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1. Inledning 
Svenskämnet har alltid använt sig flitigt av den traditionellt skrivna texten. Men i och med 

samhällets utveckling där digitala medier blir en allt större del av vår vardag så tvingas skolan och 

svenskämnet till en förändring. Det talas om ett vidgat textbegrepp, där nya medier inkluderas och 

att behärska kompetenser som att läsa och skriva är inte längre tillräckligt.  

I Skolverkets artikel Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar som publicerades 2018 

behandlas vikten av att elever idag förskaffar sig goda kunskaper och ett kritiskt förhållningssätt till 

media, varav ett av medierna är just film.  

Gällande svenskämnet menar författarna att en kombination av text, bilder, ljud, ikoner, video och 

länkar ställer andra krav på läsaren. Läsaren behöver vara källkritisk och förstå 

informationsstrukturen samt att hantera digital teknik och webbläsarens olika funktioner.  Dessa 1

krav på eleverna ställer i sin tur även krav på att lärarna ska vara kunniga och bekväma i sitt arbete 

med medier, som i detta fallet är filmen. I artikeln nämns Berner Lindström som är professor på 

Göteborgs universitet och han menar att denna utveckling med filmen som läromedel inte på något 

sätt innebär att skriven text är eller blir oviktigt, skriftspråk i olika former är centrala också i den 

digitala världen, men den tryckta texten utmanas som norm.   2

 Mina egna erfarenheter och en kombination av samtal med verksamma svensklärare om deras 

uppfattning gällande filmens roll i undervisningen ger mig en känsla av att mediet film fortfarande 

används på ett sätt som inte alltid gynnar lärandet för eleverna. En potentiell anledning till 

felanvändningen av filmen som medie i skolan beror på att lärare inte känner sig bekväm eller 

besitter tillräckligt mycket kunskap om hur man egentligen bör gå till väga då man arbetar med film 

i klassrummet, således riskerar flera lärare att bruka film endast som ett tidsfördriv i syfte att 

underhåller eleverna medan de själva försöker hinna med annat. Istället för att använda det på ett vis 

som gynnar elevernas lärande. 

Vidare har forskaren och lärarutbildaren Christina Olin-Scheller i sitt verk Såpor istället för 

Strindberg gjort en undersökning som tar upp lärarnas kunskapsluckor då det gäller arbetet med 

film och en av hennes förhoppningar var att lärarlyftet skulle hjälpa till att stärka lärarnas 

kompetens inom multimediala texter. Nu har 15 år gått sedan Olin-Schellers undersökning och en 

Skolverket, Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar, Stockholm: Skolverket, 2018, s.69 1

 Skolverket, 2018 s.682
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fråga som min uppsats kommer behandla genom en enkätundersökning är om de 102 tillfrågade 

lärarna använder sig av film på ett annorlunda sätt nu jämfört med hur det såg ut i Olin Schellers 

undersökning. I intervjuerna kommer jag även ställa frågor som blir jämförande med Olin Schellers 

undersökning för att få ett mer ingående perspektiv på hur arbetet med film faktiskt ser ut, och om 

några ändringar har skett sedan Olin-Schellers undersökning gjordes. 

I styrdokumenten har det skrivits formuleringar som uppmanar till arbete med annan text än bara 

den skrivna. Den utgivna revideringen av LPF94 som skedde år 2000 så förekommer ”Det vidgade 

textbegreppet” som begrepp i styrdokumenten.  

I min uppsats kommer jag behandla och gå igenom både det vidgade textbegreppet och 

styrdokumenten i varsitt avsnitt. De tre intervjuade lärarna får således frågor som berör de två 

begreppen. Under intervjuerna diskuteras det hur litteratur och film kan kombineras i 

litteraturundervisningen därför kommer jag också i min uppsats diskutera hur relationen mellan film 

och skönlitteratur kan se ut, även detta tack vare intervjuerna där jag frågar de tre lärarna hur de 

använder de båda medierna i sin undervisning. Enligt mig är den här frågan intressant och det finns 

relativt få gjorda undersökningar sedan tidigare på hur samspelet mellan litteratur och film ser ut, 

vilket är två viktiga anledningar till varför jag väljer att behandla frågan i min uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Som skrivits ovan är det här ett område inom svenskämnet som är intressant att granska och 

studera. Mycket på grund av filmens popularitet som medium just nu. Uppsatsens allomfattande 

syfte är att undersöka hur arbetet med film kan utformas av en lärare i dagens skola inom 

svenskämnet. För att få arbetet att fungera krävs det ett bra didaktiskt upplägg av läraren så jag 

kommer också att ta reda på vilka effekter och resultat dessa utvalde lärare tänker sig få ut av att 

arbeta med film som ett pedagogiskt verktyg. Förhoppningen är att jag genom enkätundersökningar, 

intervjuer samt min referenslitteratur ska kunna ge en representabel bild av hur mediet film används 

inom svenskämnet och litteraturundervisningen.  

