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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats handlar om att undersöka och jämföra hur tre svensklärare beskriver 

sitt arbete med film i svenskämnet och hur de ser på filmens roll i svenskämnet. För att uppnå 

syftet ställs tre frågor: Hur ser de på film i relation till styrdokumenten och som ett eget 

textbegrepp? Hur ser de på film i relation till litteratur? Hur ser de på film i relation till 

ungdomar? Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer som gjorts med tre svensklärare på 

gymnasiet. Intervjuerna har spelats in med diktafon, transkriberats, analyserats och jämförts. 

     Resultatet visar på att film används för att illustrera en epok eller ett litterärt verk eller som 

en jämförelse i samband med tematiska arbeten. Två av de tre lärarna beskriver filmens roll i 

relation till styrdokumenten. En av lärarna ger tydliga exempel på hur filmen kan används i 

relation till kursplanerna. Det handlar om att: ge eleverna redskap att bli aktiva tittar, 

analysera film narratologiskt och se film som en berättande text i relation till det vidgade 

textbegreppet.    

     När det gäller filmens relation till litteraturen finns en lärare i studien som betonar 

undervisning av skönlitterära texter framför studiet av film. För de andra två lärarna har de 

skönlitterära texterna ingen högre status, även om de vet att det inte alltid är så i praktiken, 

men i deras svenskundervisning är de skönlitterära texterna och filmen som text likvärdiga.    

En av lärarna i uppsatsen belyser att hon använder sig av film för att relatera till ungdomarna. 

Hon använder sig av den kunskap som de redan har från film och TV-tittande, för att ge dem 

redskap för att analysera film och även för vidare studier av litteratur. 

 

Nyckelord: Film, svenskämnet, det vidgade textbegreppet, populärkultur, filmanalys, 

erfarenhetspedagogik, ungdomar  

 

Citatet på framsidan är hämtat från en av informanterna i studien. Citat är ett utdrag och finns 

i sitt sammanhang under 3.3.1 (s.25).   
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Genom mina studier i svenska har jag fått kunskap om det vidgade textbegreppet. Innan jag 

började studera till lärare på Högskolan i Halmstad hade jag aldrig hört talas om facktermen. 

1994 infördes begreppet i kursplanen för svenska. Enkelt förklarat kan man säga att det 

handlar om att man har vidgat synen på vad som är en text, vilket innebär att även film och 

teater ska betraktas som text.  

     I min utbildning har jag läst en kurs om ungdomars läsning där vi fick läsa Om jag kunde 

drömma (2008), som är den svenska titeln på den första boken i Twilight-serien av Stephenie 

Meyer. Genom läsning av den boken väcktes ett intresse hos mig att få mer kunskap om vad 

ungdomar läser. Samtidigt insåg jag, att sen jag blev förälder har jag inte haft samma koll på 

nyare filmer. Som blivande svensklärare känner jag att jag vill ha kunskap om vad ungdomar 

läser och vad de ser för filmer. 

     I den nya kursplanen för svenska står det att eleverna ska få lära sig om berättarteknik, 

genrer och motiv. Detta är inga okända begrepp för en svensklärare, men det står att de ska 

lära sig om detta utifrån både skönlitteratur och film. I min utbildning ingår fyra terminer med 

svenska och vi har inte haft en enda föreläsning om filmens roll i svenskämnet, vilket gör att 

jag känner mig tveksam till att jag är kompetent nog för att använda mig av film i 

undervisningen.  

     Bakgrunden till denna uppsats handlar om att jag vill möta lärare och ta reda på hur de 

resonerar kring filmens roll i svenskämnet. Arbetar de med film? Vet de varför de gör som de 

gör? Jag hoppas att denna uppsats ska bidra till en större förståelse för filmens roll i 

svenskämnet. 

 

1.2  Syfte och problemformulering 
I denna uppsats vill jag ta reda på hur tre svensklärare beskriver sitt arbete med film i 

svenskämnet och hur de resonerar kring filmen som en text. Min övergripande frågeställning 

är: Vilken är filmens roll i svenskämnet? 

Denna fråga kommer att besvaras genom följande underfrågor: 

• Hur ser de på film i relation till styrdokumenten och som ett eget textbegrepp? 

• Hur ser de på film i relation till litteratur? 

• Hur ser de på film i relation till ungdomar? 
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Dessa frågor kommer att besvaras utifrån hur tre svensklärare resonerar kring film och hur de 

använder det i sin undervisning. Uppsatsen kommer även att innehålla praktiska exempel på 

hur informanterna använder sig av film, för att förtydliga den roll som de ger filmen i 

svenskämnet.   

 

1.3   Avgränsningar 

I denna uppsats intervjuar jag tre svensklärare på gymnasiet. Jag utgår ifrån den nuvarande 

ämnesplanen för svenska som kom 2011, för gymnasieskolan. Jag är medveten om att de 

erfarenheter från lektioner eller andra exempel som informanterna ger kan vara utifrån den 

gamla kursplanen.  I denna studie kommer jag inte att beröra filmklipp från Internet, så 

kallade YouTube-klipp1, dokumentärfilm eller filmproduktion.       

 

1.4 Metod och material 

Mitt arbete bygger på kvalitativa intervjuer. Trost (1997) menar att om man vill: 

försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja 

eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig 

(Trost 1997: 15-16). 

Genom den kvalitativa metoden får jag endast veta hur några utvalda personer, och i denna 

uppsats handlar det om tre svensklärare, resonerar kring en fråga och därför kan jag inte 

uttala mig om huruvida deras åsikter är representativa för alla svensklärare. Om den 

kvalitativa intervjun utförs på ett bra sätt kan man få ett stort material som innehåller många: 

”intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat” (Trost 1997: 7). 

      Med standardisering ”menar man graden till vilken frågorna är det samma och situationen 

är den samma för alla intervjuade”, menar Trost (1997:19). Vid enkäter och datainsamling är 

det hög grad av standardisering och ”vid låg grad av standardisering är 

variationsmöjligheterna stor” (Trost 1997: 19). I mitt fall hade jag nerskrivna frågor med till 

intervjutillfällena, men frågorna formulerades på lite olika sätt. Eftersom jag ville att 

intervjuerna skulle upplevas mer som ett samtal valde jag att inte läsa innantill när jag ställde 

frågorna och därför är jag medveten om att informanterna fått samma frågor, men att de 

uttrycks lite olika. Jag ställde även följdfrågor om jag ville att den intervjuade skulle 

förtydliga något resonemang eller utveckla något. Varje informants beskrivningar och 

                                                 
1 http://www.youtube.com/ 
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resonemang har tolkats av mig och jämförts med de andra intervjupersonernas svar. Genom 

jämförelsen har jag försökt se olikheter och likheter. En av de tre intervjuerna blev kortare än 

de andra två och svaren från den informanten är inte lika utförliga. Det kan bero på att det var 

den första intervjun jag gjorde och att frågorna ställdes mer slutna, alltså frågor som kunde 

besvaras med ja eller nej. Intervjuerna spelades in med diktafon, transkriberades och 

bearbetades av mig. Jag har även skickat e-post till informanterna efter intervjuerna med 

frågor där jag ville att de skulle förtydliga ett resonemang eller liknande.   

     Informanterna blev innan intervjun informerade om syftet med uppsatsen och att samtalat 

skulle spelas in på diktafon. Vid intervjutillfället informerade jag dem om att jag skulle 

intervjua dem utifrån deras arbete som svensklärare och anonymisera deras identitet. 

Intervjuerna gjordes i arbetsrum och i ett klassrum.  

     Primärmaterialet för denna uppsats är de tre intervjuer som jag gjort. Avsnitt 2 innehåller 

en teoretisk bakgrund som är relevant för denna uppsats, som innehåller utdrag från 

styrdokument, forskning kring skolkultur, litteraturläsning, film som text, erfarenhets-

pedagogik och receptionsforskning. Jag skriver denna uppsats i huvudsak för andra 

lärarstudenter, lärare och för andra som är intresserade av filmens roll i svenskämnet. 

 

1.5  Urval och presentation av informanterna 

Jag har valt att intervjua tre svensklärare som arbetar på gymnasiet.  Jag ville att de skulle 

arbeta på tre olika program, eftersom det finns skillnader mellan olika inriktningar. Vid valet 

av lärare hade jag kännedom om att en av de tre lärarna använde sig av film. Informanterna 

har fått fingerade namn. 

• Anna är svensklärare för elever på Restaurang och livsmedelprogrammet. Hon har 

arbetat som lärare i över 12 år och är i 40-årsåldern. Hon undervisar i svenska, 

religion och engelska. 

• Björn är svensklärare för elever på Samhällsprogrammet. Han har arbetat som 

lärare i över 30 år och har 6 år kvar till pensionen. Han undervisar i svenska, 

engelska och filosofi. 

• Cecilia är svensklärare för elever på Estetiska programmet. Hon har arbetat 10 år 

som lärare och är i 40-årsåldern. Hon undervisar i svenska och engelska.  
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2. Teoretisk bakgrund   
 

I detta avsnitt vill jag se närmare på styrdokumenten och det vidgade textbegreppet. Jag 

kommer även att beröra film som berättande text och film i relation till ungdomar, 

populärkultur och litteratur. I avsnittet sätts filmen också in i ett forskningssammanhang, med 

koppling till äldre och nyare forskning.     

 

2.1  Styrdokument och det vidgade textbegreppet 

Denna uppsats bygger på att film har fått en mer framträdande plats under de senaste åren i 

styrdokumenten för svenskämnet. I syftet för svenska i den nuvarande ämnesplanen för 

gymnasiet finns följande formulering: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar (Svenska 2011: 1).2 

 

Efter syftet för svenskämnet följer nio punkter, om sådant som eleverna ska utveckla, där 

punkt sex är den som tydligast sätter in film i svenskämnet och likställer filmen med 

skönlitteratur:  

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 
skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier (Skolverket 2011: 
1).  
 

I ämnesplanen från 2011 för svenska, finns kurserna Svenska 1 och Svenska 2, som utvecklar 

resonemangen under punkt sex. I Svenska 1 ska eleverna få kunskap om:  

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 
exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier (Skolverket 
2011: 8). 
 

Här finns en betoning av att film ska analyseras utifrån narratologiska perspektiv och i 

Svenska 2 ska filmen studeras utifrån tidshistoriskt utgångsläge:   

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 
skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, 
från olika tider och epoker (Skolverket 2011: 10). 
 

Utifrån dessa texter kan man se att ämnesplanen från 2011 vill att eleverna ska kunna 

analysera film utifrån narratologiska perspektiv och utifrån olika tider och epoker. 

                                                 
2 Hädanefter skrivs istället för Svenska Skolverket som författare för publikationen. 
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     Enligt Skolverkets hemsida på Internet kom ”det vidgade textbegreppet” att införas som 

en term i kursplanen för svenska på gymnasiet 1994 (Skolverket: 2009). Det vidgade 

textbegreppet handlar om en vidareutvecklad definiering av vad som är en text. I Läroplanen 

för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ges följande beskrivning av vad det vidgade 

textbegreppet innebär:  

Med texter avses allt från skönlitteratur, saklitteratur och elevernas egna 
texter, till litterära uttryck förmedlade via etermedier, dagspress, teater, film 
m.m. (SKOLFS 1994:9 1994: 2). 
 

I den äldre kursplanen finns termen utskriven under rubriken Ämnets karaktär och 

uppbyggnad: 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan 
även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder (Skolverket: 1994). 

