
 

 AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
 Avdelningen för humaniora 

 Filmens roll i svenskundervisningen

En studie av lärares förhållningssätt till mediet i gymnasieskolan

Annelie Dahlin - Jones & Anna Janusiewicz 

2014

Examensarbete, Avancerad nivå (högskoleexamen), 30 hp
Svenska med ämnesdidaktisk inriktning

Lärarprogrammet
AU 3

Handledare: Charlotte Engblom
 Examinator: Ulrika Serrander





Abstract

Syftet med arbetet är en fördjupning i och undersökning av filmens potential som 

didaktisk redskap i gymnasieskolans svenskundervisning och i vilken utsträckning mediet

används. Multimodal teoribildning har studerats och en extensiv litteraturgenomgång 

genomförts för att identifiera möjliga användningsområden för film. Kvalitativa 

intervjuer med lärare som är verksamma i svenskämnet i gymnasieskolan idag har utförts.

Det huvudsakliga resultatet från studien belyser att lärare är positivt inställda till att 

använda film i sin undervisning och gör det till viss del, men att det behövs mer 

vägledning och struktur runt både konsumtion och produktion av film för att lärarna ska 

kunna nyttja dess fulla multimodala och didaktiska potential i klassrummet.

Ämnesord: Didaktik, Didaktisk Design, Film, Filmundervisning, Gymnasieskolan, 

Learning Design Sequences, Litteracitet, Multimodalitet, Svenskämnet, Teckensystem.
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1. Inledning

Mediet film är idag en del av de flesta människors vardag och en kulturform som både engagerar, 

underhåller och öppnar upp för nya tankesätt. Trots detta används inte filmens stora potential som 

huvudkälla i undervisning. Tony Brown (2001, s. 235) beskriver att det finns ett element av 

filmanvändning där man anser sig behöva låtsas att film ska nyttjas till något annat för att skapa 

acceptans av användandet. Detta är olyckligt eftersom film kan erbjuda elever andra och fler 

tolkningar utöver den traditionella, typografiska skriften och på så sätt fördjupa deras förståelse för 

det studerade området. 

           Det är en vanlig uppfattning att film används som passivt tidsfördriv och för att hålla 

studenter tysta i klassrummet. Denna, om än stereotypa, bild har olyckligtvis rötter i verkligheten 

(Renee Hobbs, 2006, s. 3).

          Det nya medielandskapet som vi nu befinner oss i, där film spelar en avgörande roll, tvingar 

oss även att ompröva den typografiska textens särställning inom undervisning för barn och 

ungdomar (Christina Olin Scheller, 2008, s.150). Det som numera är intressant att studera är  hur 

världen representeras genom olika tecken och medier (Anna-Lena Rostvall och Staffan Selander, 

2008, s.16).

          De negativa och utdaterade stereotyperna av filmanvändande behöver sättas åt sidan för att 

öppna upp för det nya medielandskapet där filmens fulla potential kommer till sin rätt. Därför är det

intressant och angeläget att undersöka hur lärare förhåller sig till filmanvändning i sin undervisning.
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2. Syfte

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare i gymnasieskolan säger sig arbeta med film som 

medium i svenskundervisningen samt att genom en grundlig litteraturgenomgång identifiera 

potentiella användningsområden och jämföra lärarnas svar med dessa.  Med användningsområde 

menas de utbildningsmönster efter vilka metoder, syften och arbetssätt utformas och struktureras. 

Målet med undersökningen är att genom bearbetning av intervjusvaren, tidigare forskning inom 

området, skolans styrdokument och de teoretiska utgångspunkterna i detta arbete få en bild av hur 

svensklärare idag använder sig av detta medium i utbildningssyfte. 

2.1 Frågeställningar

1) Vilka användningsområden kan vi hitta för film i skolan och svenskämnet genom en 

bearbetning av aktuella vetenskapliga artiklar och relevant facklitteratur?

2) Vilka användningsområden säger sig lärare nyttja film för i svenskundervisningen?

3. Materialbeskrivning

Vi har använt oss av transkriberade intervjuer med åtta lärare som underlag för analys. Samtliga 

frågor utformades för att samstämma med syftet med uppsatsen.

3.1 Intervjufrågor

1. Vilka filmer använder du i svenskundervisningen?

2. Hur arbetar du med dessa filmer? Innan visningen, under och efter?

3. Vad är syftet med att visa dessa filmer i klassrummet?

4. Varför väljer du att använda film som medium i svenskundervisningen?

5. När du använder film i undervisningen; vad kan en film erbjuda eleverna som inte en bok 

kan och vice versa.



5

4. Metod

Hur arbetet har kommit till och metoderna för detta redovisas i kapitlet. Inledningsvis beskrivs valet

av undersökningsmetod. Därefter följer en beskrivning av hur vi kom fram till inriktning av teori, 

urval av informanter, genomförande av intervjun, analysmetod och skrivprocessen som följde. Våra 

etiska överväganden och en kritisk metoddiskussion avslutar kapitlet. 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Kvalitativ intervju valdes som metod för insamlandet av empirisk data då syftet var att tillägna oss 

kunskap om lärarnas vardag i skolan. Kunskap är något som produceras i socialt samspel mellan 

intervjuare och informant. För att tillåta följdfrågor till lärarna valdes en halvstrukturerad 

intervjuform. Utfrågningen efterliknar då mer ett vardagligt samtal med turtagning och 

andrahandsfrågor som självklara element (Steinar Kvale & Svend Brinkmann, 2009, ss. 39, 41, 98). 

          Intervjun bestod av fem huvudfrågor formulerade för att passa syftet med arbetet. Samtliga 

lärare ställdes inför de fem huvudfrågorna, men variation uppstod vid följdfrågor från oss baserade 

på informanternas svar och tankar.

4.2 Teoriinriktning

Som teoretisk bakgrund till arbetet har vi har valt att studera multimodalitet, litteracitet och 

didaktisk design, då dessa kontemporära begrepp och teorier är relevanta i dagens 

utbildningssystem samt innefattar aktiviteter där film har en naturlig plats.

4.3 Urval av informanter

Lärarna valdes ut från fyra olika skolor på två tätorter i Hälsingland, tre gymnasieskolor och en 

kommunal vuxenutbildning. Att kontakta skolor i de båda  hemorterna ansågs relevant eftersom de 

hade en geografisk närhet till oss skribenter. De flesta lärare hade kontakt redan etablerats med 

tidigare, någon tillkom genom rekommendation från andra informanter. Av totalt åtta intervjuade 

lärare var en man och sju kvinnor men när vi i resultatdelen diskuterar och refererar till 

informanterna har vi valt att använda det neutrala pronomenet ”hen” för samtliga då vi inte anser att

kön har någon betydande roll i vår undersökning. Alla intervjuade lärare undervisar gymnasiekurser

i ämnet Svenska och samtliga använder film i undervisning på ett eller annat sätt.

Informanterna är lärare som de flesta är över 40 år, endast en var under 30 år, som har olika lång 
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erfarenhet av läraryrket samt har gått lärarutbildningen under olika tider. De arbetar i en rad olika 

gymnasieprogram, både teoretiska och praktiska. I resultatdelen kommer de hänvisas till som L 

(lärare) följt av en siffra, exempelvis L5 eller L8.

4.4 Genomförande av intervju

Informanterna kontaktades antingen personligen eller via e-post. Efter att de gått med på att 

intervjuas bokades en intervju in där 45 minuter avsattes. De flesta lärare fick intervjufrågorna 

skickade till sig några dagar innan för förberedelse, många skrev ut dessa och tog med till intervjun.

Till en lärare skickades inte frågorna förrän samma dag som intervjun skulle ske, detta på grund av 

försummelse från vår sida. När mötet skedde förklarades syftet för lärarna, att de alla var anonyma i

materialet och att intervjuerna skulle spelas in med en diktafon. Intervjuerna tog plats i ett avskilt 

rum på respektive skola för att vi inte skulle bli störda och för att uppnå en så bra ljudkvalitet som 

möjligt.

4.5 Analysmetod

Allt inspelat material transkriberades digitalt och därefter kategoriserades intervjusvaren in i de 

olika användningsområdena som vi funnit genom vår litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar 

och facklitteratur. Kopplingar, olikheter och diskussionsunderlag noterades. 

4.7 Etiska överväganden

Inför intervjuundersökningen planerade vi utifrån fyra forskningsetiska riktlinjer: informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 87-92).

          Vi utgick från att uppnå ett informerat samtycke med de intervjuade lärarna vilket innebar att 

dels få deras godkännande att delta i vår studie och dels att berätta om syftet i stort. Vi undvek att gå

in på detaljer angående uppsatsens avsikt då detta kunnat medföra alltför mycket styrning och 

påverkan av informanternas svar. 

          Vi garanterade dem även konfidentialitet genom att förklara att deras identiteter och svar hålls

anonyma från transkribering till publikation av arbetet. Vi hoppades att detta kunde bidra till en 

relativt öppen och intim konversation mellan intervjuare och informant där den senare kunde känna 

sig bekväm med att förmedla sitt personliga material till oss.

          När det kom till att bedöma möjliga konsekvenser av intervjun och vad denna skulle kunna ha

för effekt på informanten ansåg inte vi att den utgjorde några risker. Med detta menar vi att vi inte 
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utsatte läraren för en komprometterande situation genom att ställa påträngande och personliga 

frågor, samt att vi, i majoriteten av fallen, gav läraren tid att förbereda sina svar och på så vis välja 

vad denne önskade dela med sig av.

          Slutligen värderade vi vår roll som forskare med etiskt och moraliskt ansvar dels innan, under

och även efter intervjun. Målet var att  presentera  genomskinlighet i allt från material till metod 

vilket enligt oss leder till vetenskaplig kvalitet på uppsatsen.

         

4.8 Metoddiskussion

Efter att vi sammanställt syfte och frågeställningar började vi söka vetenskapliga artiklar inom 

ämnet. Vid sökandet av artiklar från databasen ERIC begränsade vi urvalet genom att leta artiklar 

som var publicerade de senaste fjorton åren, alltså mellan 2000-2014. Kanske påverkade detta 

urvalet men då studien handlar om multimodalitet, literacitet och didaktisk design kändes denna 

tidslinje mest aktuell för undersökningen. 

         I urvalet av informanter sökte vi upp lärare som vi kommit i kontakt med under våra VFU-

perioder eller när vi under studietiden har vikarierat på de olika skolorna, total fyra olika skolor i två

kommuner. Lärare som jobbar på samma skola har inte sällan samarbeten med varandra gällande 

material i undervisningen och detta kan ha begränsat de rapporterade användningsområdena. Hade 

vi intervjuat en mer varierad grupp av lärare, från åtta olika skolor, så kanske intervjusvaren hade 

blivit mer särskiljande och visat fler och bredare användningsområden för olika slags medier. 

          Urvalet av lärare är inte jämnt fördelat mellan könen, då enbart en av de åtta intervjuade 

lärarna är en man. Men på de skolor som vi besökt är könsfördelningen på lärarna inom 

svenskämnet väldigt ojämn, de flesta är kvinnor, så urvalet representerar en sann bild av hur 

verkligheten ser ut på just dessa platser och därmed känner vi inte att det påverkade resultaten av 

undersökningen. Vi har heller inte fått några indikationer på att män skulle vara mer eller mindre 

benägna att använda teknik såsom film eller datorer i klassrummet än kvinnor. 

          Enbart en av de intervjuade lärarna var under fyrtio år, och här hade resultaten kanske blivit 

annorlunda om vi undersökt lärare ur en yngre generation. De som växt upp i en tid där de stött på, 

och arbetat med, mer teknisk utrustning i klassrummet under sin egen studietid, och även fritid, och 

därmed kanske känner sig mer bekväma med att använda sig av det i sitt eget yrkesutövande. 

