dock att en vinklad film hade potential att användas i ett annat 

lärandesyfte genom att problematisera.  

 

När det gäller tillvägagångssätt så menade samtliga informanter att någon form av för-, 

under- eller efterarbete är viktigt när du ska visa film. Förarbetet består ofta någon form av 

förklaring eller arbete kring filmens kontext medan efterarbete ofta gjordes i 

diskussionsform. Underarbetet som nämndes var att göra anteckningar eller svara på 

frågor som förberetts.  



 44 

 

Resultatet har också visat på att informanternas syn på filmens roll i undervisningen till 

stora delar stämmer överens med vad tidigare forskning visat på. Framförallt är det tydligt 

att lärarna kan använda sig av filmen i olika syften och att de olika mediespecifika 

kvaliteter som finns i filmen kan plockas fram beroende av syftet. En av de tydligaste 

kvaliteterna som lyfts fram är filmens förmåga att inspirera och levandegöra 

undervisningen innehåll. Till viss del styrker resultatet också uppfattningen om att en 

films meningserbjudande och meningsskapande inte behöver vara synonymer.   

 

Gällande medieringsbegreppet så pekar resultat på att filmens mottagande hos eleverna 

påverkas av deras förförståelse. Exempelvis filmens förmåga att skapa empati och 

inlevelse gör att filmen kan ses som verktyg som hjälper eleverna att skapa en förståelse 

för andra människor och perspektiv. 	
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Sammanfattning,	slutsatser	och	diskussion	

Denna studies syfte är att synliggöra ett antal lärares attityder och arbetssätt kring 

filmvisning i ämnet samhällskunskap. Studiens teoretiska ramverk är 

medieekologisk teori samt det sociokulturella lärandebegreppet mediering. 

Framförallt har begreppen meningserbjudande, meningsskapande och 

mediespecifika kvaliteter spelat en viktig roll. Detta ramverk har fungerat som stöd 

vid formulering av syfte och frågeställningar samt vid utformandet av en 

intervjuguide. Ramverket har också använts som ett verktyg vid analysen. Den 

valda metoden är fokuserade intervjuer och fyra yrkesverksamma lärare i 

samhällskunskap har intervjuats. Tre av informanterna arbetar på högstadiet och en 

på gymnasiet. För att uppfylla studiens syfte så har tre frågeställningar besvarats.  

1. Hur använder sig lärare av film i sin undervisning? 

2. Vilka fördelar ser lärare på användningen av film i undervisningen? 

3. Vilka eventuella hinder och nackdelar ser lärarna med att använda sig av film i 

undervisningen? 

Resultatet har bearbetats till fyra olika teman och presenterats efter dessa. Gällande den 

första frågeställningen så har resultatet visat att lärare använder film olika beroende på vad 

syftet med undervisningen är. Gemensamt för alla informanter är de använder sig av 

någon form av för-, under- eller efterarbete. Film kan användas som introduktion till ett 

nytt arbetsområde eller som en avslutning på ett. Filmens styrka som grund för diskussion 

lyfts också. När det kommer till fördelar av filmanvändning i undervisningen så har 

informanterna uttryckt åsikter som till stor del stämmer överens med tidigare forskning. 

Extra nämnvärda av dessa fördelar är filmens förmåga att levandegöra, inspirera och nå 

stora delar av elevgruppen. Filmen har vid flera tillfällen beskrivits som en extra 

dimension till ett studiematerial. Avseende den tredje frågeställningen så var det 

framförallt att film och spelfilm i synnerhet är tidskrävande som lyftes. När det gäller 

andra typer av film så var en nackdel som framfördes att vissa filmer kunde upplevas allt 

för vinklade. Slutligen så var det begränsade utbudet på all typ av film en nackdel som 
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lyftes av samtliga informanter. De teoretiska begreppen mediering, meningserbjudande, 

meningsskapande och mediespecifika kvaliteter har alla kunnat appliceras på delar av det 

empiriska materialet. Det är framförallt tydligt att informanterna hyser åsikten att olika 

medier har specifika kvaliteter som genom olika arbetssätt kan kopplas till olika 

meningserbjudanden. Studiens resultat styrker till stor del tidigare forskning, framförallt är 

detta fallet när det kommer till films styrkor samt syften med att visa film.   