Frågeställningar 
Jag kommer använda mig av fyra frågeställningar, en som är kvantitativ och tre som är kvalitativa. 

Den kvantitativa frågeställningen genomförs genom en enkätundersökning där 102 lärare har 
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deltagit och syftar till att ge en bredare bild av hur användandet av film ser ut i dagen skola. De tre 

övriga frågeställningarna är kvalitativa, de ämnar till att ge en mer djupgående insyn i hur relationen 

mellan film och skönlitteratur kan se ut, hur arbetet med film eventuellt har förändrats sedan Olin 

Schellers undersökning och hur de tre lärarna ser på resultaten i enkätundersökningen. 

• Hur använder de 102 tillfrågade lärarna film i skolan i svenska på gymnasiet? 

• Vad säger resultaten i enkätundersökning om filmens status enligt de tre intervjuade lärarna? Och 

vad säger resultaten om filmens status gentemot skönlitteraturen? 

• Hur använder dessa tre utvalda lärare filmen som pedagogiskt hjälpmedel för att stärka elevernas 

lärande? 

• Hur har arbetet med film förändrats över tid? 

1.2 Bakgrund 
Min bakgrund kommer behandla begreppet ”vidgade textbegreppet” och sedan diskuteras Olin-

Schellers undersökning där kortfattat beskriver hennes resultat. Därefter undersöker jag vad 

styrdokumenten säger om användandet av filmen inom svenskämnet. 

1.2.3 Vidgade textbegreppet 

”Jag vet inte ens vad det är”, svarade en lärare då hon fick frågan om hon utgår från ett vidgat 

textbegrepp i sin undervisning. Antagandet att den tillfrågade läraren är okunnig skulle kunna göras, 

men faktum är att det är vanligt bland lärarna inom svenskämnet att inte vara bekant med det 

vidgade textbegreppet.  Olin-Schellers text är dock från 2006 och det är möjligt att fler lärare 3

numera är bekanta med begreppet. Olin-Scheller skriver i ett annat av hennes verk, Mellan Dante 

och Big Brother, att de medietexter som eleverna idag läser influeras mycket av populärkultur. Och 

populärkultur är något som svenskundervisningen traditionellt sett inte tagit på allvar. Skriven 

 Olin-Scheller, Mellan Dante och Big brother, 1 uppl. Karlstad, Karlstad University Studies, 2006, s.22.3

5



litteratur som klassats som kanoniserade texter har dominerat undervisningen.  Därför har det 4

vidgade textbegreppet inte fått något större genomslag i undervisningen och är ingenting lärare 

funderar särskilt mycket på när de väljer fiktionstexter till sin undervisning skriver Olin-Scheller.  5

Trots Olin-Schellers verk som b.la uppmärksammar lärares brister gällande begreppet så räknades 

det vidgade textbegreppet in i läroplanen för de frivilliga skolplanerna redan 1994 där det vidgade 

textbegreppet blev en del av styrdokumenten och därmed fick en mer etablerad position i 

svenskundervisningen. I lpf 94 benämns det vidgade textbegreppet så här: 

 Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video etc.  
 Ett textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.  6

 Idag har det vidgade textbegreppet tagits bort som begrepp och de lärare som examinerats under de 

senaste tio åren har inte behövt ta ställning till det exakta begreppet. Men granskar man Skolverkets 

beskrivning av syftet i svenska märker man fort att det fortfarande finns influenser av det vidgade 

textbegreppet trots att det inte skrivs ut. Skolverket formulerar en del av svenskämnets syfte på 

följande vis: 

 Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom  
 undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och   
 kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.  7

Det vidgade textbegreppet har som ovan nämnts försvunnit som begrepp i gymnasieskolan 2011 