Samtidigt kan urvalet sägas vara en relativt sann representation av hur yrkeskåren i stort ser ut, med 

lärare i många olika åldrar, och därmed anser vi det vara en rättvis avspegling av verkligheten. 

          Trots att vi bad lärarna avsätta 45 minuter för intervjutillfället så var några av dem väldigt 

stressade vid intervjutillfället, någon var även sen, och detta kan ha påverkat resultatet och då inte 
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alla hade med sig anteckningar så glömdes eventuellt vissa saker bort. Här känner vi att detta låg 

bortom vår kontroll och vi gjorde vad vi kunde för att det skulle finnas gott om tid för intervjuerna 

att genomföras. 

5. Bakgrund

5.1 Film kontra skönlitteratur i styrdokument      

I den gällande kursplanen för svenskämnet i gymnasieskolan (Skolverket, 2011) betonas, förutom 

användandet av skönlitteratur, även vikten av andra texter och medier i klassrummet:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kommunicera i tal och skrift samt läsa och arbeta med texter, både skönlitterära och andra typer 
av texter (...) Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier. (2011, s.160)

Film nämns explicit i syftet med svenskämnet men mediet betraktas även som en del i det vidgade 

textbegreppet och får därför en extensiv täckning i styrdokumenten där det kontinuerligt hänvisas 

till texter av olika slag. Per-Olov Svedner (2010, s. 7) beskriver att film, tillsammans med 

litteraturen, ger svenskämnet en stor fördel jämfört med flertalet andra ämnen eftersom film och 

litteratur kan bidra till en annan dimension och upplevelse av utbildningen. Han skriver vidare om 

”aha-upplevelsen” som kan erfaras av människor när man har förstått ett sammanhang som man 

tidigare inte begrep. Inkluderande av film och litteratur har en avgörande roll för detta skeende. 

          Film som text och medium har dock inte alltid haft en självklar roll i kursplanen för 

svenskämnet utan har länge fått komma efter skönlitteraturen som en sekundär undervisningsmetod.

Litteraturen har numera inte en särställning, utan den är en av flera texter som nämns i kursplanen 

(Olin – Scheller, 2008, s. 11). Även om det går att sympatisera med Olin – Schellers ståndpunkt, 

syns det tydligt i utdraget ovan att film nämns efter skönlitteratur, men kanske är det inte så 

märkvärdigt. 

          Olle Holmberg (1994, s. 80) lyfter fram hur massmedier i svenskämnet ofta har representerat 

en lägre kultur och setts som något som skulle ha dåligt inflytande på barn och ungdomar. 

Skönlitteraturen har dock traditionellt haft, och har möjligen fortfarande, högre status och prestige i 

bildningsambitionen än vad film haft.
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6. Teoretisk inriktning

6.1 Multimodalitet

Vi människor är meningsskapande individer som bearbetar och uttrycker vår förståelse kring saker 

och ting genom att skapa egna kombinationer av teckensystem i en omskapande och transformativ 

process med hjälp av olika medier. Detta är kännetecknande för alla typer av kommunikation, men 

också för lärande (Rostvall & Selander, 2010, s.19). Multimodalitet i lärande betyder att 

kommunikationen alltid sker med olika resurser samtidigt då man rör sig mellan olika teckenvärldar

såsom ord, gester, linjer, färger, ljud, toner, och olika medier såsom böcker, tidningar, filmer, radio, 

tv, datorer och mobiltelefoner. Med multimodala texter menar man texter där flera olika 

framställningsformer, d.v.s. modaliteter, tillsammans skapar en enhet. Det kan vara en text på 

papper eller på skärm som innehåller bilder och ljud eller en dans i kombination med talat språk, 

musik och scenkläder. Digitala tekniker, såsom dator, tv och dvd-spelare ger möjligheter att 

kombinera bild, skrift och ljud med rörliga bilder (Kristina Danielsson 2013, s.170). 

          Utanför skolans värld möter och hanterar eleverna texter i många olika medier och det vore 

olyckligt att i skolan dra en skarp gräns mellan litterära och andra texter då undervisningen måste 

anknyta till elevernas egen repertoar för att det ska kännas relevant för dem (Olin-Scheller, 2008, s. 

153). De många möjligheterna som finns för bild och skrift att skapa betydelser både var för sig och

i kombination med varandra och hur man kan definiera skrivande i jämförelse med texthantering är 

relevanta frågor för undervisningen (Charlotte Engblom, 2013, s.205).

          Kommunikativa mönster förändras och vi lever i en tid av intensiv medieutveckling som för 

med sig att både lärandet och undervisningen också måste förändras. Konvergerande, 

gränsöverskridande medier och en mångfald av möjliga teckensystem för med sig många olika 

förutsättningar och miljöerna för lärande förändras (Gunther Kress, 2010, ss. 14-16). Lärandet är en 

aktiv och dynamisk process som hänger samman med med det teckenskapande arbete som sker när 

människor skapar representationer och kommunicerar med hjälp av tecken och texter (Kress, 2003 

ss.56-58). Det rör sig inte om att eleverna enbart ska tillägna sig en viss kunskap eller att det sker en

direkt överföring av information från en person till en annan utan om ett ständigt pågående arbete 

med att tolka och skapa sin egen förståelse genom att koppla samman formen och innehållet på 

olika sätt genom att använda de resurser som finns. 

          När människor deltar i sociala sammanhang använder vi olika teckensystem både för att både 

skapa och tolka de tecken vi använder i vårt samspel med varandra. Detta teckenskapande sker på 

två håll; utåt, i produktionen av sådant som andra kan ta del av; och inåt, i vårt tolkningsarbete 
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(Kress, 2010, s.158).

          Form och innehåll betraktas som motiverande, utifrån antagandet att människan alltid strävar 

efter att hitta det uttryck som bäst matchar individens intresse och som uttrycker vad hen önskar att 

kommunicera (Gunther Kress, Carey Jewitt, Jon Ogborn & Tsatsarelis Charalampos, 2001, s. 5). 

Det kan exempelvis handla om hur läraren och eleverna kombinerar talat språk, gester, text och bild

i en undervisningssituation och hur dessa teckensystem får olika funktioner i gestaltandet av det 

specifika kunskapsområde som står i fokus. Ett multimodalt perspektiv ger på så vis redskap för att 

att i detalj kunna studera och analysera meningsskapande i situationer där teckensystem bearbetas 

och transformeras av den lärande individen (Eva Insulander, 2010, s.37). Multimodalitet handlar 

mycket om funktionen som olika medier får i sitt sammanhang, socialt eller kulturellt, där 

meningsskapande står i fokus. Det täta samband mellan teori och praktik som har funnits i skolans 

värld därför är sekundärt till förmån för att se potentialen i olika kommunikativa verktyg (Lisa 

Öhman Gullberg, 2008, s.118).  

          Det finns flera skäl till att alla som jobbar med språkutveckling och meningsskapande kring 

texter bör bygga upp en medvetenhet kring multimodalitet och att pedagoger får verktyg att 

utveckla olika sidor av den (skrift-) språkliga förmågan hos eleverna. Endast genom en egen 

medvetenhet om multimodalitet kan man se vilka möjligheter och utmaningar som ligger i textens 

multimodalitet (Kristina Danielsson, 2013, s.174).

         Att visa film i klassrummet har den fördelen att mediet förmedlar sina berättelser via fem 

kanaler; bild, grafik, dialog, realljud och musik. Där den typografiska texten endast har ord att tillgå

för att skapa bilder hos läsaren, har filmen således en rad element till sin hjälp för att engagera 

läsarens sinnen, få fram effekter och kommentera skeendet (Olin-Scheller, 2008, s.91). 

6.2 Didaktisk design
Läraren har en betydande roll i utformningen av undervisningen i skolan och när vi här talar om 

didaktisk design menas då de aspekter vilka läraren behöver ta hänsyn till och utformar i 

undervisningsmoment.  I dessa moment är rum, tid och innehåll signifikanta faktorer eftersom 

läraren kontrollerar var lektionen hålls, hur länge den fortgår samt vad som ska behandlas utifrån 

gällande styrdokument. Val av och utformning av läromedel är ännu en aspekt som just läraren 

kontrollerar i stor utsträckning, idag mer än någonsin med all den digitala teknik som har utvecklats

under de senaste decennierna. 

          Selander reflekterar över teknikens inverkan på undervisningen genom 1900-talet och påvisar

detta genom nedslag i århundradet. Han berättar i en filmsekvens, som fungerar som en inledning 

till multimodalt lärande, om förändringen av typografisk textmängd till fördel för bilden. Som ett 
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första exempel används ögats anatomi där det under 30-40-talets Sverige gick att finna massiv 

informationstext och endast en liten bild angående ämnet i läroböckerna. Många år senare, under 

80-90-talet, hade det skett ett skifte mellan bild och text, där nu den stora bilden stod i fokus och 

textens roll var minimerad. Idag, under 2000-talet, kan elever enkelt göra en internetsökning på 

ögats anatomi och få fram ett digitalt filmklipp som visar en detaljrik beskrivning. Med den relativt 

nya och lättillgängliga tekniken har på så vis film som medium fått en större plats i den didaktiska 

designen (Selander, 2015). 

          Selander poängterar dock att det inte enbart är film som successivt har ersatt den typografiska

texten utan idag inhämtar man även kunskap genom andra lärandeformer så som resor och 

intervjuer. Klassrummet är inte längre slutet utan fler didaktiska vägar öppnar dörrar för lärandets 

förutsättningar. Men vad behövs då för att skapa god didaktisk design? Rostvall och Selander (2008,

s.22) framför att viktiga aspekter gällande designen innefattar relevant och funktionellt material för 

syftet, överskådlighet och struktur i texten. Man kan som lärare ställa sig frågan vem användaren är 

och vad denna har för intressen och på så vis anpassa att materialets användning till detta, samt att 

uppmuntra till interaktivitet, lekfullhet och estetik.  Författarna skriver även att ”design är en del av 

en mer allmängiltig process då människor engagerar sig i något och gestaltar handlingar eller 

representerar objekt i någon kommunikativ form som kan delas av andra” (s.20). Paradigmen sätter 

på så vis inte fokus på reproducerande aktiviteter i klassrummet, utan uppmanar till att omforma 

dessa och att göra de greppbara för andra.

6.3 Learning Design Sequences 

Learning Design Sequences (LDS) är en modell för undervisning och lärandeprocesser framtagen 

av Staffan Selander och hans medarbetare vid DidaktikDesign vid Stockholms universitet. Begrepp 

som multimodalitet och design har använts som grund för att utforma denna avancerade och 

detaljerade modell. ”För att någon viss handling ska räknas som just kunskap behöver det vara 

möjligt att förstå vad handlingens syfte och mål är, så att man kan skilja den från mer slumpmässiga

handlingar” (Rostvall & Selander 2008, s.23). På så vis kan denna modell användas både för 

planering och utvärdering av undervisning samt för att synliggöra olika lärprocesser. Olyckligtvis 

kan även modellens detaljrikedom leda till att den blir alltför abstrakt och svårförstådd för att 

användas i verkligheten vid lärarens planering och utvärdering av undervisningen.   
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     Fig. 1, hämtad från http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-verktyg/Fordjupa/Didaktisk-design#Modellen, modell 

för undervisning och lärandeprocesser.