 

Avslutande	diskussion	

Vi kan alltså konstatera att filmvisning i undervisningssyfte har både för- och nackdelar 

samt att filmen kan användas på flertalet olika sätt i undervisningen. Eftersom urvalet är 

endast fyra lärare så kan inga större generaliseringen göras över att denna åsikt hyses av 

en större population lärare. Det är troligt att andra undersökningar skulle visa på andra 

attityder gällande filmvisning i undervisningen. Ett rimligt antagande får ändå sägas vara 

att filmvisning i undervisningen inte är ett ovanligt fenomen. Utifrån ett sådant antagande 

så blir det extra intressant att informanterna uppger att deras utbildning i hur filmen kan 

inkorporeras i undervisningen är bristande eller i vissa fall icke existerande. Inte heller 

min egen utbildning har, under fem års studier, berört ämnet. Här finns det alltså, i mitt 

tycke, från lärarutbildningen en outnyttjad potentiell lärokälla. I ett samhälle där film i alla 

dess former blir mer lättillgängligt samt en stor del av unga och barns vardag så bör en 

förståelse för hur film fungerar och kan användas vara av stor vikt. För att vi lärare ska 

kunna hänga med i samhället utveckling så krävs med andra ord, kunskap.  

 

Men för att ta tillvara på filmens potential så räcker det inte med kunskap. All kunskap 

och utbildning i världen räcker inte till om det inte finns någon film tillgänglig. Denna 

studie har visat att informanterna är missnöjda över tillgängligheten och urvalet på 

egentligen all form av film. Det är visserligen möjligt att situationen ser annorlunda ut i 

andra kommuner. Det går dock inte att förneka att här finns stora förbättringsmöjligheter, 

ett ansvar som faller på skolans ledare.  
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Slutligen några avslutande ord avseende filmens roll i samhällskunskapsundervisningen. I 

jämförelse med exempelvis historieämnet så tycks lärare i samhällskunskap stå inför andra 

utmaningar om de vill använda sig av film i undervisningen. Huruvida det är som en 

informant uttryckte sig att skillnaderna ligger i ämnenas natur låter jag vara osagt. 

Möjligtvis är det bristen av forskning inom ämnet som bidrar till en osäkerhet om filmens 

plats i samhällskunskapsundervisningen. Förhoppningen med denna uppsats är att den kan 

bidra med en pusselbit för att fylla denna brist.  
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Vidare	forskning	

Som tidigare nämnt så finns det ett forskningsutrymme gällande filmens plats i 

samhällskunskapsundervisningen. Det finns flera intressanta vägar som vidare forskning 

inom ämnet skulle kunna ta. En av dessa är mer utförliga klassrumsobservationer för att 

konstatera hur eleverna tar till sig av informationen. Är det så som lärarna i denna uppsats 

upplever att det är eller finns det diskrepans? Klassrumsobservationer skulle också kunna 

bidra med en tydligare bild av vilka arbetssätt som fungerar. Även en intervjustudie med 

eleverna som informanter skulle vara intressant att genomföra. Slutligen så skulle en 

djupdykning av skillnaderna mellan filmanvändning i olika ämnen vara intressant.  

 

 	



 49 

Käll-	och	litteraturförteckning	

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011 

 

Dahl, Steven, Folkmord som film: gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda - en 

receptionsstudie, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 

Licentiatavhandling Lund : Lunds universitet, 2013,Lund, 2013. S. 

http://portal.research.lu.se/ws/files/17711094/Folkmord_som_film.pdf 

 

Deldén, M. (2016) Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i 

undervisningen. In: Anna Larsson (red.), Medier i historieundervisningen: 

Historiedidaktisk forskning i praktiken (pp. 179–195). Umeå: Institutionen för idé- och 

samhällsstudier 

 

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. 

 

Eriksson, Per Introduktion till filmpedagogik i: Janson, Malena (red.), Introduktion till 

filmpedagogik: vita duken som svarta tavlan, 2., [utök.] uppl., Gleerups Utbildning, 

Malmö, 2016. 

 

Erixon, Per-Olof, 'Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv 

[Elektronisk resurs]', Att läsa och skriva., 1, 179–195, 2012 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-56376 Hämtad 04/02/19 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk 

resurs], Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 



 50 

Hall, Leigh A. How popular culture texts inform and shape students’ discussions of social 

studies texts. Journal of adolescent and adult literacy.Vol 55. No 4. (2011) 296-305. Doi: 

10.1002/JAAL.00036. Hämtad 07/02/19 

 

Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys, 2., [utök. och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, 2014. 