   

Under Mål att sträva mot från den äldre kursplanen i svenska finns även följande 

beskrivning: 

förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, såväl 
skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och 
informationsrikt samhälle (Skolverket: 1994). 
 

Elisabeth Lindmark beskriver att det vidgade textbegreppet fanns med i kursplanerna för 

svenskan redan 1994, men genom revideringar av kursplanerna 2000 fick begreppet en ännu 

starkare betoning: ”I den reviderade kursplanen i svenska för gymnasieskolan, Gy 2000, 

uttrycktes det vidgade textbegreppet ännu tydligare än tidigare” (Lindmark 2004: 10). Den 

äldre läroplanen beskriver att filmen ska analyseras som en text och att en text kan vara både 

skriven och gjord av bilder. I en kommentar till läroplanen från 2011 beskrivs det att 

begreppet text även inbegriper ”multimediala texter, dvs. texter som kombinerar till exempel 

skriven text, bild och ljud” (Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i svenska 2011: 

4).3 I den nuvarande ämnesplanen för svenska har man tagit bort termen det vidgade 

textbegreppet. I kommentaren från Skolverket förtydligar man att man inte använder 

begreppet längre och att man istället redogör för ”vilken typ av text som avses” (Skolverket 

2011b: 4).   

     I denna studie kommer jag att utgå ifrån att film också är en text. Men i min uppsats 

kommer jag att förtydliga om jag menar skönlitterära texter eller film som text. 

 
                                                 
3Hädanefter skrivs istället för Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i svenska Skolverket 2011b som 
författare för publikationen. 
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2.2  Definition av film och film som berättande text 

Enligt mina avgränsningar (se 1.3) kommer jag endast att behandla spelfilm, som enligt 

Nationalencyklopedin är ”film baserad på ett manuskript med detaljerade scenanvisningar och 

förberedd dialog” (Nationalencyklopedin: 2011). Det är alltså den typ av film som exempelvis 

kan ses på en biograf, på TV, på DVD eller via en dator.  
     I denna uppsats tar jag min utgångspunkt i att belysa filmen som en berättande text. Claes-

Göran Holmberg (1999) menar att film kan ses som en text, som kan läsas och analyseras på 

ett ”likartat sätt” som man gör med teater eller litteratur (Holmberg i, Andersson & Hedling 

1999: 5). Lars Thomas Braaten, Stig Kulset och Ove Solum (1997) beskriver att människor i 

alla tider har berättat historier och att de finns gemensamma nämnare för berättelser: 

Alla vet, mer eller mindre specifikt, vad en berättelse är och kan känna igen 
den. Vissa skulle hävda att den har början, mittpart och slut, […] Berättelser 
innebär bland annat att någon berättar (Braaten, Kulset & Solum 1997: 242).   

 

I grunden finns alltså gemensamma drag för berättande, menar Braaten, Kulset och Solum, 

men för att tolka och förstå berättelser spelar det roll i vilken form det berättas, alltså om det 

är:  

genom film, litteratur, dans, pantomim, skådespel eller något annat. Detta 
gör att berättelsen kan vara en mångskiftande upplevelse som utmanar vår 
förståelse på olika vägar – allt efter mediet som den förmedlas genom 
(Braaten, Kulset & Solum 1997: 243). 

 

Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling (1999) menar att det inte finns ”några enhetliga 

modeller för hur filmanalys skall bedrivas” (Andersson & Hedling 1999: 7). De lyfter fram 

fyra olika analysmodeller och visar på att en av dem ser närmare på filmen utifrån 

narratologiska frågeställningar. Samtidigt klargör de att de finns ett antal tekniska termer att 

sätta sig in i vid filmanalys och när man studerar rörliga bilder som: 

helbild, halvbild, närbild; det kan röra sig om kamerarörelser som 
panorering, tiltning, inåkning; det kan handla om ljussättning, musik- och 
ljudläggning, färgsättning, […] Terminologin omfattar också vetenskaplig 
begreppsbildning, giltig för hela det estetiska forskningsfältet, som t.ex. 
intertextualiet, narratologi, reception, fabel, sujett och dieges (Andersson & 
Hedling 1999: 10). 

  

Christina Olin-Scheller (2006) talar om filmen som en berättande text. Hon har intervjuat 

elever om de olika texter som de tar del av i skolan och på fritiden och har uppmärksammat 

att ungdomar tycker att ”det är lättare att komma in i en film än en bok” (Olin-Scheller 2006: 

156). Den skönlitterära texten skapar bilder hos läsaren endast genom den skrivna texten, 
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medan filmen ”förmedlar sina berättelser via fem kanaler – bild, grafik, dialog, realljud och 

musik” (Olin-Scheller 2006: 155).   

     Anne Heith (2006) ger exempel på hur två klasser arbetat med filmen Pretty Woman. Hon 

visar på hur de bearbetat vilka motiv som finns i filmen, intrigen och hur huvudpersonerna 

gestaltas, men även att de berört frågor som gäller genrer och intertextualitet. Heith belyser, 

att när eleverna kategoriserar filmen som en romantisk komedi missar de att filmen berör 

”prostitution, konsumism och exploatering, ämnen som kan tyckas vare sig romantiska eller 

humoristiska” (Heith 2006: 118). Med Heiths exempel kan man se att film går att analysera 

utifrån samma facktermer som skönlitterära texter, vilket överensstämmer med de mål för 

svenskundervisningen som jag redogjort för tidigare under 2.1, att ”centrala motiv, 

berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande” ska behandlas ”i skönlitteratur och 

teater samt i film” (Skolverket 2011:8). Med dessa exempel vill jag visa på att filmen kan 

analyseras som en berättande text och studeras som en text, men att filmen är en annan typ av 

text med bild, dialog och musik till skillnad från en skönlitterär text. 

 

2.3  Ungdomar och film 

Dagens ungdomar i Sverige växer upp i ett annat samhälle än det samhälle som fyrtio- och 

femtiotalisterna växte upp i. Magnus Persson (2000) beskriver vår samtid på följande vis: 
Man talar om IT och informationssamhället, mångkulturalism och 

mediekultur, det postindustriella samhället och postmodernitet (Persson 

2000: 15).  

Persson menar, att skolan tidigare hade en central plats i formandet av barn och ungdomar 

inför vuxenlivet och att det var viktigare förr att gå i skolan för att få en god utbildning inför 

framtida yrkesval. Persson beskriver att skolan har förlorat det bildningsmonopol som den 

tidigare hade: 

Skolan har trots att den tar en allt större plats i elevernas liv förlorat sitt 
bildningsmonopol. Populärkulturen har för många blivit ett alternativt 
bildningsmedel som konkurrerar med skolan om tid, uppmärksamhet och 
intresse. Surfandet på nätet, musiklyssnandet eller musikskapandet, de 
rituella sammankomsterna med kamratgänget framför videon: allt detta är 
exempel på aktiviteter […] som många unga värderar högre och uppfattar 
som mer meningsfulla än de som erbjuds i skolan (Persson 2000: 16).       

 
Persson menar att fritidskulturen och de medier som ungdomar tar del av påverkar dem i 

deras identitetsskapande och socialisation.  

     När Jostein Gripsrud 2002 beskriver de medier som omger oss i vardagen talar han om att:  
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både cyklister och fotgängare har sin walkman med hörlurar. […] På jobbet 
står kanske en dator med Internetanslutning och väntar på oss, och framåt 
eftermiddagen och på kvällen går vi eventuellt på bio eller läser en roman 
som komplement till radio, TV, CD-spelare osv (Gripsrud 2002: 15-16).    

 

Gripsrud beskriver en tid där det är vanligt med walkman och CD-spelare och där man kanske 

har dator med Internetanslutning. När han skriver om sin samtid talar han inte om mobiler och 

den tillgänglighet av Internet som finns i dagens samhälle. Statens Medieråd har vid fyra 

tillfällen studerat 2000 barn och ungas medievanor. I undersökningar har enkäter skickats till 

1000 barn i åldern 9-12 år och 1000 tonåringar i åldern 12-16 år (Ungar & medier 2010 2010: 

7).4 Enligt undersökningen har 96 % av alla 12-16 åringar en egen mobil (Medierådet 2010: 

28). I det samhälle som Gripsrud beskriver har man walkman istället för mobil och tillgången 

till datorer och Internet har ändrats under de senaste åren.  34 % av 12 – 16 åringarna har en 

egen dator på rummet (Medierådet 2010: 27) och för samma målgrupp är användandet av 

Internet den vanligaste sysselsättningen på fritiden (Medierådet 2010: 31). Det som är 

intressant för min uppsats utifrån Medierådets undersökning är att TV-tittande är den 

medieform som de tillfrågade barnen och ungdomarna använder mest. ”Det är 80 % av de 

tillfrågade som uppger att de ser på tv minst en timme varje dag” (Medierådet: 2010, 36). 

Även om denna studie inte direkt säger hur mycket film som ungdomar tittar på, får man en 

uppfattning genom Medierådets undersökning att ungdomar följer TV-serier som Simpsons, 

Andra Avenyn och 2 ½ Men. Olin-Scheller (2006) redogör i sin bok Mellan Dante och Big 

Brother om skillnaden mellan såpor, dokusåpor och TV-serier och menar att den traditionella 

såpan är en oavslutad berättelse där varje avsnitt avslutas med ”en så kallad cliff hanger”, 

medan de finns TV-serier som Vänner där det oftare är en enskild berättelse som avslutas i 

varje avsnitt (Olin-Scheller 2006: 158). För denna uppsats är det värt att notera att ungdomar 

dagligen följer serier med en narrativ form. I Medierådets undersökning kan man också se att 

55% av alla barn och ungdomar har en egen TV på rummet och sen undersökning gjordes 

förra gången 2008 har fler av ungdomarna en egen dator på rummet (Medierådet 2010: 27). 

Monica Nordström menar, att ”dagens unga växer upp med TV och film” (Norström 1999: 

117). Hon har sett att ungdomar är duktiga på att tolka bilder och att de väl känner till den 

berättande formen och den klassiska ”Hollywooddramaturgin” (Nordström 199:117). 

     I Gun Malmgrens studie av fyra gymnasiekulturer intervjuade hon elever vid olika 

tillfällen under åren 1985 – 1988 (Malmgren 1992: 16). Hennes forskning var fokuserad på 

elevernas skol- och fritidskultur och deras uppfattning av litteratur. I Malmgrens studie kan 

                                                 
4 Hädanefter skrivs istället för Ungar och medier 2010 Medierådet som författare för publikationen. 
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man se att det redan i slutet på 80-talet fanns ett stort intresse bland eleverna för film. Bland 

verkstads- och konsumtionseleverna fanns ett motstånd mot litteraturläsning och en av de 

intervjuade lärarna beskrev att hon ofta mötte elever på de tvååriga linjerna ”som aldrig läst 

en hel bok” (Malmgren 1992: 119). I Malmgrens forskning berättar eleverna om de filmer 

som de ser på sin fritid. I Olin-Schellers studie från början av 2000-talet kan man se att det 

finns ett ännu större intresse för film hos eleverna. Hon lyfter fram en grupp av killar som ser 

sig själva som filmmänniskor och att de kan se om samma film flera gånger för att exempelvis 

få en djupare förståelse ”av filmens berättarteknik och tematik” (Olin-Scheller 2006: 149). 