          Låt oss applicera film som medium och se till de delar av LDS som är relevanta för denna 

studie. Inledningsvis behandlas potentiella resurser (kan vara både fysiska och digitala, exempelvis 

en film eller ett spel), syfte (styrdokumentens, lärarens samt elevens mål) och institutionella 

mönster (förhållningssätt och normer som råder, exempelvis hur användandet av film brukar eller 

ska se ut). 

          Dessa tre följs sedan på skalan av iscensättning där läraren utifrån potentiella resurser, syfte 

och institutionella mönster designar en lärprocess genom att välja ut en pedagogisk text som ska 

representera ett kunskapsområde för eleven (Selander, 2008, s.87). 

          Därefter sker en övergång från läraren till eleven där denne ska transformera och formera 

texten på ett kommunikativt vis och reflektera över iscensättningen, exempel på detta kan vara att 

diskutera i grupp, skriva ett blogginlägg etcetera.

          När sedan detta har skett skapar eleven en representation, en sorts uppvisande av kunskaper 

som exempelvis kan vara en essä, ett prov, ett föredrag eller liknande (UR, 2014).

6.4 Teckensystem och multimodala texter 

Det engelska begreppet mode är centralt i multimodalitet och kan förklaras som ett sätt, en form 

eller stil som används för kommunikation. Som exempel brukar olika slags texter, bilder, 

kroppsspråk och tredimensionella former nämnas (Theo Van Leeuwen, 2006, s.43). Uttrycksform, 

gestaltningsform, teckensystem och teckenvärld är olika alternativ som man kan använda i 

översättningen av ordet mode (Annika Falthin, 2011, s.20). De olika definitionsförslagen visar att 

http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-verktyg/Fordjupa/Didaktisk-design#Modellen
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begreppet är svårt att definiera då det innefattar olika komponenter som får varierat utrymme i olika

forskningsinriktningar. Vi använder, likt Selander (2008, s.32) termen teckensystem, där ordet 

system framhåller att det är ett komplext begrepp med många olika komponenter som samspelar på 

ett logiskt sätt och ordet tecken att det handlar om hur något tolkas, alltså ett väldigt bredd och 

rörligt begrepp. Talspråk, skriftspråk, bilder, filmer och ljud är olika modaliteter med olika 

möjligheter och begränsningar. 

          I vårt samhälle har det traditionellt funnits en syn på det talade och skrivna språket som 

människans mest dominerande och meningsbärande system, men andra modaliteter såsom t.ex. bild 

konkurrerar nu om denna plats (Engblom, 2013, s.192).

6.5 Litteracitet 

Läs- och skrivutveckling är centrala begrepp i skolans svenskundervisning och ordet litteracitet, 

från engelskans literacy, kan traditionellt förstås som förmågan att läsa och skriva men begreppet 

har idag en mycket bredare betydelse än så. Det kan tolkas på många olika sätt, men centralt i 

litteracitet är kapaciteten att tänka, reflektera, abstrahera och kreativt hantera språket i olika texter, i 

både skapandet och läsandet av dem. Litteracitet innebär att elever använder sig av olika texter för 

att pröva och ompröva sitt sätt att tänka och elever skapar mening i olika situationer och 

sammanhang genom att manipulera sitt språk och sina tankar vilket leder till att de utvecklar sina 

förmågor att reflektera kring företeelser på ett varierande sätt  (Judith A Langer, 2009, ss.50-53). 

           Begreppet litteracitet har inte sällan använts för att skilja mellan en teknisk förståelse av 

läsning och skrivning å ena sidan och å andra sidan en vidare förståelse av mänsklig 

kommunikation, där språkliga praktiker varit i fokus och där man inte gör någon skarp skillnad 

mellan text och annan språklig kommunikation (Sangeeta Bagga-Gupta, Anna-Carita Evaldsson 

Caroline Liberg & Roger Säljö, 2013, s.12). För att utveckla sin litteracitet i ett språk måste man 

tillägna sig de kulturella och outtalade handlingssätten och värderingarna som är anslutna till det 

språket och begreppet 'kulturell litteracitet' handlar om förmågan att ta sig an dessa för att kunna 

deltaga socialt och språkligt i samhället. 

Läs- och skrivpraktiker där man kritiskt utforskar språk, innehåll, budskap samt sociala och 

kulturella betydelser kallas 'kritisk litteracitet'. Multimodal litteracitet i skolan betyder att eleverna 

kan hantera och vara medvetna om olika olika uttrycksformer, både i texter som de möter och i egna

produktioner (Danielson, 2013, s.174).
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7. Litteraturgenomgång 

Följande kapitel innehåller tidigare forskning om filmens användning i skolan där vi extensivt har 

granskat litteratur av olika slag inom det gällande ämnet. I den genomgångna litteraturen, både 

facklitteratur och vetenskapliga artiklar, har vi kategoriserat tio olika användningsområden för film i

svenskundervisningen för gymnasieskolan. Dessa är: exempelfilm och dokumentärfilm, 

språksociologiska studier, produktion av film, epokstudier, filmanalys, variation eller komplement, 

värdegrundsarbete, elevernas repertoar, källkritik och identitetsskapande processer. 

          I följande kapitel kommer samtliga områdens anknytning till kursplanen i Svenska för 

gymnasieskolan att framföras. Efter att denna koppling har motiverats, kommer en mer detaljerad 

sektion om det individuella ämnesområdet där de kategorier vi fann redovisas och beskrivs utifrån 

vad facklitteratur och vetenskapliga artiklar valt att belysa.

7.1 Exempelfilm och dokumentärfilm  

7.1.1 Kursplanen i Svenska 

I kursplanen för Svenska i gymnasieskolan står det att undervisningen ska leda till att eleven 

utvecklar förmåga att arbeta med:

texter av olika slag och olika typer av medier... (2011, s.160)   

skönlitteratur och andra typer av texter... (2011, s.160)   

film och andra medier... (2011, s.160)

Eftersom exempelfilm och dokumentärfilm vardera är både en text och ett medium motiveras 

därför användandet av dessa i undervisning.

7.1.2 Exempelfilm och dokumentärfilm 

Ett exempel på digitala resurser som används för formellt lärande i klassrummet är Youtube-klipp 

med videosekvenser av en beskrivning eller berättelse, skriver Danielsson och Selander (2014, 

s.27). Att använda kortfilmer, exempelfilmer eller filmsnuttar från en internetkälla kan vara ett 

enkelt och lättillgängligt sätt att konkretisera och exemplifiera olika arbetsområden. 

           Fiktionsfilm, skriver Elizabeth J. Marsh,  Andrew C. Butler och Sharda Umanath (2012, 
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s.451) innehåller, till skillnad mot icke-fiktionsfilm såsom dokumentärer, ofta felaktig information 

medan dokumentärer är mer pålitliga källor till kunskap. 

7.2 Språksociologiska studier

7.2.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla:

Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets 
ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. (2011, s. 161)

Grundat på kursplanen är det därför motiverat att i undervisningen studera dialekter, sociolekter och

språklig variation, samt att använda film som medium, i anknytning till detta område.

7.2.2 Språksociologiska studier 

Att visa film i klassrummet för att exemplifiera olika dialekter, sociolekter och språklig variation 

gör att eleverna både får se talaren och höra olika variationer av det svenska språket. Genom det 

visuella och auditiva får eleverna därmed en annan förståelse och upplevelse av dialektskillnader än

om man enbart pratar om dessa i klassrummet. 

          Jonathan Holmgren (2014, s.24) belyser i sin studie att lärare i sitt arbete ofta använde sig av 

inspelningar från exempelvis Swedia, en hemsida där man kan lyssna på olika svenska dialekter, 

eller olika TV-program som handlar om dialekter, sociolekter eller språklig variation. Flertalet av 

lärarna hade specifikt angett att de använde sig utav någon av Fredrik Lindströms två programserier

”Värsta språket” eller ”Svenska dialektmysterier”  i sin undervisning i momentet.

          Vidare skriver Gölge Seferoglus (2008, s.1) att det finns många fördelar med att visa film i 

anknytning till språksociologiska moment i undervisningen. Han lyfter  fram det faktum att man 

kan konkretisera och exemplifiera dialektala skillnader genom att eleverna får se och lyssna till 

olika talare av dessa. 
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7.3 Produktion av film 

7.3.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla:

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. (2011, s. 161)

Genom att inbegripa och tolka film som en sorts text är det därför motiverat att produktion av film 

kan vara ett användningsområde i svenskämnet. 

7.3.2 Produktion av film 

 Donna J. Grace (2005, ss.5-8) skriver om användandet av olika media i klassrummet och lyfter 

fram elevernas egen produktion av film som ett viktigt och lärorikt inslag i undervisningen. I 

processen lär sig eleverna att vara kreativa tänkare och problemlösare och när de skapar och 

utvärderar sina egna produktioner blir det kritiska tänkandet både automatiskt och autentiskt.   

         Om elever producerar sin egen media så uppmuntras de att i processen använda sin kreativitet,

vara problemlösare, tänka analytiskt och vara källkritiska på ett genuint sätt, skriver även Roger 

Desmond (1997, ss. 22-30). Vidare påpekar han att detta sätt att arbeta i skolan kan vara mycket 

mer effektivt än om läraren håller föreläsningar om ämnet eller planerar lektioner där fokus ligger 

på att dekonstruera filmens handling och motiv och därigenom ta bort mycket av själva nöjet i att se

på film. 

          Att producera egna filmer med utgångspunkt i någonting man sett, läst eller själv skrivit är en 

aktivitet som är mer lättillgängligt i skolan idag med hjälp av de digitala verktyg som finns inom 

räckhåll, såsom mobiltelefoner och surfplattor. Michele Knobel och Colin Lankshear (2008, ss.22-

24) tar upp många olika aktiviteter och uttryckssätt som man kan använda i detta arbete, som till 

exempel att klippa i filmer och sätta ihop individuella berättelser till nya sammansatta berättelser 

samt att manipulera bilder digitalt. I det tekniska arbetet som krävs kan det vara så att eleverna är 

mer kunniga än läraren och detta kan medföra en lärprocess för båda partner. 

          Renee Hobbs och Jonelle Rowe  (2008, ss.235-236) förklarar att man med hjälp av digitala 

verktyg kan väcka en nyfikenhet och en arbetslust hos eleverna. Speciellt om de får testa och 

experimentera med diverse funktioner för att få fram olika effekter i produktionen och ges chansen 

att bearbeta och omarbeta sina projekt. 
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7.4 Epokstudier 

7.4.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla:

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag , dela i skönlitteratur från olika 
tider, dels i film och andra medier. (2011, s. 161) 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla:

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer. 
(2011, s. 161)

Kursplanen belyser vid ett flertal tillfällen vikten av att eleven ska arbeta med texter från olika tider 

och kulturer, samtid och historia. Därför ses epokstudier ha en självklar plats i 

svenskundervisningen. 

7.4.2 Epokstudier 

I den genomgångna litteraturen tas det upp att film kan användas för att studera olika epoker av 

litteraturhistorien. Genom visuell gestaltning ger film en direkt och konkret kunskap om vissa 

aspekter i den gällande tidsperioden såsom utseende och klädval hos människor, arkitektur och dess 

formgivning, för att nämna några. Olin- Scheller (2008, s.43) menar att syftet med att använda sig 

av film under dessa moment är att levandegöra litteraturhistorien. Genom regissörens ögon får 

åskådaren tydliga och färdiga bilder att ta in och uppfatta, detta till skillnad från att läsa 

skönlitteratur där läsaren behöver skapa sig en egen inre föreställningsvärld. I den inre 

föreställningsvärlden erbjuds individuella tolkningar av de exempelvis ovan nämnda aspekterna: 

utseende hos karaktärer och formgivning av arkitektur. I filmen däremot, undviks i stort sett dessa 

individuella tolkningar till förmån för regissörens subjektiva avbildning, vilket leder till en mer 

generell tolkning hos elever. 