(Gy11) däremot står det som ett av kunskapskraven som ska behandlas i svenskan att eleverna ska 

få arbeta med olika typer av texter. Formuleringen lyder: 

  Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och   
 skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter […] Undervisningen ska 
 också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 
 andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och  
 föreställningsvärldar.  8

 Olin-Scheller, s.22.4

 Olin-Scheller s.225

 lpf 946

 Skolverket 20197

 Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma Ämnen För Gymnasieskola 2011, Stockholm, Skolverket, 2011, s. 8
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I samma text nämns film i det centrala innehållet i kursen svenska 1, där står det att eleverna ska få 

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

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” och i svenska 2 ska eleven tillägna sig 

kunskap om ”Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och 

epoker.” Understrykas bör dock att film inte nämns i alla kunskapskraven, vilket öppnar 

möjligheten för lärare att undvika film i sin undervisning.  

Ett arbete med språk och litteratur skapar möjligheter för att tillgodose elevernas behov att uttrycka 

vad de känner och tänker. Men detta arbete behöver inte, som påvisats tidigare i stycket, 

nödvändigtvis ske genom att läsa ett litterärt verk, det kan också ske genom avlyssning, drama, 

rollspel, film, video och bildstudium. Ett vidgat textbegrepp innefattar inte bara skrivande och 

talande texter, men också även bilder.  Skönlitteraturen har alltid haft en naturligt viktig position i 9

svenskämnet men i och med digitala mediers framfart så har begreppet det vidgade textbegreppet 

givits utrymme i styrdokumenten för ämnet svenska. 

I beskrivningen av ämnets syfte för dagens läroplan skrivs det uttryckligen att undervisningen ska 

ge en utvecklad förmåga att orientera sig, läsa sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld.  

Slutsatsen man kan göra av texten ovan är att det vidgade textbegreppet fortfarande genomsyrar en 

del av det centrala innehållet i svenskämnet trots att det inte nämns uttryckligen. Således finner jag 

det värdefullt för denna uppsats att behandla begreppet och använda det som bakgrund för min 

undersökning. 

1.2.4 Arbete med film i skolan 

Arbetet med film ska vara ett sätt att lyfta andra sidor av berättarkonsten än den som ryms det i 

skriven- och talande form. I arbete med film bör lärare och elever arbeta med frågor som behandlar 

hur dramaturgi och estetik kan användas för att presentera ett innehåll eller ett budskap på ett sätt 

som fångar elevernas intresse. Om detta görs på rätt sätt berörs då alla sinnen, det skapar 

engagemang och lust till lärande.  Numera är arbetssättet med film vanligt förekommande i de 10

flesta klassrum då det finns flera olika digitala resurser vars syfte är att tillhandahålla och utveckla 

 Margot Blom, Film för lust och lärande, 2001 Statens Skolverk, Svenska filminstitutet, s.23-249

 Bloom s.1310
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arbetet med film i skolan. Olin-Scheller skriver att lärarnas syfte med filmvisning i klassrummet är 

att ”levandegöra litteraturhistorien”, men även ett sätt att variera sin undervisning. Det brukar vara 

populärt hos eleverna att arbeta med film istället för skönlitteratur.  Filmen som medie har länge 11

funnits med i styrdokumenten som en del i svenskämnet. Undervisning med film är därmed inget 

nytt fenomen i den svenska skolan. I Olin-Schellers undersökning beskrivs de tre särskilt vanliga 

sätt att använda film i undervisningen: som illustration, som utfyllnad och film som jämförelse.  12

Nedan kommer en beskrivning av de tre arbetssätten samt exempel tagna från verkliga 

klassrumssituationer på hur det kan gå till. 

1.2.5 Film som illustration  

Det vanligaste sättet att använda film i undervisningen är att låta den illustrera en epok eller ett 

skönlitterärt verk. En lärare valde filmen Rosens namn för att illustrera en bild av medeltiden i sin 

svenskundervisning. Eleverna skulle efter de hade sett filmen diskutera sina intryck med varandra. 