Hon beskriver också att eleverna kan se om delar av en film eller i sin helhet för att ”återigen 

få de känslomässiga upplevelserna” som filmen gav (Olin-Scheller 2006: 150). Olin-Scheller 

utvecklar sitt resonemang på följande vis:  

Man kan därför anta att en del av det som driver många av eleverna i min 
studie att återvända till filmer som exempelvis Titanic och Gladiator, 
handlar om att som läsare än en gång bli berörd, äcklad, skrämd och få 
skratta eller gråta (Olin-Scheller 2006: 150).  

 

En av killarna i Olin-Schellers studie tycker att hans svensklärare gett honom bok på bok, 

men att de istället borde ha se mer film i svenska, eftersom han tycker att man lär sig mer av 

filmer. Han uttrycker, att han ”tycker verkligen inte om att läsa” (Olin-Scheller 2006: 73). 

Olin-Scheller kunde konstatera under sina studier av eleverna, att film är något positivt och 

när det var dags för filmvisning i svenskundervisningen blev eleverna mer ”förväntansfulla 

och avslappnade” (Olin-Scheller 2006: 112). 

 

2.4  Populärkultur och litteratur 

Innan Lpf 94 kom bestod svenskämnet av två ämnen på gymnasiet. Eleverna fick två betyg i 

svenska uppdelat på svenska språket och litteraturkunskap. Magnus Persson (2007) beskriver 

att kronologiska litteraturhistoriska studier haft en central plats i gymnasieskolans 

svenskämne (2007: 151). Malmgren (1992) som studerat lärare och elevers syn på svenska, 

konstaterar att lärarna i hennes studie försökte att ge en kronologisk litteraturhistoria, men att 

lärarna för verkstad- och konsumtionsklassen mötte ett lågt intresse för svenska och 

bearbetning av skönlitterära texter från eleverna. Malmgren menar att:  

Verkstadspojkarna och konsumtionsflickorna tycks inte eftersträva den 

litterära och högkulturella bildning som naturvetare- och humanisteleverna 

håller på att socialiseras in i med varierande förtecken. Verkstads- och 
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konsumtionskulturen är tydligt orienterad mot en populärkultur som ter sig 

ganska könssegregerad särskilt för pojkarnas del (Malmgren 1992: 297).   

 

Man kan se att Malmgren med detta uttalande tycker att det är mer eftersträvansvärt att 

influeras av skönlitteratur och det högkulturella än av populärkultur.  

     Magnus Persson menar i Kampen mellan högt och lågt (2004) att populärkultur och 

masskulturen är negativt begrepp. Masskulturen produceras ”dålig” kultur som inte är bra för 

folket och populärkulturen beskrivs som en kvinna som förför folket och som bara erbjuder 

något som är emotionellt, irrationellt och passiviserande (Persson 2004: 32). Populärkulturen 

hör samman med den medieutveckling som har skett under modern tid och därför ses 

medieproducenterna som några som lockar människor till underhållning och förströelse 

(Persson 2004: 28). Persson beskriver att ”skolan tilldelas en nyckelroll i kampen mot 

populärkultur och nya medier” (Persson 2004: 31). Människor som förförs av masskulturen 

går miste om den sanna konsten. Om det som är högt, naturligt, rent, autentiskt och 

konstnärligt (Persson 2004: 32). Maria Ulfgard (2002) som studerat tonårsflickors läsning 

beskriver att flickornas fritidsläsning är lustfylld och att de gärna läser flickböcker, 

ungdomsböcker och populärlitteratur. I sina slutsatser konstaterar Ulfgard att de endast är två 

av de tjugo flickorna som hon följt som visar ”ett intresse för sådan litteratur som skolan av 

tradition brukar stödja” (Ulfgard 2002: 341). Den litteratur som Ulfgard menar att skolan 

uppmuntrar eleverna att läsa är romaner av exempelvis, August Strindberg, Vilhelm Moberg 

och Selma Lagerlöf (Ulfgard 2002: 341). Olin-Scheller (2006) som studerat fyra 

gymnasieklassers svenskundervisning kan konstatera att svensklärarna, som i det här fallet 

ska arbeta utifrån det vidgade textbegreppet, talar om vikten att ge eleverna skönlitterära 

texter med god kvalitet.  

Med hjälp av läroböcker, kollegor och skolbibliotekarier väljer således 
lärarna ut texter med högkulturella värden till undervisningen. Mellan dessa 
grupper tycks, utan att begreppet problematiseras, råda konsensus om vad 
som avgör en texts kvalitet. Att text i det här sammanhanget primärt handlar 
om typografiska fiktionstexter är det dock ingen tvekan om (Olin-Scheller 
2006: 101).5 

 

Olin-Scheller konstaterar att de skönlitterära texterna sätts först och trots att lärarna ska 

arbeta utifrån det vidgade textbegreppet så har filmen och andra multimediala texter inte 

samma plats i svenskämnet. 

                                                 
5 Med typografiska fiktionstexter menar Olin-Scheller skönlitterära texter, se s. 111. 
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     Bland svensklärare finns en betoning av att eleverna ska ta del av skönlitterära klassiker 

från olika tider. Lärarna i Malmgrens forskning från slutet av 80-talet ville ge en kronologisk 

litteraturhistoria till eleverna, men även lärarna i Olin-Schellers forskning, som jag visat på 

här ovan, vill betona skönlitterära texter med god kvalitet. I Magnus Perssons bok Varför 

läsa litteratur? (2007) där han ser närmare på äldre läroplaner och hur de ser på 

litteraturläsning beskriver han att det inom skolans värld finns tankar om den ”goda” 

litteraturen. Persson uttrycker sig på följande vis: ”Den litteratur eleverna kommer i kontakt 

med i skolan är god och genom läsningen av den förutsätts eller förväntas eleverna också bli 

goda” (Persson 2007: 86). Persson beskriver i 11 punkter utifrån kursplanen varför elever ska 

läsa litteratur. Punkterna handlar om att det är språkutvecklande, att det ger kunskap, att det 

är bra för personlighetsutvecklingen, att det ger kunskap om kulturarvet, och att 

litteraturläsning ska motverka odemokratiska värderingar (Persson 2007: 123-138). Under 

punkt 10 återkommer tanken om den goda litteraturen. Litteraturläsningen ”skapar 

empatiska, toleranta och demokratiska elever” (Persson 2007: 133). Detta förutsätter, menar 

Persson (2007: 133), att den litteratur som läraren ger till eleven är god och att det finns ett 

gott budskap i texten som överförs till eleven. 

     Bland svensklärare finns alltså en betoning av skönlitterära texter sen många år tillbaka 

och filmen som är en del av populärkulturen har inte samma kulturella värde och status som 

en skönlitterär text har.    

 

2.5  Erfarenhetspedagogik och receptionsforskning 

I min uppsats är jag intresserad av att se hur man kan använda sig av film i svenskämnet för 

att som lärare relatera till erfarenheter och kunskap som ungdomar har om film. Lars Göran 

Malmgren menar, att en lärare som ser svenskan som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 

försöker att utgå från ”gruppens förutsättningar och erfarenheter” (Malmgren 1988: 96). 

Målet med undervisningen handlar om att se närmare på mänskliga erfarenheter och att belysa 

”centrala humanistiska problem” som kan betraktas i relation till aktuella eller historiska 

erfarenheter (Malmgren 1988: 96). Persson menar att det finns två sätt att se på erfarenhets-

pedagogik. Det första perspektivet handlar om att knyta an till elevernas intressen för att ”få 

eleverna att arbeta mer” (Persson 2000: 49). Det handlar om att belysa teman som ungdomar 

gillar för att få eleverna att göra en specifik uppgift. Det andra perspektivet att se på 

erfarenhetspedagogik liknar det som Malmgren beskriver, att läraren utgår från elevernas 
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erfarenheter och att de ska reflektera utifrån dem i relation till andras erfarenheter. Persson 

resonerar på följande vis: 

Elevernas erfarenheter tas på allvar och respekteras men målet är att skapa 
en vidgad förståelse av dessa erfarenheter genom att placera in dem i större 
sociala och historiska sammanhang. […] Central är hela tiden ambitionen att 
utifrån gamla erfarenheter göra nya erfarenheter (Persson 2000: 49).    

 

Att arbeta erfarenhetspedagogiskt handlar om att välja texter som knyter an till elevernas 

erfarenheter, men där texterna även hjälper dem att reflektera och problematisera sina 

erfarenheter, tankar och intressen. Jan Nilsson (1999) har sett att elever engagerar sig mer i 

skolarbete när de upplever att de känner igen sig och att deras egna erfarenheter kan relateras 

till klasskamraters tankar eller i mötet med en text. 

     I arbetet med film i svenskan kan en lärare använda sig av film som en text för att knyta an 

till erfarenheter som eleverna har och låta dem reflektera över sina tankar och åsikter i mötet 

med det som berättas genom filmen. Genom att arbeta med film kan lärare också knyta an till 

den kunskap som eleverna redan har om film. Nordström (1999) menar att man med fördel 

kan börja litteraturundervisningen med film. Genom att börja med något som är bekant för 

eleverna och som de redan har kunskap om, kan man få ett gemensamt språk, som man sen 

kan använda sig av när det blir dags för litteraturläsning och litteraturdiskussioner. Nordström 

menar att det är viktigt att: ”deras kultur tas på allvar; de får studera något som de är 

intresserade av och kunniga i” (Nordström 1999: 117).  

     Lev Vygotskij (2001) som är känd för sina sociokulturella teorier, som handlar om att 

människans utveckling inte är individualistiskt, alltså något som endast sker inuti den enskilda 

individen. Vygotskij menar att människans tänkande och språk utvecklas i ett socialt 

sammanhang och därför spelar det roll vilken social och kulturell situation som individen 

finns i. Pauline Gibbons (2009) sammanfattar Vygotskijs tankar på följande vis: 

Den sociokulturella teorin ser mänsklig utveckling som en i sig social 
företeelse, inte individualistisk. En individs utveckling är således i hög grad 
en produkt av undervisningen, inte en förutsättning för den, och den ses som 
resultatet av individens sociala historiska och kulturella erfarenheter” 
(Gibbons 2009: 26).  

 

Därför menar Gibbons, att det vi lär oss påverkas av vilka människor vi har i vår omgivning. 

Vygotskij har myntat ett begrepp som kallas för den närmaste utvecklingszonen. Ivar Bråten 

(1998) förklarar att det handlar om att det finns en skillnad mellan det som barnet kan lära sig 

själv på egen hand och det som barnet kan klara av med hjälp av en vuxen. Vygotskij 

beskriver det med egna ord på följande vis:  
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Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i samarbete 
kommer det imorgon att kunna göra självständigt (Vygotskij 2001:333).  
 

Om man knyter samman Vygotskijs begrepp om den närmaste utvecklingszonen med 

pedagogik, menar Bråten, att det för läraren blir viktigt att kartlägga varje elevs 

utvecklingspotential och forma undervisningen i skolan så att eleverna kan utvecklas till sin 

närmaste utvecklingszon genom att först få hjälp av en vuxen, men gradvis klara uppgifter på 

egen hand (Bråten 1998:24).  Nordströms resonemang om att börja med filmen som är något 

känt för eleverna och sen gå över till nya saker stämmer väl överens med Vygotskijs tankar 

om den närmaste utvecklingszonen. Om en lärare utgår från kunskap som eleverna har om 

film och sen ger dem facktermer om exempelvis dramaturgi skapas möjligheter för eleverna 

att nå nästa utvecklingszon.    