          Utöver dessa direkta intryck som hjälper elever att levandegöra litteraturhistorien, tillkommer

även kunskaper som möjligen räknas som mer indirekta i sammanhanget. Svedner (2010, s.6) 

förklarar att man genom film (och andra texter) tillägnar sig förståelse för sociala och politiska 

förhållanden, idéströmningar och det rådande samhällsklimatet både nu och då. Han förtydligar 
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detta som sätt ett att nå djupare förståelse och insikt gällande den studerade epoken.

           Film kan användas i undervisningen för att elever ska kunna utveckla begreppslig förståelse 

och förmåga samt historisk empati (Jeremy D. Stoddard, 2012, ss. 271-274). Att ha kunskap om 

begrepp som använts genom olika delar av litteraturhistorien leder till kulturell bildning. Att 

utforska och analysera människors livssituationer och känsloliv bidrar till att man får bättre insikt i 

hur det var att leva under historiskt skilda omständigheter, i dåtid jämfört med nutid. Stoddard 

tillägger även  att film kan engagera eleverna på ett autentiskt sätt och därigenom motivera 

inlärningen på ett annat vis än enbart läsning av skrivna texter.

7.5 Filmanalys 

7.5.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla:

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag , dela i skönlitteratur från olika 
tider, dels i film och andra medier. (2011, s.161) 

Genrekunskap, berättarteknik och stildrag är alla analysbegrepp som kan användas i anknytning till 

bland annat film. Det är därför som filmanalys är ett naturligt användningsområde i undervisning.

7.5.2 Filmanalys 

I en filmanalys kan man belysa samma saker som i en bokanalys, till exempel genre, berättarstil, 

teman, uppbyggnad och karaktärsanalyser. Monica Nordström (1998, ss.120, 123-124) skriver att 

man i en film även kan studera den visuella miljön och berättarstruktur, såsom till exempel 

betydande händelser och filmens vändpunkt. Samtliga punkter nämnda av Nordström, förutom den 

visuella miljön, är användbara också vid en traditionell bokanalys vilket gör det tacksamt att 

använda sig av både film och bok i jämförande studier. 

          Ser man en film i klassrummet har man en gemensam berättelse att behandla, den som 

regissören noga har planerat, filmat och klippt och som har blivit hens subjektiva berättelse att visa 

för omvärlden. Det visuella momentet som film tillhandahåller hjälper till att skapa denna 

gemensamma berättelse bland åskådarna. Vid läsning av skönlitteratur å andra sidan försvinner det 

konkreta visuella momentet och läsaren behöver skapa sig en inre föreställningsvärld med egna 
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mentala bilder för att förstå skeendet i berättelsen. Wayne Journell och Lisa Brown Buchanan 

(2012, ss. 31-50) skriver att det finns väldigt lite forskning som berör olika elevers varierande 

kapacitet att kunna förstå en film och engagera sig i en tolkningsprocess, så en gemensam 

filmanalys med diskussioner kan vara ett sätt att belysa olika tolkningar men även ett sätt för läraren

att hjälpa eleverna strukturera sina tankar och sin förståelse. 

7.6 Variation eller komplement 

7.6.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att elever ska utveckla 

förmågor i arbete med:

texter av olika slag och olika typer av medier... (2011, s.160)   

skönlitteratur och andra typer av texter... (2011, s.160)   

film och andra medier... (2011, s.160)

Skolverket poängterar extensivt användandet av olika modaliteter i undervisningen och nämner 

film, skönlitteratur, olika medier och texter som exempel. Monoton undervisning är inget som 

förespråkas, utan snarare variation när det kommer till använda källor. Med stöd i kursplanen kan 

därför läraren välja att använda sig av film i klassrummet med idén att det hjälper till att skapa 

variation för eleverna att utsättas för olika typer av texter och möjligen minska antalet muntliga 

föreläsningar utförda av läraren. 

7.6.2 Variation eller komplement 

I skolan behöver inte film och litteratur konkurrera mot varandra, utan kan istället vara 

kompletterande (Svedner 2010, s.79). Läser eleverna en bok på lektionen kan läraren visa 

filmsnuttar av samma berättelse eller så läser klassen ett par kapitel i boken innan de ser filmen 

tillsammans, alternativt att både film och bok finns tillgängliga under hela processen så att eleverna 

själva kan välja vilka delar de vill se och vilka de vill läsa. Detta kan väcka intresse och ge stöd åt 

lässvaga elever genom att de kan komma in i berättelsen med hjälp av filmen och sedan läsa valda 

delar.

          Med olika modaliteters möjligheter och begränsningar och valet av dessa krävs en förståelse 

för att uppgifter som ska föras över från en modalitet till en annan, till exempel från bok till film 

eller vice versa, kan vara ganska komplexa (Danielsson  2013, s.175).  Eleverna kan jämföra boken 
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och filmen och se var de överensstämmer och var de avviker från varandra och därmed synliggöra 

för- och nackdelar med de olika modaliteterna samt att läraren kan lyfta det faktum att en film alltid 

är en tolkning av en bok (där boken är ursprungsberättelsen) och att de aldrig kommer att 

överensstämma helt och hållet. 

          Genom att se en film får man både visuella och auditiva intryck, samt att handlingen, 

karaktärerna, miljön och musiken kan locka fram starka känslor. Visas en film i klassrummet kan 

eleverna känna att de upplever något meningsfullt tillsammans och det kan vara transformerande, 

både för individen och för gruppen. Filmens föreställningsvärldar kan för vissa elever vara helt 

nödvändiga för att det ska förstå en text (Olin-Scheller, 2008, s.32). I en fiktionsvärld kan man 

känna att man är en del av berättelsen. Man får använda en inre föreställningsvärld, känslomässigt 

engagemang och sin uppmärksamhet och kan därigenom transporteras (Richard J. Gerrig, 1993, 

ss.78-79).

7.7 Värdegrund 

7.7.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att undervisningen ska leda till

att:

(E)leverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av medier som källa till 
självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. (2011, s.160)

Genom studier av olika medier, i detta fall film, kan elever få förståelse för de ovan nämnda 

aspekter vilka bidrar till individens värdegrund - det sociala, politiska och kulturella fundament som

åsikter och värderingar vilar på. Det är därför som värdegrundsarbete som ett användningsområde i 

anknytning till film har en plats i undervisning. 

7.7.2 Värdegrund 

Film kan användas i värdegrundsarbetet i skolan för att gestalta olika människors livssituationer och

därmed ge eleverna insikter om andra människors upplevelser, perspektiv och kultur och lyfta olika 

ämnen såsom rasism och främlingsfientlighet. 

          Manuel Zahn (2011, ss.465-473) förklarar det tyska begreppet ”film-bildung” som en slags 

bildning som sker genom att man tittar på film: en transformering av perspektiv och relation till 
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omvärlden genom filmupplevelsen. Åskådaren kan ”bli någon annan” och uppleva världen genom 

en annan människas perspektiv och/eller erfarenheter och detta kan göra att man kan känna sympati,

empati och förståelse på ett helt annat sätt. Film har därigenom en formativ effekt på tittarna, enligt 

Zahn. 

           Svedner (2010, s.10) skriver att meningen med att visa vissa filmer i klassrummet är just att 

det ska leda till större medvetenhet och tolerans hos eleverna. Genom att de får se olika verkligheter

och olika perspektiv hjälps de i processen med att skapa förståelse för andras bild av verkligheten.

          Via bild, ljud och rörelse kan filmen erbjuda fler pedagogiska möjligheter och sätt att relatera 

till omvärlden än vad andra läromedel, såsom textboken, kan. Dessa medierepresentationer vara 

första gången och enda chansen som många får uppleva en värld som annars är utanför deras egna 

sociala och kulturella krets och genom upplevelsen kan förståelse och empati födas (Augie Fleras &

Jean Leonard Elliott, 2002, s.68). 

          Film kan öppna upp för samtal inom tabubelagda områden, menar Scott Alan Metzger (2010, 

s.129) och pekar på att eleverna kan få en inblick i hur rasminoriteter, människor med andra 

ideologier och skilda identiteter behandlas. Samtidigt kan eleverna få chansen att kritiskt granska 

dessa situationer och se samband med sin egen värld och därigenom nå nya insikter och sympatier. 

          Glenn Mann (2009, s.15)  framhäver att film påverkar både hur vi skapar representationer av 

olika människor och influerar skapandet av olika ideologier inom oss själva och i den större 

kulturen som vi lever i och är därmed ett transformerande medium.

        

7.8 Elevernas repertoar 

7.8.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att:

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 
deras personliga utveckling. (2011, s. 160)

De ska även:

få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. (2011, s. 
160)

Med denna formulering i kursplanen visar Skolverket hur viktig den enskilda elevens motivation 

och engagemang är. Genom att påpeka att undervisningen ska stimulera elevernas lust samt sätta 
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den i relation till egna erfarenheter och intressen signaleras det vilket högt värde elevens repertoar 

har för att göra skoltiden meningsfull. Det är också anledning till varför man bör knyta an till 

intressen och fritid även vid användandet av film i undervisningen.

7.8.2 Elevernas repertoar 

Film är något som de flesta elever tittar på under sin fritid och därmed är det ett medium som de 

känner sig familjära med och i många fall förknippar med underhållning och avslappning. Att visa 

film i klassrummet kan därför vara ett positivt sätt att motivera och engagera elever eftersom de 

aktiveras av något som är förknippat med deras egen repertoar, fritid och underhållning. 

           Att väcka ett meningsfullt och känslomässigt engagemang hos eleverna är således ett syfte 

med att visa film i klassrummet och Rostvall och Selander (2008, s.19) skriver att meningsskapande

sker när man får bearbeta och transformera sina intryck med hjälp av olika semiotiska resurser och 

där kan film vara ett av verktygen. Tom Barrance (2010, s.2) beskriver klassrumssituationen i 

Storbritannien och hur film där används som ett framgångsrikt sätt att engagera och motivera 

eleverna.

          Vidare förklarar Jan Lacina (2012, ss.118-120) att genom att integrera teknik såsom film, men

även datorer och spel, i undervisningen så väver man samman elevernas värld utanför skolan med 

den i skolan. Hon menar att detta leder till en allmän motivationshöjning i klassrummet och för den 

enskilda eleven. 

          Joslyn Sarles Young (2012, ss.70-81) lyfter även hon fram fördelar med användandet av film 

och andra medier i undervisningssituationer och påpekar att medialitteracitet bör knytas samman 

med traditionell litteracitet i skolvärlden för att båda är viktiga i dagens samhälle.

      

7.9 Källkritik 

7.9.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla:

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter ... (2011, s.161)

Att arbeta med källkritik i undervisningen generellt, i samband med film mer specifikt, har därför 

en tydlig koppling till svenskämnet. 
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7.9.2 Källkritik 

I en artikel av Robert Detmering (2010, ss.265-282) diskuterar han många fördelar med att visa film

i klassrummet, bland annat att eleverna kan lära sig att tänka kritiskt och att bättre kunna granska 

information, även i samhället utanför skolan. Genom att till exempel se filmen ”Thank You for 

Smoking”, som är en satir om lobbyverksamheten runt den amerikanska cigarettmarknaden, kan 

man få igång konversationer och nå en förståelse för hur politiken runt stora företag fungerar och 

hur marknaden påverkas från olika håll.