Det visade sig snabbt att pojkarna i klassen hade problem med att se någon koppling till 

svenskämnet.  13

Elevernas uppgift var att de skulle besvara ett frågeformulär som läraren hade förberett. Problemet 

med formuläret var att det inte gav utrymme till särskilt utförliga svar, istället fick de besvara 

frågorna med endast några enstaka ord. Sådana här efterfrågningar av korta svar tvingar eleverna att 

snabbt byta fokus från en moment till ett annat och det hindrar elevernas chans för förståelse av 

verket som helhet. Längre skrivuppgifter däremot har en positiv effekt på elevernas förståelse för 

undervisningsmomentet och de uppmuntrar eleverna att söka efter beröringspunkterna till sin egen 

livsvärld.  I detta fall blir undervisningsmomentet misslyckat, eleverna ser ingen poäng med 14

uppgiften och filmen fyller därmed ingen funktion i undervisningen. Valet av film, Rosens namn, är 

det inte nödvändigtvis någonting fel med, men läraren borde valt en uppgift som omfattade mer 

skrivande för att eleverna skulle få ut mer av uppgiften. 

1.2.6 Film som utfyllnad 

 Olin-Scheller  s.4311

 Olin Scheller s.4612

 Olin-Scheller s.4713

 Olin-Scheller s.4814
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Ett annat vanligt sätt att använda sig av film i undervisningssyfte är som ett supplement till 

skönlitterära verk. Arbetssättet är vanligast förekommande vid tematiska lektionsupplägg. Vanligt 

förekommande är också att filmen används i slutet av momentet som en slags ”final”, eller 

eventuellt en ”morot” för eleverna som ska motivera dem till att genomföra det tidigare arbetet.  15

Olin-Scheller återger i sitt verk ett exempel från en skolklass där eleverna fick i uppgift att 

analysera Imre Kertèsz klassiska roman Mannen utan öde. Romanen hade en tydlig plats i 

momentet men eleverna hade trots det svårt att skapa sig inre föreställningsvärldar och eleverna 

visade sig vara distanserade från texten. Då eleverna hade arbetat färdigt med det litterära verket 

fick de uppgift att se den italienskproducerade filmen, Livet är underbart. Lärarens tanke var att 

tankeluckorna som boken lämnade efter sig skulle fyllas i med hjälp av filmen, men eleverna 

förmådde sig inte fylla i de tomrum som boken lämnade efter sig. Olin-Scheller visar exempel på 

där en elev snabbt tar tag i taktpinnen gällande diskussionen om filmen men fick mothugg av en 

annan elev, deras repertoarer krockade och en diskussion uppkom. Sådana diskussioner är viktiga 

för eleverna lärande menar Olin-Scheller, de leder till en progression i lärandet och inte en 

regression.  Tyvärr var  det alldeles för få diskussioner i denna undersökning eftersom endast en 16

elev uttryckte starka åsikter och flera andra elever valde att instämma i hur hans syn på filmen var. 

Vilket inte öppnar upp för ett dialogiskt klassrum. Resultatet av detta moment blev en kollision av 

repertoarer, elevernas förförståelse av vad som skildrades i filmen stämde inte överens med deras 

uppfattning om hur detta borde berättas. Eleverna kunde därmed inte fylla i de tomrum som boken 

lämnade på det vis som krävdes för att utveckla förståelse på de premisser som läraren hade som 

syfte.  17

1.2.7 Film som jämförelse 

Det tredje och sista sättet som jag väljer att ta med i min undersökning är hur undervisning med film 

på ett jämförande sätt kan se ut. Oftast i undervisningen handlar det om en eller flera skönlitterära 

texter som läraren har valt ut och en film som får representera dem. Syftet med jämförelsen är att 

eleverna ska känna igen den äldre, klassiska litteraturen som oftast används i jämförelse med 

filmen.  Olin-Scheller beskriver ett undervisningsmoment där läraren väljer att använda sig av 18

 Olin-Scheller s.5315

 Olin-Scheller s.6216

 Olin-Scheller s.6417

 Olin-Scheller s.6418
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David Finchers klassiska verk Seven för att illustrera epoken medeltiden. Då läraren avslöjade att 

film skulle involveras i undervisningen om medeltiden så blev det ett stort jubel i klassrummet. 