     Louise M. Rosenblatt som är litteraturforskare menar att en text ”blir” en text i mötet som 

sker mellan läsaren och texten (Rosenblatt 2002: 39). Rosenblatts forskning handlar om 

receptionen av skönlitterär text, men hennes tankar går att överföra till film, när man ser den 

som en berättande text. Hon menar att läsaren tar med sig erfarenheter från tidigare läsning 

vid mötet av en ny text och när det inte finns några kopplingar mellan texten och personens 

”tidigare erfarenheter och nuvarande intressen kommer verket inte att få liv” (Rosenblatt 

2002: 75). Hon utvecklar sitt resonemang på följande vis: 

Tidigare litterära upplevelser utgör en viktig del av den utrustning som 
läsaren för med sig till litteraturen, […] Läsaren behöver inte ha haft 
identiska erfarenheter för att dela författarens insikt, men han måste ha 
upplevt vissa behov, känslor och föreställningar, vissa omständigheter och 
relationer, från vilka han kan konstruera de nya situationerna, känslor och 
uppfattningar som skildras i det litterära verket (Rosenblatt 2002: 75).  

 

Kathleen McCormick (1994) för ett liknande resonemang som Rosenblatt, att varje läsare 

kommer till en text med erfarenheter från sin vardag och med erfarenheter av andra texter som 

han eller hon läst tidigare. McCormick menar också att läsare använder sig av olika strategier 

för att möta en text. En person som är van vid att läsa realistiska berättelser kan blir förvirrad 

av att möta en text som Frank Kafkas bok Processen (1945) som innehåller absurda 

drömliknande avsnitt. Texter skiljer sig åt. Det kan handla om hur texten är strukturerad, om 

intertextualitet, om tema och bildspråk. McCormick menar, att det som avgör om det blir en 

positiv läsupplevelse för läsaren är om den repertoar med litterära erfarenheter och 

livserfarenheter som läsaren har stämmer överens med textens repertoar. Olin-Scheller 

förklarar det på följande vis:  
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I den process som uppstår i mötet mellan texten och läsaren kan 
repertoarerna samspela, matcha. Om texten inte motsvarar läsarens 
förväntningar och förståelse, kan repertoarerna istället kollidera. Resultatet 
blir då att läsaren avvisar eller missförstår texten (Olin-Scheller 2006: 32). 

 

Rosenblatts och McCormicks resonemang handlar om läsarens möte med litterära texter, men 

kan överföras till bearbetning av film som en berättande text. För en elev som inte har läst 

många skönlitterära texter kanske erfarenheter från film, som en berättande text, kan skapa 

den matchning som behövs för att ta sig an en skriven text.      

 

2.6  Tidigare forskning 

För min uppsats är Christina Olin-Schellers (2006) studie Mellan Dante och Big Brother en 

viktig studie, eftersom det inte finns mycket forskning om film i svenskan. Hennes namn är 

redan nämnt i denna teoretiska bakgrund och i den studie som hon har gjort har hon studerat 

elever och lärare från fyra olika klasser med avsikten att se elevernas textvärldar och lärarnas 

förhållningssätt till det vidgade textbegreppet som vid denna studie var inskriven i läroplanen. 

Olin-Scheller studerade inte filmen specifikt som text, utan studerade fiktiva texter utifrån ett 

brett perspektiv. När de fyra lärarna som Olin-Scheller intervjuade blev tillfrågade om det 

vidgade textbegreppet var det en av lärarna som inte alls visste vad termen står för. Olin-

Scheller kunde se att termen inte hade ”fått något större genomslag i det vardagliga arbetet” 

(Olin-Scheller 2006: 107). Ett viktigt bidrag från hennes studie är att hon kunde se tre 

förhållningssätt hos lärarna till filmen i svenskämnet, vilka är: film som illustration, film som 

utfyllnad och film som jämförelse (Olin-Scheller 2006: 112). Olin-Scheller beskriver i sin 

studie att det vanligaste sättet att använda film i svenskundervisningen ”är alltså att låta den 

illustrera en epok eller ett skönlitterärt verk” (Olin-Scheller 2006: 113). Film som illustration 

handlar om att eleverna ska få en bild av hur det var eller hur människor såg ut under en viss 

epok eller att eleverna får se till exempel filmen Mary Shelley´s Frankenstein istället för att 

läsa boken. Olin-Schellers menar att film används som utfyllnad när den används som ett 

komplement till skönlitterära texter. Ofta sker detta i tematisk undervisning där en lärare vill 

att eleverna ska jämföra litterära texter och en film utifrån ett tema som exempelvis kan vara 

förföljelse eller kärlek. I detta sammanhang analyseras inte filmen som en text utan jämförs 

med litterära texter utifrån temat. Film som jämförelse handlar enligt Olin-Scheller om att 

eleverna får jämföra en film med ett skönlitterärt verk för att se till exempel intertextualitet. 

Återigen konstaterar hon, i bearbetningen av filmen och den skönlitterära texten ligger 

huvudfokus på den skrivna texten.  
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     Förutom Olin-Schellers studie har jag sett närmare på tre uppsatser skrivna av 

lärarstudenter från Malmö och Luleå. Dessa tre uppsatser har samma utgångsläge och 

liknande frågeställningar som min uppsats. Det handlar om att se filmens roll i svenskämnet 

och se filmen som en del av det vidgade textbegreppet. De tre uppsatser kommer fram till 

liknande resultat, att film används för att illustrera litteraturhistoria eller som ett komplement 

till litteraturundervisning. Anna Waldéns (2009) är den uppsats som innehåller flest exempel 

på hur film används i svenskan och hon har hittat lärare som ser film som en text. Uppsatsen 

innehåller många exempel på hur filmen används i svenskan. Jonathan Hansen och Elin 

Heinervalls (2010) har intervjuat både lärare och elever och i deras uppsats är det eleverna 

som efterfrågar redskap för att analysera film och att de borde få lära sig mer om det i 

svenskan. När det gäller Nina Forsberg och Eva Olsson (2006) uppsats, som bygger på 

enkäter från lärare och elever, är det svårare att se vilka resultat de kom fram till, mer än att 

film används som ett komplement till litteraturundervisningen. Både Waldén och Hansen och 

Heinervall landar i ett resonemang om att skönlitterär text värderas högre än film som text. 

Båda uppsatserna berör också problematik som handlar om att lärarna känner sig osäkra över 

att använda sig av film eftersom de inte alltid behärskar tekniken, men även att de saknar 

utbildning i att undervisa om filmanalys. Här följer ett utdrag ur Waldens uppsats: 

Tre av lärarna säger att de inte har fått någon utbildning alls vad gäller film 
eller filmundervisning under sin lärarutbildning. Sofia, som examinerades 
senast, säger sig ha fått minimal utbildning och kritiserar Lärarutbildningens 
brist på praktisk utbildning om multimediala texter, eftersom hon uppfattar 
att denna kunskap i nuläget hänger på den enskilda lärarens intresse och 
förkunskaper förvärvade från annat håll. […] Lars anser att det finns för få 
svensklärare som har kunskaper i filmanalys (Waldén 2009: 32). 

 
De två uppsatserna skrivna av Waldén och Hansen och Heinervall berör resonemang som 

ligger nära denna uppsats.  

 

3.  Analys av intervjumaterialet 
Analysen bygger på de intervjufrågor som informanterna fick svara på. Intervjufrågorna 

medföljer som bilaga. I det här avsnittet analyserar och jämför jag deras svar. Jag utgår från 

sexton frågor för att beskriva hur lärarna arbetar med film i svenskämnet. Genom dessa frågor 

vill jag visa på hur de resonerar kring filmens roll i svenskämnet och hur de ser på film, i 

relation till litteratur och ungdomar. Avsnittet kommer också att innehålla praktiska exempel 
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på hur lärarna använder film i svenskämnet. Jag kommer att presentera varje intervjupersons 

tankar och erfarenheter samt tolka deras svar.  

 

3.1  Filmens roll i svenskämnet  

I detta avsnitt redogör jag för hur de tre intervjupersonerna beskriver filmens roll i 

svenskämnet. Jag vill visa på hur de närmar sig filmen och kunna konstatera om filmen ses 

som en egen text eller om de använder filmen som en illustration, utfyllnad eller jämförelse. 

Dessa tre begrepp är hämtade från Olin-Scheller (2006) se 2.6.  Jag vill också beskriva hur de 

resonerar kring filmens roll i svenskämnet i koppling till ämnesplanen i svenska. 

  

3.1.1 Film som hjälpmedel, komplement, och text 

Anna, som arbetar som svensklärare med elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet, 

återkommer i intervjun till att många av hennes elever är ”läsovana”6 och att de inte har läst så 

många böcker. Hon ser därför film som ett hjälpmedel varmed hon vill ”försöka locka och 

försöka lyfta läsandet genom film”.7 Hon beskriver att hon hoppas att den lust och det 

engagemang som en film ofta skapar hos eleverna, ska väcka en nyfikenhet även på de 

litterära texter som hon vill att de ska läsa. 

    När läraren Björn beskriver hur han ser på filmens roll i svenskämnet använder han sig av 

ordet ”komplement”.8 För Björn är det läsning av litteratur och kunskap om litteratur som har 

en central plats i hans svenskundervisning. Han menar, att han kan visa en film istället för att 

eleverna ska behöva läsa en hel bok. Filmen blir också ett komplement på det sätt att han 

använder film, när han till exempel vill visa hur det var under en litterär epok eller ge ett 

smakprov från ett litterärt verk. Han beskriver som ett exempel, att några elever ska redovisa 

om upplysningen och då vill han att de ska visa ett kortare avsnitt från en filmatisering av 

Robinson Kruse, eftersom de inte har möjlighet att läsa hela boken om Robinson av 

upplysningsförfattaren Daniel Defoe. Björn uttrycker sig på följande vis om detta:  

…då vill jag det att dom tar filmsnuttar från Robinson, eftersom vi inte 
hinner läsa hela Robinson. Dom ska ha textavsnitt och filmavsnitt. Och nu 
när dom här klassen ska presentera sin litteratur då kräver jag att dom 
använder PowerPoint och nån form av filminslag för att komplettera. […] 
men sen är det litteraturen som är det viktiga. Och det är det jag menar med 
komplement.9 

                                                 
6 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 4. 
7 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 2. 
8 Intervju med Björn 2011-11-15 s. 1. 
9 Intervju med Björn 2011-11-15 s. 1. 
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När lärarna Anna och Cecilia talar om filmens roll i svenskan tar båda sin utgångspunkt i 

kursplanen och det ”vidgade textbegreppet” (se 2.1 för definition av termen). Anna beskriver 

att hon använder sig av film eftersom både den gamla och den nya kursplanen ser film som en 

text bland andra texter, som eleverna ska ha kännedom om. Anna menar att ämnesplanen: 

”inkluderar film och teater och text ungefär på samma villkor”.10 Anna redogör för, att hon 

har uppgifter där eleverna ska jämföra till exempel tre texter som handlar om ett tema eller en 

litterär epok och då kan hon använda sig av två skrivna texter och en film som den tredje 

texten.  

     Cecilia tar sin utgångspunkt i att den tidigare kursplanen talade om det vidgade 

textbegreppet, men att hon har uppmärksammat att termen har försvunnit i den nya 

ämnesplanen. Hon redogör för att hon tagit del av information från Skolverket där det stod att 

man inte skulle använda sig av begreppet längre i de nya ämnesplanen för svenska, eftersom 

det är en fackterm, som inte är känd utanför skolan och som framförallt användes av lärare. 