          Genom filmen kan man i klassrummet lyfta och exemplifiera komplicerade ämnen med ett 

medium som de flesta elever känner sig bekväma med och engagerade av och på så sätt uppmuntra 

eleverna till kritiskt tänkande, skriver Detmering. Samhället är snabbt föränderligt idag och eleverna

behöver behärska denna så kallade  ”informationslitteracitet” för att hänga med i den snabba sociala

och tekniska utvecklingen och bli medvetna medborgare och konsumenter, enligt Detmering. 

          Att använda filmer som inte håller sig till känd fakta gällande en historisk period eller 

händelse kan vara ett sätt att uppmärksamma eleverna på att man måste ha ett kritiskt 

förhållningssätt till all slags fiktion och inte riskera att få falsk information om världen konstaterar 

Marsh, Butler och Umanath (2012, s.451).

          Det som gör film till ett bra redskap i utbildningssyfte är att den presenterar olika problem 

och ger oss möjlighet att synliggöra och ställa kritiska frågor, påpekar Carl James, Lea Marin och 

Shelina Kassam (2011, s.362). Filmer är som bäst när de litar på att tittarna kommer fram till sina 

egna slutsatser och inte är alltför didaktiska, påpekar de.

7.10 Identitetsskapande 

7.10.1 Kursplanen i Svenska 

Skolverket skriver i kursplanen i ämnet Svenska för gymnasieskolan att:

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av (…) texter av olika 
slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 
(2011, s. 160)

Texter, användandet och studiet av dessa har en betydande roll för elevens identitetsskapande. Film 

som medium och text har på så vis en motiverad plats i samband med området.
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7.10.2 Identitetsskapande 

”Elever är ständigt sysselsatta med att identifiera sig själva som sociala och kulturella varelser såväl

i som utanför klassrummet. I denna process spelar olika möten med musik, film, böcker och digitala

texter en stor roll.” skriver Christina Olin-Scheller (2008, s.12). Film kan användas som 

utgångspunkt för arbete runt genus och könsidentiteter, för att iscensätta könsroller och exemplifiera

dessa normer så att det blir mer lättillgängligt att diskutera och analysera. Manligt och kvinnligt är 

socialt och kulturellt skapade könsnormer enligt den feministiska teorin och genom filmvisning och 

efterföljande diskussioner där elever får diskutera och få sina egna åsikter ifrågasatta kan 

förståelsen vidgas och nya tankesätt igångsättas. Vidare påpekar Olin- Scheller att ”Styrdokumenten

vilar på en uppfattning om att läsning och bearbetning av fiktionstext utifrån dess konstnärliga och 

estetiska dimensioner har stor betydelse för elevens personliga utveckling” (2008, s.12) och här kan 

mediet film lyftas som en del i detta identitetsskapande. 

          Film följer ofta ett berättelsemönster, påpekar Marshall Ganz (2006, ss.47-65) men detta 

mönster är inte vad som är intressant, utan det finns där för att behålla tittarens intresse. Det viktiga 

är att berättelsen säger oss hur vi ska bete oss och hur vi kan hantera saker känslomässigt, med till 

exempel modiga, uppfinningsrika, ståndaktiga karaktärer. Filmen kan lyfta fram våra värderingar, 

rädslor och vad som är främmande för oss och utveckla sympatier och förståelse för både oss själva 

och andra människor. 
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8. Resultat

I kommande kapitel presenteras resultatet av intervjustudien som det tolkas av oss. Informanternas 

svar är utvalda för att skapa ett nyanserat svarsunderlag och belysa mångfalden av inriktningar inom

respektive användningsområde. Med det framfört påpekas även att frekvensen av antal svar inom 

varje inriktning inte är av största relevans, då svarens variation har den centrala betydelsen.

8.1 Exempelfilm och dokumentärer 

Flera av lärarna berättar att de använder exempelfilmer, delar av filmer och/eller dokumentärer i 

olika syften, såsom att visa ett historiskt tal, hur man levde under en historisk epok eller för att 

konkretisera vissa begrepp som kan vara svåra att förklara utan visuella verktyg, såsom till exempel 

en viss stämning. L8 berättar:

 
Man kan också visa filmer om man vill tydliggöra stämning som i avsnittet om Modernismen 
till exempel så diskuteras ju Kafka och Kafkastämning,  men vad är Kafkastämning egentligen, 
hur ska man kunna beskriva det, ja men då tittar vi på ett klipp på YouTube utav något utan 
Kafkas...ehh.. ja, litterära verk då, tittar och försöker förstå stämningen.

Här lyfter L8 det faktum att de läser en skriven text, tittar på ett filmklipp och diskuterar vad detta 

med stämningen innebär och använder därmed  flera olika teckensystem i detta moment. 

Filmsnuttar från internet kan användas på flera sätt för att stötta elevernas bokläsning, berättar L8, 

som till exempel när det  framkommer någon karaktär i texten som eleverna har svårt att visualisera,

så kan man hjälpa dem på traven genom att söka upp ett Youtube-klipp:

(L8)... när man diskuterar Antiken och Homeros och..eh.. Odysseus till exempel att någon frågar
hur ser Cyklopen ut egentligen, då letar man fram ett filmklipp snabbt och bara tittar att såhär 
har han gestaltats i den här filmen. Att man har det levande att när någon elev frågar någonting 
ja då letar man upp och ser om man kan hitta nånting, eh.. och visa, rent, på film 
också...eeh..och inte bara läsa i boken. 

L8 menar att eleverna då direkt får se en rörlig bild av det fenomen som de hade svårt att föreställa 

sig, eller var extra nyfikna på, och därefter kan de gå vidare med berättelsen. De får ett visuellt och 

auditivt hjälpmedel för att lotsa dem genom boken och det kan vara ett behövligt stödjande verktyg 

i lärandeprocessen för många elever, påpekar hen. 

          Att titta på filmsnuttar eller kortfilm från internetsajten Youtube är även något som flera av 

lärarna säger sig göra för att visa berömda talare och berömda tal, samt för att exemplifiera begrepp 

såsom till exempel etos, patos och logos. Det fanns vissa tal som nämndes av flera lärare, något som



26

L3 ger exempel på:

Ja strömmande video tittar vi ganska ofta på det kan vara allt ifrån Youtube-klipp till...som just 
nu håller vi på med tal t.ex. i Svenska 3 och då tittar vi på kända tal. Prins Daniels tal har vi 
tittat på nu, Martin Luther King förstås, och sådana små snuttar. Det finns ju alla möjligheter 
idag att göra det faktiskt.

Här presenterar L3 materialet i olika modaliteter, då de läser, lyssna och tittar på kroppsspråk och 

gester och genom detta vill hen ge eleverna verktyg till de tillfällen de själva förväntas skriva och 

hålla tal i klassrummet. 

          Även informationsfilmer från SLI, en digital mediecentral, var något som ett par av lärarna 

säger sig använda i klassrummet för att visa exempelfilmer och dokumentärmaterial, men ingen av 

dem nämner specifikt vilka slags dokumentärer det handlar om och här kan det  finnas stor potential

i att visa till exempel författarporträtt, för att levandegöra personerna och berätta deras historia och 

livssituation.  

8.2 Språksociologiska studier 

Att i språksociologiskt syfte använda filmer och tv-program för att visa olika variationer i det 

svenska språket är vanligt förekommande i klassrummen, enligt våra intervjuade lärare. Flera av 

dem nämner Fredrik Lindströms två programserier ”Värsta språket” och ”Svenska dialektmysterier”

som exempel på material som de använder när de jobbar med dialekter, sociolekter, grannspråk, 

byråkratispråk och manligt och kvinnligt språk, bland annat.

L2: Jaaa, jaaa. ….och belysa då de där sakerna va. Sociolekter liksom va, hur pratar man i den 
här gruppen va. Ja om vi bara skulle ta det här med Rinkebysvenska som det pratas en hel del 
om, är det ett språk eller inte ett språk? Vad är det för någonting, är det en dialekt eller en...vad 
är det för någonting? Jag menar det är ju intressant att få lyssna in det, förstår vi vad man säger 
eller?  

Genom att visa programmet väcker L2 språksociologiska frågor och uppmärksammar eleverna på 

skillnader mellan olika dialekter och sociolekter samt dess ursprung och framväxt.

          L3 berättar att just olika dialekter och annan språkkunskap, såsom hur man uttalar ”r” på 

olika platser i Sverige och hur diftongerna ser ut på Gotland till exempel, går att ge konkreta 

exempel på med hjälp av olika program som levandegör språket och presenterar människor som 

lever på olika platser i Sverige. Även ljudfiler som finns på Swedias hemsida används av flera av 

lärarna för låta eleverna att lyssna på en text eller en dialog som talas med olika dialekter samtidigt 

som de kan läsa textutdrag för att underlätta förståelsen.
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8.3 Produktion av film

Ingen av de intervjuade lärarna säger sig jobba med produktion av film i sin svenskundervisning.

8.4 Epokstudier 

Flertalet lärare i det studerade materialet använde antigen samma eller liknande filmer för att 

studera olika epoker av litteraturhistorien. Nedan följer ett exempel på de vanligast förekommande 

spelfilmerna i svenskundervisningen:

L7: (N)är vi studerar Antiken har vi sett ”Troja”, filmen ”Troja” med Brad Pitt (...) det varit 
”Shakespeare in love” när vi hållit på med Renässansen och ”Arn” när vi jobbat med 
Medeltiden. Sen har det varit många andra filmer men jag kommer inte riktigt ihåg, men det är 
de senaste. 

Andra typiska filmtitlar som tas upp är exempelvis ”Oliver Twist” i samband med studier av 

Realismen och ”Odyssén” kopplat till Antikens litteratur. Dessa två nämns av majoriteten av 

informanterna. Titlar som nämns ibland är ”Rosens namn” och då i studier av Medeltiden, ”Tristan 

och Isolde” även den Medeltiden, samt ”Populärmusik från Vittula” när modern litteratur har stått i 

fokus. Lärarnas urval uppfattas av oss ha i största mån anknytning till äldre verk då enbart två 

omnämnda filmer är producerade efter år 2000. Som L7 påpekar är hens nämnda urval de filmer 

som ligger närmast till hands i minnet. Förståelse behöver finnas för att många titlar möjligen har 

glömts bort eller inte setts som relevanta för informanterna att ta upp vid intervjutillfället.

          Som vidare motivering till att använda film tas levandegörande upp av lärarna. Att genom 

film visa hur epokens kläder, arkitektur, idéströmningar och samhällsklimat gestaltas ger, till 

skillnad från skönlitteratur, en väldigt konkret visuell bild av de berörda områdena:    

    
L7: Och då när det gäller den filmen, då har vi ju pratat mycket om hur såg teaterbyggnaden ut? 
För man ser ju det så bra, och kläderna och tankarna under Renässansen, människan är viktig 
mot om man jämför med Medeltiden då och sådär.  

Vi tolkar det som att L7 menar att man upplever arkitektur, kläder och idéströmningar på ett bra sätt

genom den visuella upplevelsen, men vad är egentligen bra i sammanhanget? När det kommer till 

arkitektur och kläder blir det tydligare i filmens värld då det inte finns samma behov av att skapa sig

egna inre bilder som vid läsning av typografisk text. Men hur är det med den inre monolog och 

tankar som karaktärer ofta har i skönlitteratur, blir den lika framhävd och tydlig i filmens värld?