Eleverna fick i uppgift att skriva en uppsats där de skulle göra kopplingar mellan Seven och 

medeltidens litteratur. Det visade sig vara svårt för eleverna med den primära uppgiften och många 

ägnade istället stor textyta till att redovisa kopplingen mellan de olika mordens koppling till de sju 

olika dödssynderna. Flera av eleverna nämnde endast kopplingen mellan Dantes Den gudomliga 

komedin och Seven. Detta trots att flera andra medeltida författare nämns i Seven, till exempel 

Chaucer och Milton.  Förklaringen till elevernas svårigheter med kopplingarna mellan filmen och 19

medeltidens litteratur utöver Dante är lärarens beslut att i instruktionerna till uppsatsen endast ge 

Dantes Divina Commedia som förslag till användbar litteratur. Boken beskriver Dante som en 

författare av många som anknyter till de sju dödssynderna. Lärarens undervisning tar inte heller upp 

några andra medeltida verk eller författare utöver Dante. Därför blir uppgiften svår och fördjupande 

analyser av hur den medeltida litteraturen beskrivs i relation till filmen uteblir.  20

1.2.8 Vad säger styrdokumenten? 

Svenskämnet i den svenska gymnasieskolan ska enligt styrdokumenten ska bidra till att eleverna 

utvecklar en självinsikt, en förmåga att förstå skillnader och likheter mellan folk. Styrdokumenten 

ska även förbättra elevernas språkkunskap i allmänhet. I styrdokumenten står också att eleverna ska 

utveckla kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier.  Formuleringen av andra texter än just skönlitterära har 21

dock förändrats med tiden i de olika läroplanerna. I GY 11 får filmen en tillskriven roll att belysa 

berättarstrukturella drag och stilmedel och att tillsammans med litteraturen verka för självinsikt och 

reflektion. Stort fokus ligger på mellanmänsklig förståelse och kommunikation. I både svenska 1 

och 2 ställs det krav om användning av film i undervisningen. Filmen har dock inget eget tydligt 

stycke utan skrivs in kring andra meningar där andra medier behandlas såsom teater. Några övriga 

tydliga exempel än teater och film finns inte med i styrdokumentet. Något nära lärande av film 

framgår inte i styrdokumentet utan filmen får en kompletterande roll i undervisningsmaterialet. 

Faktumet att filmen inte får någon tydlighet i styrdokumenten kan ju såklart påverka en lärares val 

 Olin-Scheller s.6719

 Olin-Scheller s.6820

 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/21

gymnasieprogrammen/amne?
url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee447
15d35a5cdfa92a3
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att arbeta med mediet. Som det visar sig i mina intervjuer så framgår det tydligt att lärarna som jag 

har intervjuat utgår mycket från styrdokumenten då de lägger upp sin undervisningsplan. När det 

gäller det vidgade textbegreppet så finns det inga tydligt uttryckta formuleringar kring detta i 

GY2011. Den meningen i GY11 där det vidgade textbegreppet kan läsas in lyder:”…och andra 

typer av texter samt filmer och andra medier…”.  Här görs det tydligt att text och film är två olika 22

företeelser. Eftersom GY11 inte explicit nämner det vidgade textbegreppet blir det viktigt att lärarna 

är bekanta med det vidgade textbegreppet annars riskerar formuleringen att leda till förvirring. 

Faktum är att i GY11 så är det i klartext utskrivet att man tagit bort den explicita formuleringen av 

det vidgade textbegreppet från GY2000s styrdokument. Därför blir filmen lätt grupperad ihop med 

andra medieformer.  23

1.3 Teori 
Min teori bygger dels på filmens användande inom svenskämnet tillsammans med skönlitteraturen, 

dels på det vidgade textbegreppet och dess roll i läroplanen. Min tes är att filmen kan och bör 

användas frekvent i svenskan som pedagogiskt verktyg men då måste man vara bekant med det 

vidgade textbegreppet och inneha rätt analytiska kunskaper inom filmgenren. I min analys kommer 

jag diskutera filmens användande i förhållande till lärarnas svar i enkätundersökning och de tre 

intervjuade lärarnas svar. 

1.3.1 Grundad teori 
Grundan teori (fortsättningsvis GT) är en teori som skapas i och med den undersökning som görs 

och därför används ibland begreppet metod snarare än teori. GT är en blandning av både en 

deduktiv och en induktiv metod. En deduktiv metod innebär att en faktabaserad hypotes testas. En 

studie görs för att se om hypotesen blir bekräftad eller dementerad.  En induktiv metod innebär att 24

en undersökning baseras på färre premisser och utfallet av forskarens undersökning blir grunden till 

teorin. Man vet då inte som forskare vad exakt man kommer komma fram till i sin undersökning 

utan de frågor som ställs ska vara så teorineutrala som möjligt.  Två forskare vid namn Barney 25