Cecilia säger:  

det var egentligen ingen som begrep vad det var mer än lärare. Vi pratar inte 
om det vidgade textbegreppet någon annan stans än i skolans värld. […] 
Därför plockade man bort det ur dom nya betygsdokumenten och 
kursplanerna. Så nu heter det bara texter från andra medier, till exempel film 
och så vidare. 11 
 

Även om själva begreppet är borttaget, menar hon att det står tydligt i målen att film ska ses 

som en av de texter som eleverna ska lära sig att analysera. Cecilia säger: ”man ska läsa 

litteratur och texter från andra medier så det stödet finns ju fortfarande i dom nya 

kursplanerna”.12 När Cecilia låter eleverna bearbeta film som en text tar hon sin utgångspunkt 

i att analysera dem narratologiskt. Hon tycker även att det är viktigt att eleverna får lära sig att 

bearbeta och reflektera kring film som de ser. Cecilia är mycket skeptiskt till att filmvisning i 

skolan ibland används som en belöning i slutet på ett arbetsområde. Hon belyser detta genom 

att beskriva att en lärare aldrig skulle ge eleverna en novell som belöning i slutet av en 

lektion. En film behöver bearbetas efteråt lika väl som när man har en genomgång av en 

novell. Cecilia säger: 

Jag tycker att film många gånger används lite styvmoderligt. Man tar det lite 
som en belöning i slutet på ett arbetsområde och […] sen gör man inte 
mycket med det. Men det har man aldrig gjort med en novell. Man har inte 

                                                 
10 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 1. 
11 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 4. 
12 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 1. 
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haft ett arbetsområde och så slutar man med en novell, som man inte gör 
något med – nu får ni det här som belöning på slutet! Det har man aldrig 
gjort och det kan man inte göra med filmen heller.13 

 

Björn och Cecilia understryker att det är viktigt att det alltid finns ett tydligt syfte med varför 

man ser en film eller läser en text och att eleverna ska kunna analysera människor och 

handlingen både i en film och i en bok.  

     När Anna och Cecilia beskriver filmens roll i svenskämnet tar båda sitt avstamp i det 

vidgade textbegreppet och talar om att filmen ska ses som en text bland andra texter, som 

eleverna ska lära sig att analysera, utifrån den tidigare och den nya läroplanen för svenska på 

gymnasienivå. Cecilia är den av de tre lärarna som tydligast beskriver hur och varför hon 

använder film i svenskämnet och att hon gör det utifrån målen i styrdokumenten. Björn 

däremot talar inte på samma sätt om film i koppling till kursplanen. Björn talar inte om film 

som en text och knyter inte an till det vidgade textbegreppet. I intervjun med Björn 

återkommer han till att det är viktigt att eleverna läser skrivna texter. När han får en fråga om 

det vidgade textbegreppet kan han inte redogöra för dess innebörd. När han då får en 

definition av facktermen säger han att film kan vara bra ”för dyslektiker till exempel som inte 

hinner läsa och så”.14          

 

3.2  Film i förhållande till litteratur i svenskämnet 

För många svensklärare har litteratur och läsning av skönlitterära klassiker från olika tider en 

central plats i svenskämnet. De ser det som sitt uppdrag att undervisa om dessa klassiker. I 

den nya ämnesplanen ska filmen analyseras och studeras precis som litterära texter. Hur ser de 

tre lärarna på filmens plats i svenskämnet i relation till litteratur? 

 

3.2.1 Film och litteratur 
Anna återkommer till att hennes elever inte läser särskilt mycket, att många av dem är 

läsovana. Det finns enligt Anna ett stort motstånd mot litteratur; därför använder hon sig av 

film som ett hjälpmedel. Hon menar att filmen till sin uppbyggnad med musik, bild och färg 

gör människor glada och att hon vill att den glädje som väcks hos eleverna vid filmvisning 

ska smitta av sig vid läsning av de litterära texter som hennes elever upplever som mer 

tråkiga. Hon resonerar på följande vis: 

                                                 
13 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 2. 
14 Intervju med Björn 2011-11-15 s. 4. 
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att man utnyttjar filmens… att den har någon slags inneboende estetiskt 
värde som gör folk glada med musik och bild och färg och […] att det 
smittar av sig på dom här texterna som kanske kan kännas lite tråkiga för 
många elever på mina program.15   

 

Annas förhoppning är att film ska kunna fungera som en bro mellan eleven och litteraturen:  

man kan använda filmen för att locka över dom elever som inte naturligt tar 
till sig text och så, att det är ett hjälpmedel för dom att nå kanske det som är 
lite tyngre och svårare att läsa – en bok och att ta till sig en text och se vad 
som är typiskt för en epok och så. Att filmen är liksom en brygga mellan en 
individ och litteraturen, för att litteraturen är lite tyngre och lite svårare för 
många elever.16  

 
     När Björn talar om sina elever på Samhällsprogrammet berättar han att de ibland har med 

sig egna böcker till lektionerna, och att han har sett att de har fortsatt att läsa fast han ska gå 

igenom något. För Björn är det viktigt att eleverna får träna på att läsa och detta gäller även 

vid filmvisning. När han låter elever se en film ska den alltid vara textad. Även när han visar 

en svensk film ska filmen vara textad på svenska. Björn tycker att det är viktigt att man kan 

läsa. Han beskriver, att han vill, att varje person ska få erfara den film som skapas genom 

fantasin när man läser en bok.  

Jag får ju en film i mitt eget huvud när jag läser en bok och jag vill att 
eleverna ska ha det. Och ofta är det så att när man visar en filmsnutt ”men 
var det så här, så var boken mycket bättre…”.17   
 

För en dyslektiker kan film vara ett bra komplement om det tar lång tid för dem att läsa, 

menar Björn. Till elever som inte gillar att läsa brukar Björn säga att: ”det blir svårt för dig 

om du inte vill läsa, för läsningen finns med oss i livet även nästa decennium”.18 Björn 

menar, att alla behöver kunna läsa för att klara sig i samhället. När Anna resonerar kring 

huruvida litteratur och film har samma status menar hon att litteratur är viktig för en 

människas utveckling och förståelse för andra människor och samhällen:  

Kan du själv läsa en svår text och tillgodogöra dig lite svårare litteratur så 
tror jag att då har du fördelar av det i livet som människa för din egen 
personliga utveckling, för hur andra människor ser på sig själv. […] Det 
finns så många ytterliggare fördelar med litteratur. Det gör det ju. Om man 
läser litteratur så har man lättare att ta till sig andra samhällen, vad som står 
i tidningen, vad man hör på radion.19   

 

                                                 
15 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 2. 
16 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 2. 
17 Intervju med Björn 2011-11-15 s. 4. 
18 Intervju med Björn 2011-11-15 s. 4. 
19 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 4. 
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Genom läsning av skönlitteratur och tidningar kan man få en större förståelse för hur andra 

människor tänker och för samhället som vi liver i, menar Anna. Cecilia resonerar på ett 

liknande sätt, när det gäller läsning. Genom läsning av skönlitteratur får eleverna del av 

kulturarvet och kan även få insikt om andra samhällen i världen. Hon belyser även vikten av 

att ha en god läsförmåga för att klara av andra skolämnen:  

Jag tycker att det är jätteviktigt att dom läser. Läsningen är en så central del. 
Inte bara i svenskan. […] Utan det är viktigt i alla ämnen att ha en god 
läsförståelse och det kan du bara få genom att öva. Om du inte övar och 
läser så kan du aldrig bli en bra läsare.20  

 

     När det gäller synen på film i relation till litteratur står Anna och Cecilia närmare varandra 

i åsikt. För Cecilia och Anna är filmen en text som ska analyseras precis som en skönlitterär 

text. Båda är medvetna om att skönlitterära texter anses ha en högre status i samhället, för 

vissa grupper, men Cecilia tror att statusen på filmen kan höjas om man analyserar den och 

använder sig av den som en text bland andra texter: ”om vi tittar på film som vi tittar på 

annan text så tror jag också att statusen på filmen också kommer att höjas”.21  För Björn är 

det ”litteraturen som är det viktiga”22 och filmen är ett komplement. När Cecilia planerar ett 

lektionsupplägg utifrån ett tema kan hon använda sig av olika texter. Det kan vara en roman, 

en novell, en film eller ett avsnitt från en TV-serie. För henne är filmen en text likvärdig med 

litterära texter och ska också analyseras och studeras. 

     De senaste åren har det producerats film utifrån böcker, som Harry Potter serien av J. K. 

Rowling eller Twilight av Stephenie Meyer, och Cecilia uppmärksammade att många elever 

läste böckerna som ligger till grund för filmerna medan de väntade på att nästa film skulle 

komma. Hon menar, att filmerna fångade eleverna och skapade ett engagemang för läsning: 

När Twilight kom då och böckerna. Och om man kanske bara har sett filmen 
så dröjer det faktiskt en stund till nästa film kommer och då tror jag att det 
är många som läste, för det var väldigt många som läste dom här böckerna 
precis som med Harry Potter. Det blev också lite hysteri. Böckerna kommer 
fortare än filmen och så vidare. Jag tror att det kan ha en positiv effekt, 
absolut. Speciellt om man fångas av det, som ungdomar. De vill veta, hur 
ska de gå?23  

 

                                                 
20 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 5. 
21 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 3. 
22 Intervju med Björn 2011-11-15 s. 1. 
23 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 4. 
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Eftersom det finns många böcker som filmatiseras tycker Anna att det är svårt att avgöra om 

en elev har läst boken eller sett filmen. Om eleverna exempelvis ska skriva en bokrecension är 

det: 

inte lätt att kolla upp om det verkligen var boken eller filmen. Twilight till 
exempel - är det boken eller filmen? Jag har inte läst dom så jag vet inte. 24    

 

Om Björns elever ska ha ett litteratursamtal och han får veta att några av eleverna har valt att 

se en filmatisering av boken istället för att läsa den, då skulle han placera ut dem som har sett 

filmen i var sin grupp. På så sätt kan det bli ett jämförande samtal mellan bok och film. Om 

Cecilias klass har kommit överens om att de ska läsa en bok, då är den som ska diskuteras och 

som eleverna får skriva om: ”Om vi i klassen har kommit överens om att vi ska läsa boken då 

är det boken som gäller, inte filmatiseringen”.25 

     När de tre lärarna får resonera kring litterära texter som filmatiseras, som exempelvis 

William Shakespeares drama Romeo och Julia, som av regissören Baz Luhrmann gjorts om 

till modern tid men med originalreplikerna, för alla tre en diskussion om dramatiktexter. Anna 

tycker, att Shakespeares texter ”faktiskt är riktigt svårläst för många”.26 Hon är tveksam till att 

låta eleverna läsa hans texter och skulle därför med fördel visa en filmatisering. Genom 

filmen kunde eleverna ändå få en känsla för vem han var och vilka teman som Shakespeare 

tar upp. För Björn som sätter läsning av litteratur högt är det viktigt att eleverna får läsa själva 

texten. Han beskriver att de haft Shakespeare som tema på skolan och då vill han ”att dom 

läser vissa scener”. 27 Cecilia, som är lärare på det Estetiska programmet, har elever som 

håller på med teater. Hon menar, att det inte är tänkt att man ska läsa dramatik, eftersom dessa 

texter framförallt är vända till skådespelarna med scenanvisningar och repliker. Hon säger: 

”dramatik det är inte tänkt att läsas. Det är ett arbetsmaterial för skådespelarna”.28 Cecilia 

skiljer på dramatiktexten och teaterföreställningen. Teater ska upplevas och ses, och då menar 

Cecilia, att man kan se teater genom en filmatisering. Hennes elever har fått läsa utdrag från 

dramatexter, men hon tycker att man framförallt ska se teater.  