          Vad som möjligen inte uppfattas som lika konkret som kläder och arkitektur är den djupare 

förståelsen som finns i människors känsloliv. Även om människan ofta har lätt för att tolka och ta in
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andra personers mest vanliga förekommande känslor och beteenden, uppfattas det av L3 att elever 

kan behöva assistans med att se dessa som övergripande för människosläktet och därmed också 

återfinna dem historiens olika epoker:

L3: Och, så kan jag också många gånger säga att de här människorna, om man nu pratar 
litteraturhistorien t.ex. som man använder i svenskan, så levde ju de som vi, de lever ju precis 
som vi gör. Jag brukar säga det att de blir också kära, de var också otrogna, de hade också fester,
hem, de var också osams med varandra. Så att, för de kan många gånger tro att, att...alltså text 
kan vara svårt att ta in. Bild är lättare att ta in.

Genom användandet av mediet film kan på så vis känslor och beteenden synliggöras för eleverna 

och, som läraren ovan påpekar, bild kan vara lättare att ta in än text i dessa sammanhang. En 

anledning till detta anser vi kan vara att eleverna känner igen sig själva i både beteende- och 

känsloyttringar lättare i film eftersom de får möjlighet att använda sig av flera sinnen samtidigt 

vilket möjligen förenklar tolkningsprocessen.

          När lärarna i studien använde sig av film för koppling till epokstudier i sin undervisning sade 

sig samtliga göra detta för att jämföra med boken som berättar motsvarande historia. Det var alltså 

ingen av lärarna som påstådde sig använda uteslutande film som medium, utan film förekom i 

jämförande syfte eller så visades utvalda klipp från filmen som komplement till boken:       

L3: Troja, då jobbar vi med den när vi håller på med Antiken och då har vi ju som regel först 
läst om myten om Troja och om gudarna och, de har lärt sig en hel del och sen så har vi sett 
filmen och efteråt så har vi diskuterat (…). Berätta om myten bakom det Trojanska kriget, 
varför kriget började. Du har sett filmen Troja, jämför filmen med den ursprungliga versionen.

Slutligen, enligt L5, framkommer koppling till samtiden som en del av informanternas användande 

av film under epokstudieområdet. Det allmänmänskliga temat återfinns vid analys av känslor och 

beteenden, idéer och samhällsströmningar men även i berättelser som helhet:

L5: Ja, men syftet är ju liksom att man vill tydliggöra olika saker, visa på ..eh.. ja, just dom här 
litterära sidorna som vi hade innan, att vad spännande att en bok som skrevs..eh...före Kristus att
man göra en modern Hollywood-produktion av idag.

Genom att göra denna koppling uppfattar vi att läraren försöker belysa för elever att berättelser är 

något universellt för människan. En 2000 år gammal historia kan ha relevans och reproduceras via 

film även idag, eftersom det allmänmänskliga temat gör det anpassningsbart.
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8.5 Filmanalys 

I de utförda intervjuerna sade sig lärarna använda sig av flera begrepp och metoder som framkom i 

bakgrunden till och i forskning kring momentet filmanalys. Framförallt förekom en 

helhetsbejakande syn i undervisningen, som dels studerar karaktärer, dels berättarstruktur och andra

aspekter:

L3:  Då är det ju det här klassiska då som skillnader i persongalleri, var finns det någon peripeti 
i filmen. Alltså att man tittar lite mer konkret på filmanalysfrågor så (…). Och fundera lite grann
på t.ex. om peripetin i romanen på samma ställe tycker du som i filmen. Var finns det någon 
vändpunkt?

För L3 finns en tydlig koppling mellan analysbegrepp som både går att använda med film och 

skönlitteratur, för att på så vis göra dem kompatibla med varandra och för eleverna att arbeta med 

och jämföra vilket verkar vara målet med undervisningen. En annan lärare vittnar även om 

användandet av karaktärsanalyser där tonvikten ligger just på komplexiteten hos filmens personer.

          
L2: (J)ag vill ju ner på djupet i de här filmerna. Då är det liksom så att jag jobbat fram de 
frågorna va. Vi säger nu att vi ska se på karaktärerna, om det är det liksom va. Ja hur kan vi se 
karaktärerna då, hur filmar man den, hur belyser man dem.

Vidare beskriver samma person att hen även använder ett djupgående tillvägagångssätt när det 

kommer till att beskriva miljöer i film:

L2: Finns ju mycket här i miljön också som man kan beskriva. Hur ser det ut här? Men det är ju 
alltid bra att man har frågorna innan va, för jag vill landa någonstans t.ex. att de förstår vad en 
miljöbeskrivning är för att de sen kanske kan göra det på sin egna bok eller vad de ska göra på 
va.

Miljöbeskrivningar i en filmanalys uppfattas av oss i det här fallet få funktionen att förbereda 

eleverna att utföra samma moment, fast då anpassat till en bok. 

          Det vanligast förekommande syftet lärarna sade sig ha med användning av filmanalys var 

dock inte att rusta eleverna inför läsning av boken. Majoriteten av informanterna berättade att 

jämförelse mellan film och bok var vad som låg i fokus:

L2: Film, eh, kontra då bok. Och då har jag använt dem som i just jämförande perspektiv, för att
kunna jämföra boken med filmen. Om man, eh, har man missat några scener från boken t.ex., 
vilken är bäst, var får man fram karaktärerna bäst, är det att se på film eller är det att läsa.

Målet med filmanalys upplevs av oss vara det som även kursplanen i Svenska beskriver, att eleven 
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ska få kunskaper om berättartekniska och stilistiska drag i olika medier (Skolverket, 2011, s. 160). 

Lärarna har fria tyglar när det kommer till vilka termer som ska behandlas vilket i detta fall blev 

bland annat detta om hur man får fram karaktärerna bäst. Vi uppfattar att denna lärare lägger 

betoning på detaljer såsom karaktärsdjup och -skillnader, film jämfört med bok. Att för eleverna 

belysa skillnader mellan olika texter såsom film och skönlitteratur upplevs här som viktigt, vilket 

även nästa informant belyser:

        
L3: Ondskan” t.ex. har jag väldigt starkt minne av elever som, när den hade filmpremiär så hade
vi läst ”Ondskan” före och när vi kommer utifrån salongen så var de rosenrasande över att det 
var en sådan stor skillnad. De tyckte att boken var så mycket bättre (…) första boken de hade 
läst i sitt liv många, upptäcker att det kan vara så. Och att det faktiskt är så, att böcker kan 
innehålla så mycket mer va, än en film kan.

I L3:s beskrivning framgår det att eleverna får insikt i hur texter blir kvantitativt och detaljerat 

annorlunda när filmer jämförs med böcker, detta så till den senares fördel. I bakgrunden och i 

tidigare forskning kring filmanalys nämns också, i anknytning till detta, att det är just regissörens 

begränsade och subjektiva bild av berättelsen som kommer fram, vilket också leder till 

begränsningar för filmens åskådare. Eleverna i utdraget ovan verkar ha reagerat när den inre 

föreställningsvärld som de skapat vid läsning av romanen, fylld av detaljrikedom gällande allt från 

händelser till karaktärer, inte överensstämde med filmskaparens tolkning i filmen.  

          I forskning kring filmanalys påpekas det även, som nämns i bakgrunden, att elevernas 

förståelse av film kan variera samt att de kan behöva hjälp i form av gemensamma samtal efter de 

har delat upplevelsen av se filmen. Delade samtal är en form av efterarbete som många lärare i 

studien sade sig använda för att försäkra sig om att elevernas förståelse, tankar och tolkningar om 

filmen blev strukturerade och klarlagda:

          
L2: Absolut att man sitter i grupper och så man får andra aspekter på det här liksom att man ser 
att människor kan se på en film i olika synvinklar va.

Utöver gruppsamtal sade sig även lärarna använda individuella former av diverse efterarbeten:

L7: (S)en följdes det upp med en skriftlig uppgift och då kunde man välja om man ville skriva 
en essä (...) eller en filmanalys med instruktioner till det då.

I och med tidigare bearbetning och genomgång av relevanta begrepp för filmanalysen, som 

exempelvis karaktärsbeskrivningar, miljöskildringar, berättarstruktur, jämförelse med bok etcetera, 

förväntades eleverna sedan skriva kring dessa ämnen och utföra en egen filmanalys eftersom 
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självständighet i egen produktion av text är något som uppfattas vara målet, vilket även kursplanen i

Svenska betonar (Skolverket, 2011, s. 161).

8.6 Variation eller komplement 

Flera av lärarna säger sig använda film i klassrummet i syftet att variera och komplettera 

de andra  undervisningsmetoderna och arbetssätten, såsom läsning, skrivuppgifter och lärarens  

föredrag. L5 säger att eleverna gör en filmanalys istället för bokanalys tidigt under höstterminen för 

att de ska få träna på att göra en analys och samtidigt ”...slippa läsa en lång bok i början”, för att 

senare under terminen göra liknande analyser på böcker. Filmen blir här en inkörsport för att sedan 

jobba med andra texter på liknande sätt. L6 tar också fasta i detta om att variera sina läroformer och 

berättar:

 Sen är det ju bara ett annat sätt egentligen att säga det jag har sagt också, vilket kan vara skönt. 
Det är ju inte så roligt att, även fast jag tycker det, att stå och lyssna på mig (skratt) hela tiden 
(skratt) så även fast dom säger samma saker och visar samma sak på filmer och sådär så kan det 
vara bra att höra det från någon annan också, liksom. 

Här förklarar L6 vikten av att säga samma sak på fler än ett sätt och denna variation i 

undervisningsformerna kan gynna många elever, som därigenom också får fler tillfällen att bearbeta

materialet.

          Läser eleverna en bok, eller delar av den, och även ser filmen så kan dessa två medium 

komplettera varandra på ett bra och lärorikt sätt, säger L3 och berättar vidare:

Det finns ju de som fastnar i det här, som inte kommer vidare i läsningen och då det kan ju vara 
kompletterande då med en film där man kan....om jag säger såhär: ja men gör nedslag i boken 
då. Om man nu är så, man orkar inte läsa hela romanen och jag brukar säg att det är bättre att 
göra nedslag vid konkreta händelser och jämföra med filmen... än att de bara ska sluta läsa efter 
halva boken. Så så har jag sagt några gånger. Ja, jag tror att det är mer lättillgängligt, får andra 
perspektiv på saker och ting, det här visuella att se.

Denna kombination av att läsa en bok, eller stycken ur den, och att också se filmen, eller delar av 

den, är väl använt bland de intervjuade lärarna, både som två stöttande, kompletterande medier som 

används för att gynna lässvaga elever men även för att det spar tid i klassrummet och engagerar 

eleverna. L5 sade att det är bättre att de tittar på filmen än att de inte tar sig igenom berättelsen alls, 

då hen har erfarenhet av att många elever har stora svårigheter att läsa en hel bok. 

8.7 Värdegrund 

Det framkom i intervjuerna att de flesta av lärarna anser att film är ett mycket användbart verktyg i 
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skolans värdegrundsarbete då man genom filmen kan synliggöra, exemplifiera och aktualisera 

ämnen och områden som kan vara svåra att komma åt på annat sätt. Filmer kan användas för att nå 

fram till eleverna och visa livssituationer och omständigheter och detta kan sedan ligga till grund 

för arbeten kring jämställdhet, rasism och genus. En lärare använder en film för att lyfta fram hur 

verkligheten kan se ut för en person som lever med en funktionsnedsättning:

L1:Den filmen är ju otroligt bra. Hur man ska respektera varandra och att vi är olika och även 
om man, eeeh, är lite förståndshandikappad att man kan klara av livet ändå..och vara en del av 
samhället. Att bli respekterad för det, där tycker jag den säger väldigt mycket och man kan få 
väldigt mycket fin respons.