 

Hultkrantz, Catharina, Playtime! en studie av lärares syn på film som pedagogiskt 

hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet, Umeå Universitet, Lic.-avh. Umeå : Umeå 

universitet, 2014,Umeå, 2014 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2014 

 

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 

 

Lundström, Stefan & Svensson, Anette, 'Ungdomars fiktionsvanor [Elektronisk 

resurs]', Forskning om undervisning och lärande., 2:5, 30-51, 2017 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-38153 Hämtad 06/02/19 

 

Magnusson, Petra, Meningsskapandets möjligheter [Elektronisk resurs] : multimodal 

teoribildning och multiliteracies i skolan, Malmö Högskola, Diss. Malmö : Malmö 

högskola, 2014,Malmö, 2014 

http://hdl.handle.net/2043/17212. Hämtad 21/04/19 

 

Skolverket, ämnesplan samhällskunskap, gymnasiet [Elektronisk resurs], Skolverket, 
Stockholm, 2019- https://www.skolverket.se/ Hämtad 24/4/19 
 



 51 

Skolverket, ämnesplan samhällskunskap, grundskolan [Elektronisk resurs], Skolverket, 

Stockholm, 2019- https://www.skolverket.se/ Hämtad 24/04/19 

 

Skolverket, läroplan för gymnasiet [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2019- 

https://www.skolverket.se/ Hämtad 24/04/19 

 

  



 52 

Bilaga	1		

Intervjuguide 

Innan intervju: 

- Informera om vad syftet med forskningen är. 
- Deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
- All information och uppgifter om deras person är konfidentiella och jag har 

tystnadsplikt. 
- Uppgifterna kommer endast att användas i forskningssyfte.  
- När forskningsarbetet är avslutat så kommer allt material att förstöras. 

 
Inledande frågor 

- Hur gammal är du? 
- Vilka ämnen undervisar du i?  
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Har du fått någon utbildning som riktat sig till hur film kan användas i 

undervisning? Om nej, är det något du skulle vilja ha? (Motiverande svar) 
 
Film i undervisning 

- Brukar du visa film i undervisningen? I vilken omfattning?  
- Om nej, varför visar du inte film? 
- Beskriv hur du går tillväga när du ska visa film. (Urval, för- och efterarbete) 
- Vilken typ av film visar du då? Skiljer sig de olika typerna åt och hur påverkar 

det? 
- I vilket syfte visar du film? (Lärande eller belöning, eller liknande?) 
- Vilka fördelar ser du med att visa film i skolan? Generellt och didaktiskt? 
- Vilka nackdelar eller svårigheter finns det med att visa film i skolan? Generellt och 

didaktiskt. Vilka strategier använder du dig av för att komma runt och lösa dessa? 
- Passar filmvisning vissa elever bättre än andra? Vad är det som karaktäriserar 

dessa elever? Om ja, varför tror du att det är så? 
- Vad anser du att eleverna lär sig genom filmvisning? Hur skiljer sig det lärandet 

eller de kunskaperna från annan typ av undervisning? 
- Påverkar det faktum att många unga tittar mycket på film och andra rörliga bilder 

som t ex youtube och liknande på fritiden din undervisning? Om ja, på vilket sätt? 
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Samhällskunskap och film 

- Tycker du att det finns någon typ av filmgenre som passar bättre i 
samhällskunskap? 

- Anser du att filmvisning har stöd i ämnesplaner för samhällskunskap och/eller i 
den allmänna läroplanen? 

- Tror du att film kan påverka ungas syn på samhället? I så fall på vilket sätt? 
 

Teknik och möjligheter 

- Skulle du vilja visa mer film? Vad skulle krävas för att det skulle kunna 
genomföras? 

- Hur ser möjligheterna till att visa film på er skola ut? Tekniskt och lagligt. 
- Hur får du tag på de filmer du visar? 

 
Övriga frågor 

- Finns	det	något	övrigt	du	vill	tilläga?		
- Skulle	du	vilja	rekommendera	några	filmer	att	visa	i	samhällskunskap.		

 