 

3.3  Film och ungdomar  

I detta avsnitt vill jag visa på hur de tre lärarna resonerar kring att knyta an till ungdomarnas 

vardag och till filmen som ofta har en central plats i deras liv. 
                                                 
24 Intervju med Anna 20111-11-16 s. 3. 
25 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 3. 
26 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 2. 
27 Intervju med Björn 2011-11-15 s.2. 
28 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 3. 
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3.3.1 Att relatera till elevernas värld 
När Cecilia använder film i svenskämnet börjar hon med att göra filmanalyser med eleverna 

innan de får göra novellanalyser. Hon beskriver att detta är ett medvetet val från hennes sida. 

När hon började som svensklärare gjorde hon först novellanalyser innan de fick göra 

filmanalyser.  Cecilia beskriver att hon hört andra lärare som sagt att de inte har tid med att 

göra filmanalyser, men hon menar att man snarare kan tjäna tid genom att börja studera film 

som ungdomar ofta har kunskap om. Hon menar att dagens ungdomar, som är 16 till 19 år, är 

uppvuxna med film och därför har de mycket kunskap om film, även om de inte kan alla 

teoretiska begrepp. 

Dom här som är nu 16, 17, 18, 19 dom är verkligen filmgeneration. Dom är 
uppvuxna med film som en naturlig del, medan vi äldre mer är uppvuxna 
med böcker. Så är det. Så dom är ofta rätt duktiga på film, som text helt 
enkelt, fast dom vet inte alltid om det.29 

 

Cecilia märkte, att när hon började med att göra novellanalyser hängde inte eleverna med och 

hade svårt att förstå de narratologiska termerna. När hon däremot valde att börja med 

filmanalys kunde hon knyta tillbaka till de genomgångar hon gjort utifrån olika filmer, när 

hon sen gick igenom novellanalyserna. Cecilia börjar nu med filmanalyser i årskurs ett för att 

knyta an till kunskap som eleverna redan har.  Det handlar om att man ”börjar med någonting 

där dom känner sig hemma […] och på deras nivå, där dom kan någonting”.30 

     Cecilia brukar knyta an till aktuella filmer som går på bio och hade vid ett tillfälle ett tema 

där hon belyste vampyrer utifrån olika texter med koppling till den första Twilight-filmen som 

då precis hade gått på bio (se 3.4.3 för ytterligare beskrivning av temat). För Cecilia är det 

viktigt att skapa möjligheter för att eleverna ska bli aktiva tittare av film, som kan analysera 

och se detaljer:  

Och jag vill också få dom att inte bara bli den här ”laid back tittaren” som 
inte bryr sig så mycket, utan faktiskt också tittar. Som igår när vi tittade på 
anslaget till Mississippi brinner. Att vi också stannar och tittar. Vad ser ni 
här? Vad är det för bild ni får här? Vad är det som händer?31    
 

     Anna använder sig gärna av film, eftersom hennes elever tycker om film. Hon har precis 

som Cecilia sett att eleverna är duktiga på att diskutera film. Anna brukar inte knyta an till 

aktuella filmer, eftersom hon känner att hon inte är insatt i de filmer som ungdomar ser på bio 

eller hemma. Hon känner sig även begränsad av sin ålder när det gäller film. Anna säger: 

”ofta är det väl så att jag är så pass gammal nu så att filmer som jag refererar till, dom har 

                                                 
29 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 1. 
30 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 5. 
31 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 2. 
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dom aldrig sett”.32 Hon känner till, exempelvis Twilight och Harry Potter och låter eleverna 

göra skrivuppgifter utifrån dem, men har själv inte sett filmerna eller läst böckerna. 

     Björn brukar inte knyta an till aktuella filmer. Han vet att eleverna både läser mycket med 

böcker och ser många filmer. De filmer och böcker som Björn tar upp på lektionerna är 

utvalda klassiker som han vill att de ska få kunskap om. Utifrån de böcker och filmer som han 

väljer ut, vill Björn, att eleverna ska diskutera handlingen och se budskapet som förmedlas. 

Precis som Anna låter Björn eleverna skriva uppsatser eller liknande om nya böcker. Björn 

menar, att han inte har tid att läsa exempelvis Harry Potter eller Twilight.      

 

3.4  Film i svenskämnet  

I detta avsnitt vill jag beskriva hur de tre informanterna arbetar praktiskt med film i 

svenskämnet. Arbetet med film i svenskan presenteras utifrån följande rubriker: filmanalys, 

film som text och praktiska exempel på film i svenskämnet. 

 

3.4.1 Filmanalys 

De tre lärarna beskriver att de låter eleverna göra filmanalyser. Under 3.3.1 har jag redan 

redogjort för att Cecilia börjar med filmanalyser för att knyta an till den kunskap som eleverna 

redan har om film. Hon beskriver att de inte har kunskap om alla narratologiska begrepp, men 

när de fått dem är de duktiga på att analysera film. Cecilia talar om att hon lär dem att 

inledningen heter anslag och ger dem andra begrepp som rör berättarteknik, kronologi, 

huvudkaraktärer och huvudkonflikt. Hon uttrycker sig på följande vis:  

dom är ofta rätt duktiga på film, som text helt enkelt, fast dom vet inte alltid 
om det. Dom vet inte om hur mycket kunskap de har så när man pratar om 
berättarkomponenter, dramaturgi. Hur ser kronologin ut? Hur ser 
karaktärerna ut i en film och så vidare? Vad är det för framåtrörelse? Genrer 
och allting sånt. Så har dom väldigt mycket med kunskap. Dom vet precis 
hur en berättelse i en film är uppbyggd33 

 

Cecilia brukar beskriva för sina elever att det finns likheter, vad gäller såväl person-

skildringar som kompositionsmönster, mellan filmer och böcker. När man kan analysera en 

film kan man även analysera en bok eller en novell. Hon uttrycker detta på följande vis: 

Vad är skillnad mellan en bok och en film? Dom vill egentligen samma sak. 
Dom vill fånga läsaren. Dom vill att vi ska vara kvar. Det måste finnas en 
huvudkaraktär. Det måste finnas en konflikt. Är det ingen konflikt så händer 
det ingenting. Det är ju samma. […] När vi är färdiga med detta (filmanalys) 

                                                 
32 Intervju med Anna 2011-11-16 s. 3. 
33 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 1. 



 27 

så går vi vidare på novellanalys. Då har vi ju redskapen med oss. Det har 
funkat jättebra.34 

  

     Björn gör också filmanalyser med sina elever och han beskriver att han använder sig av 

samma analysfrågor som när eleverna får analysera litteratur. Han vill att de ska analysera 

handlingen utifrån frågorna ”När? Var? Hur? och Vem/Vilka?, Huvudperson och bi-

person?”35 

     Läraren Anna har också låtit eleverna göra filmanalyser och hennes elever har fått se 

närmare på filmens uppbyggnad där de fått beskriva vad som sker i anslaget av filmen och att 

identifiera konflikten i en film och hur den löses. Anna beskriver att hennes elever tycker att 

det är roligt att göra filmanalyser och att de är duktiga på att diskutera filmer.  

 

3.4.2 Film som text 

Både Anna och Cecilia talar om film som en text. Anna beskriver att hon kan ha uppgifter där 

eleverna ska jämföra texter och en av dessa texter kan vara en film. Jämförelserna ligger då i 

att se skillnader eller likheter utifrån ett antal texter eller i relation till ett tema, som kan vara 

kärlek, hjältar eller en historisk epok. Vid dessa jämförelser ska eleverna jämföra hur temat 

skildras och inte studera filmen som text, alltså att se till bildmässiga detaljer i filmen eller 

liknande. Anna har även uppgifter där eleverna ska analysera en film och se närmare på ”hur 

ljud, ljus eller klippning bidrar till helheten”.36 

     Björn har inga genomgångar där han går igenom bildmässiga detaljer eller studerar filmen 

som en text. Han ”tycker inte det ryms inom svenskan”.37 När han låter eleverna analysera 

film är det själva handlingen som fokuseras. Cecilia däremot låter eleverna arbeta med filmen 

som en text. Hon beskriver att hon visar anslaget från Mississippi brinner, för att hon vill att 

eleverna ska se olika detaljer i inledningen av filmen. Hon beskriver att det inledningsvis 

förekommer två dricksvattenfontäner, som är utmärkta med två skyltar. Cecilia berättar: 

”Skyltarna med "White" respektive "colored" är placerade olika högt med den för vita högst 

placerad”.38 Cecilia vill att eleverna ska notera dessa detaljer för att uppfatta temat i filmen, 

som handlar om rasism. Filmen utspelar sig i den amerikanska södern i början av 1960-talet. 

Cecilia beskriver också att hon använt sig av filmen Hair, för att visa eleverna på symbolik. 

                                                 
34 Intervju med Cecilia 2011-11-23 s. 5. Jag har lagt till filmanalys i meningen för att förtydliga resonemanget. 
35 Intervju med Björn 2011-11-15 s. 4. 
36 E-post från Birgitta 2011-12-06. 
37 E-post från Björn 2011-12-07. 
38 E-post från Cecilia 2011-12-06. 
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Hon berättar att filmregissören har placerat ett staket i filmen som ska visa på 

huvudpersonens instängdhet. Cecilia beskriver detta på följande vis: 

…huvudpersonen är på väg till det militära (Vietnamkriget) och han tar ett 
tafatt farväl av sin far. Staketet syns hela tiden i förgrunden vilket blir en 
symbol för huvudpersonens instängdhet och längtan bort från hemmet.39  

     

     Cecilia arbetar också med filmen som text på det sätt att hon haft uppgifter där eleverna får 

jämföra en bok som också finns som film och se vad som händer när man överför en bok till 

film. Cecilia berättar att hon låtit eleverna läsa About a boy av Nick Hornby och därefter har 

de fått se filmen. Hon beskriver, att när eleverna har läst både boken och sett filmen har de 

fått se på skillnader och likheter och fundera över varför de som gjort filmen har gjort om 

slutet eller varför de lagt till eller tagit bort händelser. Cecilia beskriver att boken About a boy 

och filmen inte har fått samma slut och då vill hon att eleverna ska diskutera detta: 

då kan man diskutera varför blir det olika slut och varför vill vi ha det där 
Hollywood slutet på filmen som inte är i boken.40 

 

     Varken Anna eller Björn har lektionsupplägg där man jämför vad som händer när man 

överför en bok till film. Men Björn beskriver att han har uppgifter där eleverna får jämföra 

handlingen i en bok med en film och berättar att han gjort så med Döda poeters sällskap. 

 

3.4.3 Praktiska exempel på film i svenskämnet 

Både Anna och Cecilia använder film som en text bland andra för att belysa ett tema. Anna 

berättar att hon använt sig av den svenska komedin Den bästa sommaren när hon haft ett tema 

om kärlek. Björn brukar inte jobba med olika teman i svenskämnet. Grunden för hans 

svenskundervisning handlar om att ge en kronologisk litteraturhistoria. 