Genom att eleverna får se och leva sig in i denna persons vardag, menar L1, kan ny förståelse,

medkänsla och empati födas. Vidare kan en film även användas som utgångspunkt för 

värdegrundsarbete i en klass där man har inbördes problem med avsaknad av respekt och 

omtanke för vandra, berättar L1:

När man märker i en klass att man inte respekterar varann för den man är till exempel. 
Då är det väldigt bra att visa dem här filmen för det brukar bli alldeles tyst. Och man 
kan få jättebra diskussioner.

Att följa upp filmvisningen med  andra uppgifter är något som samtliga lärare tar upp som en viktig 

del av arbetet och något som de alla säger sig göra, att man inte bara tittar för tittandets skull, utan 

att det finns ett sammanhang och en tanke med filmen. Några av lärarna tog med sig material som 

de har använt och visade för oss hur olika jobb med filmer har sett ut i deras klassrum. 

          Att arbeta med tabubelagda områden och synliggöra olika begrepp och allmäna uppfattningar 

genom ett familjärt och lättillgängligt medium såsom film kan väcka intresse hos eleverna och 

därigenom locka till ökad tolerans, berättar L4, och beskriver en film:

...den handlar om en tjej som är överviktig och vill bli skådespelerska och vad hon stöter på för 
problem. Och, då kan jag tycka att det är bra att diskutera, alltså hur vi dömer människor. 

I lärarens kommentar ser vi att arbetet inkluderar ämnen såsom olika kroppsideal, mobbning och 

alla människors lika värde och att de genom filmen får tydliga exempel som öppnar upp för 

diskussioner. 

          I dagens multikulturella klassrum kan film också användas som en ingångspunkt för att ge 

elever chansen  att dela med sig av egna erfarenheter över kulturgränserna och därigenom belysa 

olika kulturer och livsstilar ur olika vinklar, något som L3 säger sig använda på olika sätt.  Hen 
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lyfter att invandrarelever befinner sig mitt i det svenska samhället men långt ifrån sitt eget och 

genom en film kan man ge dem chansen att dela med sig av sina livserfarenheter och genom detta 

öppna upp för ett mer öppet och sympatiskt klassrumsklimat som kan gynna alla parter. L3 har visat

filmen "Flyga drake" i sitt klassrum, och berättar:

Alltså jag har ju ganska många invandrarelever som, jag har ju till och med elever som kommer 
från Afghanistan som ju då får berätta lite på syn syn på, hur trovärdigt är det här. Hur kan man 
liksom, gestalta någonting som man varit med om och göra det på ett trovärdigt sätt. Lyckas den
här regissören som ju själv varit med om det här, lyckas han berätta om det här på ett trovärdigt 
sätt. Så det är väl igenkännande och, öh, förståelse för, i det här fallet främmande kulturer och 
hur man kan uppleva liksom  att eh, flytta och sen i det här fallet handlar det ju också mycket 
om att bearbeta. Det handlar mycket om vänskap, bruten vänskap, ööh, svek och hur man kan 
liksom...återupprätta den känslan av att nu vet jag att jag har gjort rätt, liksom så.      

  
Här används elevernas egna erfarenheter och deras expertis och filmen blir ett transformerande 

medium som kan hjälpa samtliga elever att se olika verkligheter och kulturer i ett nytt ljus och detta 

kan förändra, transformera, både attityder och synsätt, menar L3.

          Tre av lärarna som jobbar på samma skola (L5, L6, L7) har alla använt sig av en film, 

”American history X”,  i ett arbete om rasism och främlingsfientlighet och även här har filmen varit 

utgångspunkt för arbetet med syftet att väcka engagemang och intresse och visa hur det kan se ut 

inom den nynazistiska rörelsen. En av lärarna (L5) lyfter fram vikten av att diskutera filmens 

våldsscener både före och efter visningen för att förbereda eleverna innan och även prata om deras 

reaktioner på våldet efteråt, men anser att scenerna skulle kunna vara tagna ur verkligheten och 

därmed vara en sann representation av en brutal verklighet som är del av denna rörelse. 

           

8.8 Elevernas repertoar 

Flertalet av lärarna i intervjustudien sade sig använda sig av film delvis för att film är något som 

matchar elevernas egna repertoar och vad de sysslar med på sin vardag. Att film ansågs fungera 

motivationshöjande för elever var inget unikt för nästa lärare:

L7: Och sen blir dom ju lite mer motiverade och engagerade, de lever ju i en sån tid, liksom, det
är ju inte så lätt att lägga fram en bok som ser hur tung ut som helst, utan då kan du ju liksom 
lätta upp också. 

Film uppfattas av hen vara något mindre ansträngande och något som innebär en minskad 

arbetsbelastning för eleverna, det framgår vid jämförelsen med mer tidskrävande böcker. Vi tolkar 

det som att L7 beskriver film som ett lättsamt och engagerande moment och som ett medium som 
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ligger rätt i tiden. 

          Förutom att knyta an till elevernas egna repertoar genom den motivation och det engagemang

som film bidrar till, kommenterade en lärare användandet av film i klassrummet på följande vis:      

L4: Ibland av ren underhållning (…) oftast är det så att då tittar inte jag bara på en film för 
underhållning utan det finns en baktanke.

Att se på film som ren underhållning har som bekant påverkat filmens status jämte skönlitteraturen 

där det senare bakåt i tiden har setts som det mer kultiverade och seriösa inslaget. I lärarens 

kommentar anar vi tendenser av detta värderingsmönster då läraren förklarar sig med att hen oftast 

inte visar film enbart i underhållningssyfte, utan också har planer för hur eleverna kan arbeta med 

den. Faktum kvarstår dock att informanten sade sig använda film för underhållning, vilket också 

matchar användandet många elever har av film i sin egen repertoar.

          Generationen som växte upp innan den nuvarande, låt oss säga 50 år tillbaka i tiden, levde 

antagligen de flesta med typografisk text i form av skönlitteratur och tidningar, etcetera, som 

huvudsakliga medier i sina liv. Samtidens främsta medium skulle kunna vara filmen i alla dess 

former:

L6: (N)uförtiden är det viktigt, det kanske är synd (skratt) att eleverna blir ju mer underhållna av
en film än dom blir av en bok, för dom tycker att det är jobbigt att läsa.

L6 framför i början av detta citat, genom att nämna anknytningen till nutid, att film sannerligen är 

något som ligger i tiden vilket vi sannerligen instämmer med. Hen beskriver även 

underhållningsvärdet för eleverna, film kontra bok, där filmen får en klar särställning. Att det skulle 

vara ansträngande och tidskrävande för elever att läsa menar vi kan vara en orsak till detta.

          En annan informant påstår sig sträva efter att använda sig av filmer i undervisningen som 

eleverna då ser för första gången:

L3:  (D)et kan vara svårt ibland att hitta en film som eleverna inte har sett och det är ju liksom 
målet för mig många gånger, att faktiskt hitta en film som de inte har sett.

Genom strävan efter att matcha filmvalet med det elever redan upplevt på sin fritid visar läraren att 

elevens repertoar är nog så viktig. Vi uppfattar att eleverna är storkonsumenter av mediet och att det

är därför som hen har svårigheter med att komma fram med filmer som eleverna ännu inte har sett. 

Stimulering av nya berättelser och förhindrande och upprepningar av gamla filmer tolkas ha enorm 

innebörd i användandet av film i klassrummet, enligt oss.
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8.9 Källkritik 

Endast ett par av lärarna säger att de använder film för att hjälpa eleverna att tänka kritiskt och 

granska information i samhället och i media. En lärare (L7) brukar diskutera innehållet i en historisk

film ur vinkeln ”vad är fakta och vad är fiktion och kan/får man mixa dem hur som helst?” och vill 

på så sätt locka fram det kritiska tänkandet hos sina elever. Angående karaktären Christopher 

Marlowe i filmen Shakespeare in Love berättar hen:

(L7)... och han blev ju mördad, knivhuggen, och det blev han ju också i verkligheten så att vi 
pratar lite också om det där med filmer och hur får man blanda och kan man göra på det här 
sättet, vad är sant och vad är falskt och.. Så det blir ju lite källkritik också kan man säga.

Här synliggör läraren genom denna blandning av fiktion och fakta som förekommer i filmen att det 

är viktigt att syna information och ta reda på bakgrunden med hjälp av pålitliga källor och därmed 

bli smartare, mer upplysta, konsumenter av kultur. 

          L2 säger att en fördel med att titta på film istället för att läsa en bok är att man kan diskutera 

innehållet i klassrummet och vara källkritisk, det vill säga titta på hur mycket filmen och boken 

skiljer sig åt och vad som händer med en bok i processen med att göra den till en film. Att en film är

en tolkning av boken som filmens producent gjort och inte en direkt överföring av en berättelse 

mellan två olika medier.

          Källkritik genom mediet film är ett nästan helt outforskat område för våra informanter då det 

här finns stor potential och många möjligheter för att både ge exempel på vad som kan hända om 

man inte är källkritisk i både skolan och i samhället, men även låta eleverna själva göra 

granskningar om vad som är fakta och fiktion och vem man kan tro på.

8.10 Identitetsskapande 

Endast en av lärarna (L3) nämner att hen jobbar med film i klassrummet med syftet att eleverna ska 

lära känna sig själva. De har bland annat sett filmen ”Freedom writers” och sedan gjort ett 

efterarbete: 

En essä om, ehm, just det här hur människor kan utvecklas. De har läst andra texter också som 
handlar om människans sätt och utveckling när det gäller skrivandet och lära  känna sig själv 
genom att skriva. För det är ju det den filmen handlar om. 

Här visar L3 att det finns en medvetenhet att filmen ska ge eleverna verktyg att jobba med sitt eget 

skrivande och genom det jobba med självutveckling, men annars verkar det finnas väldigt lite arbete
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inom detta område bland de intervjuade lärarna.

          



37

9. Diskussion

Syftet med vår undersökning var att se om svensklärare i gymnasieskolan använder sig av film i 

undervisningen och i vilket utsträckning det sker, jämfört med de tio användningsområden som vi 

har identifierat med hjälp av litteraturen. Här följer en diskussion om de rapporterade 

användningsområdena för de intervjuade lärarnas filmanvändning och avsikterna med dessa.

9.1

Flera av informanterna säger sig använda exempelfilm i klassrummet, men det visar sig vara snäva 

områden det handlar om och här finns stora möjligheter att inkludera film i fler syften inom 

ämnesområdet. Med LDS i klassrummet är det läraren som väljer texter, iscensätter undervisningen 

och sedan, genom reflektioner och elevernas representation av vad de har lärt sig, utvärderar arbetet

för att se om kunskapen nått fram. Syftet är alltså att undvika slumpmässiga handlingar och på ett 

systematiskt sätt utvärdera undervisningsformen. Genom att visa Youtube-klipp när frågor uppstår i 

klassrummet blir användandet av exempelfilm slumpmässigt eftersom läraren omöjligt kan veta i 

förväg vilka frågor som uppstår och på så vis förbereda vad som ska visas och hinna välja ut 

användbara klipp. Man kan också problematisera detta ytterligare genom att påstå att en elev med 

rik fantasi och inre föreställningsvärld kan bli hämmad av att bli matad med någon annans tolkning 

av till exempel den fantasieggande Cyklopen. Samtidigt handlar mycket av klassrumsarbetet om att 

få med sig så många elever som möjligt i processen och då förespråkar vi multimodalitet i 

undervisningen. Att visa exempel på tal och låta eleverna ta del av olika teckensystem i det arbetet 

är fördelaktigt, men även här krävs en utvärdering för att se om eleverna tar till sig materialet och 

därför skulle ett mer systematiskt och medvetet utvärderingsarbete rekommenderas. 