    Cecilia beskriver två olika teman där hon arbetat med film som en av texterna. Det ena 

temat handlade om vampyrer. Cecilia berättar att hon lät eleverna läsa Låt den rätte komma 

in av John Ajvide Lindqvist. Därefter fick de även se ett avsnitt från TV-serien True blood 

och ett annat avsnitt från en TV-serie som handlar om en vampyr, ett spöke och en varulv 

som bor tillsammans, som heter Being human. Sen fick eleverna även läsa inledningen av 

Om jag kunde drömma, som är den svenska titeln på den första boken i Twilight-serien, där 

hon ville att eleverna skulle bli medvetna om den sexualmoral som författaren Stephenie 

Meyer förmedlar. Hela temat avslutades med en reflektion över de bilder som ges av 
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vampyrer utifrån dessa texter. Cecilia ville att eleverna skulle diskutera texterna utifrån 

följande frågor: 

Hur skildras vampyren här? Hur ser den gamla vampyrmyten ut? Vad är det 
för skillnader och likheter med det? Har det ändrats någonting och så 
vidare?41 
     

Det andra temat som Cecilia beskriver är ett tema om döden där hon vill att eleverna ska lära 

sig begreppet intertextualitet och att eleverna ska se intertextualitet i de texter som ingår i 

temat. I detta tema använde sig Cecilia av en film där eleverna får se när Odysseus är i 

underjorden och möter sin mamma, sen fick de även läsa om Dante när han tillsammans med 

Vergilius är nere i underjorden, för att sen jämföra dessa två med filmen Seven. Cecilia 

menar att man kan få en större förståelse för Seven, när man först sett närmare på Odysseus 

och Dante. Hon uttrycker detta på följande vis: 

om man bara tittar på Seven så kan det vara en bra film. Men om du har […] 
dom andra texterna med dig och kunskap om dom, då kan du också se helt 
andra kvaliteter i Seven. Du kan göra andra kopplingar. Vad har han för 
vägvisare med sig? Jo, han har ju den äldre polisen med sig som vägvisar 
ner i dödsriket kan man säga ju, i underjorden där allt det hemska händer, 
som leder honom genom det här. […] För att bli en duktig läsare och en 
duktig filmtittare så måste man se mycket med film och läsa mycket, annars 
kan man inte göra dom här kopplingarna.42                  

 
Anna har haft sciencefiction som tema och då har hon visat filmen Starship troopers. Hon 

tycker att det är en bra film, eftersom den är spännande och innehåller mycket med action 

och rymdmonster. Men samtidigt målar filmen upp en bild av ett framtida samhälle och det 

är detta som Anna vill att eleverna ska se och diskutera.  

…först så ser dom bara att det var häftig action och rymdmonster […] men 
sen så brukar dom flesta se att: ”Oj och oj, vad var detta för konstigt 
samhälle som de levde i egentligen?” Och man diskutera för och nackdelar 
med det här samhället som finns i filmen.43 

 
När Björn använder sig av film är det oftast för att illustrera en epok eller ett litterärt verk. 

Han använder sig av filmen Troja för att eleverna ska få en bild av antiken och den samtid 

som Iliaden och Odyssén utspelar sig i. Han använder sig även av en filmatisering av 

Hemsöborna när han går igenom vad Strindberg har skrivit. Han vill att eleverna ska läsa ett 

av Strindbergs verk, men Hemsöborna vill han att de ska uppleva tillsammans genom att han 

visar den äldsta versionen av filmen. ” Det ska vara den äldsta versionen. Det ska ingå att det 
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ska va knakigt och raspigt”, menar Björn.44 Björn visar även andra filmer som inte är 

kopplade på samma sätt till litteraturhistoria. Det är filmerna Gökboet och Taxi Driver. Björn 

låter dem se hela Gökboet så att eleverna ska kunna diskutera handlingen, och även analysera 

den på ett psykologiskt plan. Björn vill helst visa ”sånna här lite klassiska filmer”.45     

 

4. Diskussion  
 
Detta avsnitt kommer att innehålla en diskussion som utgår från den analys och jämförelse 

som finns under avsnitt 3. I diskussionen kommer jag att ge egna reflektioner, i ett samspel 

med den teoretiska bakgrunden och utifrån tidigare erfarenheter som jag gjort, till det som 

intervjupersonerna har sagt. I denna uppsats vill jag ta reda på hur tre lärare beskriver sitt 

arbete med film i svenskämnet och hur de ser på film som en text. Min övergripande 

frågeställning är: Vilken är filmens roll i svenskämnet? I diskussionen kommer jag att utgår 

från underfrågorna om film i relation till: styrdokumenten, litteratur och ungdomar. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning.  

 

4.1  Filmen i relation till styrdokumenten 

För att se hur informanterna beskriver relation mellan film och styrdokumenten tar jag mitt 

avstamp i att återigen påminna om hur ämnesplanen beskriver filmens roll i svenskämnet 

genom att ge två citat:  

I den nuvarande ämnesplanen från 2011 står det att:  

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket 2011: 1)  

 

I Svenska 1 beskrivs det att eleverna ska få undervisning om:  

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 
exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier (Skolverket 
2011: 8). 

 

När man ser närmare på hur de tre lärarna resonerar kring filmens roll i svenskämnet kan jag 

se att Cecilias sätt att bedriva sin svenskundervisning ligger mycket nära det som 

styrdokumenten talar om. För det första vill hon ge eleverna redskap att analysera och tolka 
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den film som de ser. Hon säger: ”Och jag vill också få dom att inte bara bli den här ”laid back 

tittaren”.46 Hon vill ge möjligheter för eleverna att bli aktiva tittare som kan reflektera utifrån 

det som de ser, vilket jag tycker ligger i linje med styrdokumentens ord om att ”utveckla 

elevernas förmåga att använda” andra typer av texter som film till ”självinsikt och förståelse” 

(Skolverket 2011:1). För det andra arbetar Cecilia med de narratologiska begrepp som 

Svenska 1 talar om, genom att göra filmanalyser och som hon sen använder sig av vid 

novellanalyser. Man kan se i Cecilias resonemang att hon utgår ifrån att film är en berättande 

text. Cecilia visar på en medvetenhet om film som text som ligger i linje med det som både 

Olin-Scheller (2006) och Heith (2006) beskriver. Olin-Scheller beskriver att filmen 

”förmedlar sina berättelser via fem kanaler – bild, grafik, dialog, realljud och musik” (Olin-

Scheller 2006: 155). Cecilias huvudfokus vid analys av film ligger på det narratologiska vilket 

stämmer väl överens med ämnesplanen i svenska, och hon ger dem även möjlighet att 

analysera bildmässiga detaljer i filmen, som exempelvis med skyltarna i Mississippi brinner. 

Det finns också en medvetenhet i valet av filmer, när hon beskriver hur hon vill visa eleverna 

på den intertextualitet som finns i filmen Seven till Dante och Odysseus. Detta arbetssätt 

liknar det som Heith (2006) beskriver, när några elever får analysera Pretty Woman. För det 

tredje har Cecilia följt utvecklingen när det gäller det vidgade textbegreppet. Hon vet att 

själva facktermen har tagits bort från styrdokumenten, men att filmen som berättande text har 

en tydlig plats i ämnesplanen för svenska. Andersson och Hedling (1999) beskriver att det 

finns flera olika analysmodeller för att bearbeta en film, och som blivande svensklärare kan 

jag fundera över om jag måste kunna olika filmtekniska termer för att analysera en film. Men 

jag tycker mig se i den nuvarande ämnesplanen att huvudfokus ligger på att bearbeta filmen 

narratologiskt, vilket även Cecilia har tagit fasta på.  

     Waldén (2009) som också intervjuat lärare om filmens roll i svenskämne kunde konstatera 

att det var tre av hennes informanter som inte hade fått någon utbildning om film i sin 

lärarutbildning och att flera lärare sa att de inte behärskar den teknik som krävs för att visa 

film. Det hade varit intressant att i denna uppsats ta reda på hur de olika Lärarutbildningar 

förbereder svensklärare för att arbeta med film, men det ryms inte i denna studie. Det är ett 

intressant ämne för vidare forskning om filmens roll i svenskämnet. Olin-Scheller (2006) 

kunde genom sin forskning konstatera att det vidgade textbegreppet inte hade ”fått något 

större genomslag i det vardagliga arbetet” (Olin-Scheller 2006: 107). Bland Waldéns (2009) 
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informanter fanns det lärare som tagit till sig det vidgade textbegreppet och i denna studie av 

tre lärare kan jag konstatera att två av tre lärare tagit till sig filmen som en text.  

     När Anna talar om filmens roll i svenskämnet utgår hon från det vidgade textbegreppet och 

beskriver att hon gör filmanalyser där eleverna får studera narratologiska begrepp. Men när 

man ser närmare på hennes undervisning verkar det finnas en betoning av att använda film, 

som Olin-Scheller skulle ha benämnt som: ”film som illustration och film som jämförelse” 

(Olin-Scheller2006: 112). Film som jämförelse handlar om att skrivna texter och en film ska 

jämföras utifrån ett tema. För Olin-Scheller handlar det om att se filmens budskap i relation 

till de andra texterna och fokus ligger inte på själva filmen som en berättande text. Även 

Björn använder filmen som illustration, som enligt Olin-Schellers studie, handlar om att 

”illustrera en epok eller ett skönlitterärt verk” genom en film (Olin-Scheller 2006: 113). Björn 

använder sig av ordet komplement, som också var det vanligaste förhållningssättet till film 

bland lärarna i Forsberg och Olssons (2006) uppsats. Att se film som ett komplement till 

litteratur är samma sak som Olin-Schellers begrepp - film som illustration.  

 

 4.2  Filmen i relation till litteratur 

För att se filmens roll i relation till litteratur vill jag börja med att lyfta fram Björn. För Björn 

är det ”litteraturen som är det viktiga” och att eleverna blir duktiga läsare.47 För honom är 

texten så viktigt att han alltid låter eleverna se filmer textade även om de är på svenska. Den 

här uppsatsen har inte litteratur som primärt fokus, men det går att se i Björns svar att han 

berör Antikens litteratur, Shakespeare, Upplysningen och Strindberg. Hans fokus på litteratur 

och klassiska verk stöds av många svensklärare och Persson (2007) menar att de kronologiska 

litteraturhistoriska studierna har haft en central plats i gymnasieskolans svenskämne. Även i 

den nya ämnesplanen ska skönlitterära texter analyseras, men de ges ingen särställning. De 

ska bearbetas narratologiskt och utifrån tidshistoriska perspektiv på samma sätt som filmen. I 

den teoretiska bakgrunden under 2.4 har jag gett några ögonblicksbilder på hur viktig den 

skönlitterära texten varit från Malmgrens studie under 80-talet fram till Olin-Schellers studie 

under början av 2000-talet. Bland svensklärare finns önskan om att ge litteratur av god 

kvalitet till eleverna. Persson menar att den äldre läroplanen ger bilden av att litteraturläsning 

”skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever” (Persson 2007: 133). Anna och Cecilia 

tycker också att det är viktigt att eleverna kan läsa och ta del av skönlitteratur, så att de kan ta 

del av kulturarvet och genom litteraturen få en större förståelse för omvärlden och andra 
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kulturer. Båda är medvetna om att skönlitterära texter har en högre status än film i kulturella 

sammanhang, men Cecilia tror att statusen på film kan höjas om man analyserar den och 

använder sig av den som en text bland andra texter i svenskundervisningen. Cecilia säger: 

”om vi tittar på film som vi tittar på annan text så tror jag också att statusen på filmen också 

kommer att höjas”.48 Jag tror att det kommer att ta tid för filmen, att få en högre status i 

svenskan, eftersom skolan (tidigare) har, som Persson beskriver det, tilldeltats: ”en nyckelroll 

i kampen mot populärkultur och nya medier” (Persson 2004: 31). Den nya ämnesplanen ger 

filmen samma status som skönlitteratur, men filmen, som en text, kommer säkert att fortsätta 

att få kämpa i motvind, i relation till de skönlitterära texterna, eftersom de haft monopol på 

utrymmet i svenskämnet.       

     Genom den här uppsatsen tycker jag mig se att det finns en grupp svensklärare som också 

fått kämpa i motvind. Anna tillhör den grupp svensklärare som troget fortsätter att undervisa 

elever som inte har läst någon bok och som tycker att det är svårt att läsa mer komplicerade 

texter. Malmgren (1992) visar på läraren för verkstadslinjen som mötte elever som aldrig läst 

en hel bok och som hade ett lågt intresse för skönlitterära texter. Ulfgard belyser att de bara är 

två flickor, i hennes studie, som har ”ett intresse för sådan litteratur som skolan av tradition 

brukar stödja” (Ulfgard 2002: 341). I Olin-Schellers studie finns det också elever som inte 

tycker om att läsa och som beskriver sig själva som filmmänniskor. Anna har en förhoppning 

om att den glädje som finns, kring filmen som text, skulle kunna smitta av sig på de litterära 

texter som hon vill att eleverna ska läsa. I intervjun med Anna återkommer hon till att de är 

läsovana och att hon önskar att filmen ska vara ett hjälpmedel för henne. Hon beskriver 

filmen som en bro mellan individen och litteraturen. Tyvärr så innehöll intervjun med Anna 

inga exempel på om filmen blev den bro som hon önskade. Jag tycker mig se ytterliggare ett 

område för vidare forskning. Skulle man kunna forma didaktiska arbetsformer med hjälp av 

film, som är ”specialgjorda” för de elever som inte tycker om att läsa? Går det att skapa den 

bro som Anna efterfrågar, med hjälp av film? Jag tycker att det är oerhört viktigt att se till 

dessa elever som inte har läst en hel bok. Idag är eleverna som gick på gymnasiet på 80-talet 

vuxna, men det finns elever som går i skolan nu och som heller inte har läst en hel bok, som 

till exempel i Annas klass.  

     Med anledning av att många böcker filmatiseras finns det möjlighet för elever att se filmen 

istället för att läsa boken. Anna ser det ibland som ett dilemma att hon inte vet om eleverna 

har sett filmen eller läst boken när de ska skriva en bokrecension. Om det är så att man som 
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lärare önskar att eleverna ska läsa en hel bok och de istället väljer att se film skapar det ett 

problem som kanske inte var lika vanligt tidigare. Men samtidigt är det så att alla böcker inte 

har filmatiserats. Cecilia kunde konstatera att hennes elever fick lust att läsa när det gjordes 

film av Twilight och Harry Potter. Dessa två serier är exempel på att filmer kan väcka läslust, 

enligt Cecilia.    

           

4.3  Filmen i relation till ungdomar 

När det gäller att använda film för att relatera till ungdomar är det Cecilia som tydligast visar 

på olika lektionsupplägg och förklarar varför hon tänker som hon gör. Cecilia beskriver att 

hon börjar med att göra filmanalyser i årskurs ett för att knyta an till kunskap som eleverna 

redan har, eftersom hon menar att dagens ungdomar är en filmgeneration. Nordström 

bekräftar, det som Cecilia säger, att ”dagens unga växer upp med TV och film” (Nordström 

1999: 117). Cecilia beskriver också att eleverna är duktiga på att analysera film, vilket 

Nordström också bestyrker. Det arbetssätt som Cecilia använder sig av när hon väljer att först 

göra filmanalyser innan hon gör novellanalyser, som innebär att hon ger eleverna 

förutsättningar att gå från känd kunskap till okänd kunskap, tycker jag ligger helt i linje med 

Vygotskijs sociokulturella idéer. Cecilia ger eleverna redskap att använda den kunskap de har 

för att tillsammans ”komma vidare” till den närmaste utvecklingszonen (se 2.5 för definition 

av begreppet).  Som blivande svensklärare tycker jag att hennes arbetsformer känns mycket 

föredömliga på det sätt hon knyter an till deras vardagserfarenheter och ger eleverna möjlighet 

att ”utifrån gamla erfarenheter göra nya erfarenheter” (Persson 2000: 49), vilket ligger i linje 

med erfarenhetspedagogiken.  Även om erfarenhetspedagogiken utgår från mänskliga erfar-

enheter, tycker jag att det är överförbart på Cecilias arbetssätt, att hon utgår får kunskap som 

de redan har för att bygga på med ny kunskap.  

     Anna vill också knyta an till elevernas intresse genom att använda sig av film, som hon vet 

att de tycker mycket om. I hennes fall där många elever inte läser mycket med litteratur, tror 

jag att man skulle kunna lyfta in Rosenblatts och McCormicks forskning. Rosenblatt (2002) 

menar, att man tar med sig erfarenheter från tidigare läsning vid mötet av en ny text och 

McCormicks (1994) forskning handlar om att vi har lättare för att ta till oss texter som liknar 

den typ av texter som vi tidigare har läst. I fallet med Annas elever där det saknas litterära 

erfarenheter borde man istället kunna använda sig av ungdomarnas erfarenheter av film som 

berättande text. Medierådets undersökning som beskriver att barn och ungdomar följer TV-

serier och såpor dagligen talar för att eleverna har kunskap om berättelser, även om de inte 
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kan de narratologiska begreppen.  Björn däremot väljer att inte knyta an till nya filmer, eller 

använda sig av modernare film i sin undervisning. Det är ett val som Björn har gjort utifrån 

hur han ser på svenskämnet. 

 

4.4  Sammanfattning av resultaten 

I den här uppsatsen ville jag se hur tre lärare resonerar kring filmens roll i svenskan utifrån 

filmens relation till styrdokumenten, litteratur och ungdomar.  

     De tre lärarna beskriver alltså filmens roll i svenskämnet som något som de använder för 

att illustrera en epok eller ett litterärt verk, eller som en jämförelse i samband med ett tema 

arbete. Att lärarna använder sig av film i relation till styrdokumenten ger Cecilia tydliga 

exempel på genom att: ge eleverna redskap att bli aktiva tittar, analysera film narratologiskt 

och se film som en berättande text i relation till det vidgade textbegreppet.    

     När informanterna beskriver relation mellan film och litteraturen skiljer sig Björns åsikter 

från de andra två. För Björn är det litteraturen som är viktigast. För Anna och Cecilia har de 

skönlitterära texterna ingen högre status, även om de vet att det inte alltid är så i praktiken, 

men i deras svenskundervisning är de skönlitterära texterna och filmen som text likvärdiga.         

   Cecilia bidrar i denna uppsats med flera praktiska exempel på hur man kan använda sig av 

film för att relatera till ungdomarna. Hon använder sig av den kunskap som de redan har från 

film och TV-tittande, för att ge dem redskap för att analysera film och även för vidare studier 

av litteratur. 
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Bilaga 
 
Uppvärmningsfrågor: 
Hur många år har du arbetet som lärare? 
Vilka är dina två ämnen? 
Inom vilket program är du svensklärare? 
 
Intervjufrågor: 
 
Hur brukar du använda dig av film i svenskämnet? 
 
Kan du ge något exempel från din kursplanering där film använts som ett moment bland flera? 
 
Har du använt film för att visa på/illustrera en epok eller litterärt verk? 
Har du använt film som en del av ett tema?  
Har du använt film som jämförelse t.ex. man kan använda sig av filmen Seven som handlar 
om de sju dödsynderna och jämföra det med Dante? 
 
Har du visat en hel film vid något tillfälle? Vilken i sådana fall och vad var syftet med det? 
 
Många ungdomar ser film på sin fritid som avkoppling och som ett fritidsintresse. Får 
filmvisning i skolan vara lustfyllt eller ska filmläsningen endast användas med ett specifikt 
syfte. Vad tycker du? 
 
Många ungdomar ser film på sin fritid som avkoppling och som ett fritidsintresse. Om man 
efter en filmvisning i svenskan skulle försöka att ha ett analyserande samtal efter filmen, där 
man samtalar om karaktärerna i filmen, berättartekniken eller teman i filmen. Skulle man 
kunna ha ett sådant samtal i din klass? Vilka reaktioner eller respons skulle du få i din klass? 
 
Det finns lärare som använder sig av film för att belysa ett ämne, till exempel belysa 
genusfrågor eller andra perspektiv utifrån skolans värdegrund. Hur tänker du kring att 
använda film i svenskan för att väcka samtal om värdegrunden? 
 
Hur ser du på film i relation till litteratur? Film har ansetts som en del av populärkulturen och 
har därför haft en lägre status än litterära klassiker. Kan en film få samma ”höga status” som 
en litterär klassiker? Vad tycker du? 
 
Det har gjorts filmatiseringar av litterära klassiker som Troja med Brad Pitt eller Romeo och 
Julia med Leonardo DiCaprio. I den filmatiseringen av Romeo och Julia har regissören valt att 
behålla originalreplikerna från Shakespeare.  Kan du tänka dig att visa en sån film istället för 
att låta eleverna läsa originaltexten?     
 
Om du som lärare har tänkt att alla elever ska läsa till exempel Hemsöborna av Strindberg och 
så får du veta att en eller flera elever har sett filmatiseringen av boken istället för att läsa 
boken. Hur reagerar du då? 
 
Twilightserien har blivit oerhört populär och näst sista delen går nu på bio. Brukar du knyta 
an till filmer som går på bio? Eller ta exempel från filmer för att förklara något i en 
undervisningssituation? 
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Det finns många böcker som blivit filmatiserade. Brukar du berätta för eleverna att till 
exempel Twilight serien eller Millennium serien av Stieg Larsson bygger på böcker? 
Kan en film väcka läslust? 
 
Romanen Grabben i graven bredvid av Katarina Mazetti har filmatiseras. Har du i svenskan 
gått igenom de skillnader som kan uppstå när man överför en bok till en film? 
 
Idag fick det litteraturforskare som talar om det vidgade textbegreppet där även film ses som 
en text. Är detta något som du reflekterat över? 
 
Syftet med svenska: Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa 
till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. 
 
I den nya läroplanen för svenska står det att: 
Svenska 1: Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 
exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. 
Svenska 2: Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 
skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider 
och epoker. 
 
Hur ser du på dessa formuleringar i läroplanstexten? Har skönlitteratur och film samma status 
i beskrivningarna eller hur ser du på det? 
 
Har du haft genomgångar av filmer eller filmanalyser?  
 
Det finns elever som säger att de inte gillar att läsa, och att de hellre ser på film. Hur ser du på 
detta? 
 
Några kortfrågor som jag är nyfiken på. 
Har du läst Sagan om ringen triologin? 
Har du sett filmerna?  
 
Har du läst Harry Potter serien? 
Har du sett filmerna?  
 
Har du läst Twilight serien? 
Har du sett filmerna?  
 
Har du läst Stieg Larssons Millennium -serie ? 
Har du sett filmerna?  
 
 