Dokumentärfilmer visade sig vara ett nästan helt outnyttjat område för de intervjuade lärarna och 

här finns stor multimodal potential för att, som Olin-Scheller (2008, s.91) uttrycker det: ”engagera 

läsarens sinnen, få fram effekter och kommentera skeendet.” 

          I syftet att jobba med språkliga variationer, dialekter och sociolekter använder samtliga lärare 

tv-program och/eller ljudfiler för att nyttja minst två modaliteter i ett arbetsområde där åtminstone 

det auditiva är väldigt viktigt. Att få se och framför allt höra dessa olika språkvariationer kan verka 

självklart, men förutom nämnda programserier så skulle även spelfilm med fördel kunna användas i 

detta syfte, såsom till exempel Utvandrarna, Invandrarna eller Nybyggarna av Jan Troell (Vilhelm 

Moberg), där arbetet kan kombineras med epokstudier eller författarporträtt och därigenom sättas i 

meningsfulla sammanhang.
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          Vi fann en total avsaknad av informanter som arbetar med produktion av film i sitt klassrum, 

trots att det är ett lättillgängligt område tekniskt sett i och med att de flesta elever idag äger 

mobiltelefon och/eller surfplatta plus att datorer finns tillgängliga på samtliga skolor. Produktion av 

film i klassrummet är något som i processen låter eleverna jobba kreativt och källkritiskt för att 

tillsammans ta sig igenom de olika momenten av att framställa ett manus, planera och iscensätta 

olika delar av filmen och sedan utvärdera sina produktioner, enligt det studerade materialet. Här är 

ett användningsområde som är helt outnyttjat av lärarna trots att det i kursplanen för Svenska står att

eleverna ska jobba med sin ”(f)örmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 

texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011, s. 161) och 

därmed har filmproduktion även stöd från Skolverket. Alla informanter poängterade att de arbetar 

med film som en integrerad del av olika arbetsområden, där de aldrig visade film i rent 

underhållningssyfte utan där det alltid finns efterarbeten, såsom diskussioner, frågor att svara på 

eller skrivuppgifter. Samtliga användningsområden handlar dock om att man konsumerar film och 

inte att man producerar film och som alternativ till skrivuppgifter skulle lärarna med fördel kunna 

erbjuda eleverna tillfälle att skapa en text i form av en film istället för en typografisk text. Detta 

skulle vara motivationshöjande och roligt för många elever och det skulle kunna öppna upp för 

många kreativa och lärorika lektionstimmar i klassrummet. Multimodalitet i lärande baseras på att 

vi är meningsskapande individer som hela tiden bearbetar och uttrycker vår förståelse i en 

omskapande process, skriver  Rostvall och Selander (2010, s.19) och filmproduktion är en 

omskapande process som vi anser bör inkluderas i svenskundervisningen. 

          I epokstudiesyfte styrker informanternas svar att film används för att levandegöra historia, få 

eleverna att känna empati och förståelse för rådande sociala och politiska förhållanden samt att 

jämföra typografiska texter med filmen. Lärarna visar genom sina exempel att undervisningen är 

medvetet multimodal då texter av olika slag är inkluderade och enda invändningen vi har är att 

samtliga lärare har tendens att visa samma filmer för de olika tidsepokerna, oftast en eller två per 

epok. Här hävdar vi att det är viktigt att lärarna inte nöjer sig med en film som de visar år ut och år 

in och betonar vikten av att de håller sig uppdaterade och vågar variera både medium och material 

för att inte själva bli för inrutade i, och bekväma med, sitt material.

          I syftet filmanalys styrker informanterna de teorier och användningsområden som vi hittat i 

litteraturen och berättar om olika filmer de har visat i svenskundervisningen med  motivationen att 

det ger eleverna ännu en kanal för att fördjupa sin förståelse för genre, berättarstil, uppbyggnad, 

karaktärsanalys och visuella miljöer och här verkar spelfilm ha en självklar roll i dessa lärares 

klassrum. Vi vill här lyfta att det är viktigt att klargöra för eleverna att en film oftast är någons 

tolkning av en typografisk text och att man som lärare utformar riktlinjer för en analys där man låter
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eleverna problematisera runt detta faktum och synliggöra vad som menas med inre och yttre 

föreställningsvärldar.

          I det studerade materialet framgår det att film ofta sägs användas som komplement eller 

variation till dels lärarens föreläsningar, dels till framförallt skönlitteratur. I lärarnas svar kunde vi 

sällan finna att syftet och målet med undervisningen inkluderade film som självständigt medium. 

Film och skönlitteratur behöver inte konkurrera med varandra utan de ska kunna ha kompletterande 

funktioner, vilka de även tar enligt de utfrågade lärarna. Filmen är dock sällan källan till ursprunget 

av en berättelse, utan visas ofta i undervisning som komplement eller istället för, den ursprungliga 

berättelsen som återfinns i skönlitteraturens form. Filmens status i undervisningsmiljö uppfattas 

därför ännu inte vara jämställd  bokens och detta tolkar inte vi som särskilt förvånande. Orsaken 

tror finnas i allt från tidigare uppfattningar om hög och låg kultur, svenska skolans styrdokuments 

formuleringar och lärarutbildningars urval av kurser, där det senare har en minimerad mängd film i 

undervisning i jämförelse med skönlitteratur. En viktig aspekt tros även vara generationstillhörighet,

där de yngre generationerna upplevs ta till sig ny teknik enklare och snabbare då det ligger dem i 

tiden, medan detta möjligtvis inte kommer lika naturligt för äldre generationer.

         När informanterna arbetade med värdegrund i kombination med film avspeglade de olika 

sätten att göra detta i hög grad vad som nämns i facklitteratur och vetenskapliga artiklar i ämnet. 

Värdegrund och demokrati genomsyrar kursplanen i Svenska där Skolverket även skriver att 

eleverna ska ”använda skönlitteratur och andra typer av medier” när de sysslar med området. För 

oss och inom multimodal teori är definitionen av ”andra medier” väldigt bred, där film är ett 

medium som förgrenas till andra sorters filmmedier så som exempelvis kortare, streamade 

filmklipp. I resultatet påstådde dock de flesta lärare använda sig av den traditionella spelfilmen, 

inget ont om den, men vi fann en avsaknad av andra modaliteter. Vi ställer oss dock kritiska till vår 

metod och inser att denna kan ha bidragit till uppfattningen. Genom att inte välja att förklara 

begreppet film som medium mer noggrant för våra informanter, inser vi även att vi kan ha påverkat 

deras förståelse för syftet och därmed även deras svar. 

          Vidare styrkte lärarnas svar, gällande elevernas egna repertoar, film som motivationshöjande 

och engagerande medium. Informanterna beskrev hur elever ansåg det vara jobbigt att läsa och att 

film därför ofta förenklade vissa moment för dem. I den intensiva medieutvecklingen vi nu lever i 

är litteracitet som bekant ett begrepp som inte enbart innefattar läsning av typografiska texter utan 

olika sorters modaliteter. Vi anade dock tendenser i lärarsvaren att användandet av film ofta behöver

förklaras och styrkas eftersom det ses just som underhållning i mångas ögon. Detta kritiserar vi inte 

lärare på något vis för utan väljer istället att belysa de institutionella mönster, de normer och 

värderingar som råder gällande hur filmanvändandet brukar och förväntas se ut. Det är troligt att 
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användandet av film i undervisningen behöver motiveras extra från lärarens sida eftersom film 

traditionellt har setts som lägre kultur i jämförelse med skönlitteratur, och att detta avspeglas i 

lärarnas svar.

          När det kommer till källkritik som användningsområde styrks nyttjandet av detta i stora drag i

koppling till teorin då informanterna vittnade om hur de visade historisk film i klassrummet och 

därefter arbetade med dessa i kritiskt syfte och eleverna fick diskutera värdet av olika sorters källor 

och deras tillförlitlighet. Vad som dock upplevdes som motstridigt i koppling till bakomliggande 

teori var avsaknaden av en mer samhällsekonomiskt vinkling på konsumtion. Vi hade förväntat oss 

att lärarna skulle nämna att de exempelvis arbetade med reklamanalys som ett led i källkritik, vilket 

är mycket möjligt att de också gör men att de inte nämnde detta i intervjun. Vi öppnar även upp för 

att reklamanalys är något som kan användas med fördel även i anknytning till andra typer av 

modaliteter.

          Film kan användas i identitetsskapande syfte och för personlig utveckling genom att ta upp 

och problematisera ämnen såsom könsidentitet, värderingar och rädslor och detta borde nyttjas mer 

i klassrummet. Elever i gymnasieåldern befinner sig ofta i en omvandlande tid där de ifrågasätter 

mycket i sina liv och kanske mest av allt sig själva och genom filmens värld kan man ge dem 

redskap i detta sökande. Avsaknaden av lärare som sade sig ha elevernas identitetsskapande som 

syfte när de väljer att iscensätta undervisningen med film uppfattar vi inte vara alltför missgynnsamt

gentemot eleverna. Eftersom identitet är något som kontinuerligt skapas genom värdering och 

jämförelse med andra människors åsikter, värderingar och personligheter är denna process 

oundviklig, och möjligen omedveten, för den enskilde eleven. Lärarna påstod sig ha flertalet olika 

syften med sin didaktiska design, möjligen syften som för dem ansågs mer primära eller mer 

konkreta än just identitetsskapande. Detta betyder dock inte att den identitetsskapande processen 

inte fortgår, tvärtom hävdar vi motsatsen eftersom eleverna ständigt försöker skapa sig själva som 

sociala och kulturella varelser i klassrummet och i relation till olika modaliteter så som film. Vi 

efterlyser dock möjligen en mer medveten inkludering och diskussion av identitetsskapande, både 

hos elever och lärare.

          Samtliga lärare i intervjuerna är intresserade av att använda film i sin undervisning, men flera 

av dem gör det inom begränsade arbetsområden och för att det ska ske en attitydförändring samt ge 

lärarna verktyg för att bredda användningsområdena vi vill föreslå att filmundervisning blir ett 

moment i den framtida lärarutbildningen.
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9.2 Förslag till vidare forskning

Förslag på vidare forskning inom detta ämne är att utforska möjligheterna för att även skapa film 

inom svenskämnet, en aktivitet som idag verkar lysa med sin frånvaro. Att ge eleverna chansen att 

uttrycka sig med hjälp av rörliga bilder och ljud och därmed även bli producenter av detta populära 

medium istället för enbart konsumenter. De digitala verktyg som krävs för att spela in film finns 

redan tillgängliga i skolorna idag, det vill säga mobiltelefoner, datorer, kameror och surfplattor, och 

eleverna är troligtvis mer familjära med dessa än vad lärarna är så här kan en läroprocess ske för 

alla inblandade. Rörlig film är något som är ett vanligt inslag på olika webbplaster, såsom på 

bloggar, Youtube och Facebook, och det är hög tid att ge detta populära uttryckssätt en plats även i 

klassrummet. Förslag till vidare forskning skulle därför även kunna vara att göra en studie av hur 

lärare önskar gå vidare med ämnet filmkunskap. Många vill lära sig mer, men exakt vad anses det 

finnas ett behov av att kunna och vad behöver inkluderas inom fortbildning eller grundläggande 

lärarutbildning? Vi vill som bekant lyfta att filmskapande kan vara en utforskande och lärorik 

process som kan berika svensklektionerna genom att på ett genuint sätt motivera och engagera 

eleverna, men vi får inte glömma att rusta våra pedagoger med samma upplyftande syn på och 

kunskap om film som en av många användbara modaliteter.
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