 Skolverket GY2011.22

 Skolverket GY2011.23

 Jan Hartman, Grundad teori: Teoriorientering på empirisk grund, Lund: Studentlitteratur, 2014, s.23-2524

 Hartman 2014 s.3625
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Glaser och Anselm Strauss etablerade GT då de upplevde problematik i att enbart använda sig av en 

induktiv eller deduktiv metod. GT appliceras på mitt forskningsarbete då jag har börjat med att utgå 

från en generell hypotes. Vidare har jag samlat in tidigare forskning där jag kunnat se ett mönster 

som fick ligga som grund till enkätfrågorna. Hartman skriver att GT är bra att använda sig av om 

det inte finns särskilt mycket tidigare forskning inom ämnet. Hartman skriver att frågorna inför 

undersökningen bör formuleras med flera olika kategorier för att undvika att respondenterna får 

förutfattade meningar och på det viset ge möjlighet till att fler svar synliggörs.  I min 26

enkätundersökning har jag några frågor som tillåter öppna svar och mina intervjuer ger en naturlig 

möjlighet till öppna svar. Frågorna är inte heller riktade åt något håll. 

2. Metod 
Nedan presenteras de båda metoderna som ligger till grund för undersökningen. Undersökningen 

innehåller både en kvantitativ metod och en kvalitativ metod. Den kvantitativa 

enkätundersökningen vänder sig till verksamma lärare i kurserna svenska 1, 2 och 3 på 

gymnasieskolan och totalt har 102 lärare deltagit i undersökningen. Den kvalitativa delen består av 

tre intervjuer med tre olika lärare verksamma på tre olika skolor runt om i Uppsala. 

2.1 Urval 

Den grupp av individer som är målet för en enkätundersökning brukar kallas för population skriver 

Göran Ejlertsson i sin bok Enkäten i praktiken.  I mitt fall bli populationen verksamma lärare inom 27

ämnet svenska på gymnasienivå. Valet av population görs oftast parallellt med att frågorna utformas 

då man också måste bestämma vilka som ska få besvara den och undersökningens reliabilitet och 

validitet påverkas beroende på hur representativt urvalet av populationen är.  I min undersökning 28

studeras inte alla svensklärare inom svensklärarpopulationen och därmed blir undersökningen ett 

stickprov från populationen. Stickprovet blir som en avbild i miniatyr av populationen. Anledning 

till valet av att bara rika in mig på verksamma lärare är för att ta reda på ger det ser ut i skolan just 

nu. Mitt urval blir slumpmässigt eftersom jag vänt mig till lärare runt om i hela landet. Detta var 

genomförbart då jag använde mig av olika forum för svensklärare och svensklärargrupper på sociala 

 Hartman 2014 s.4026

 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken., fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2019, s.2427

 Ejlertsson s.2428
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medier. Ejlertsson skriver att ett stickprov måste ha en tillfredsställande storlek, med det menar han 

att tillräckligt många deltagare måste finnas för att det ska finnas en betryggande säkerhet i 

resultaten, och att det krävs minst 100 för att resultatet ska vara av intresse.  I min undersökning 29

deltog 102 lärare vilket är en liten del av det totala antalet svensklärare i hela landet. Jag 

kompletterar dock enkätundersökning med tre kvalitativa intervjuer med verksamma svensklärare. 

På det viset kan jag ändå ge en ansenlig bild av hur ett visst antal svensklärares arbete med film ser 

ut och hur deras inställning till användandet av film ser ut.  

Gällande urvalet för mina intervjuer så tog jag kontakt med tre lärare som jag visste var utbildade 

lärare och behöriga i att undervisa i ämnet svenska. Jag hade innan intervjuerna mejlat mina frågor 

till de berörda lärarna, således fick de tid för förberedelse inför vår intervju. 

2.2 Kvantitativ enkätundersökning 

Enkäten som jag konstruerat är anonym och de tillfrågade personerna består endast av verksamma 

lärare inom ämnet svenska. Ofta blir en studie mer effektiv om man med noggrannhet tänker 

igenom vilken grupp som faktiskt är av betydelse, annars är risken att massa tid och resurser läggs 

på att samla in enkätsvar från grupper eller individer som faktiskt inte har någon betydelse för min 

undersökning. Tanken med den kvantitativa undersökningen är att få ett mer vidgat perspektiv på 

hur ett antal verksamma lärare. De frågor som användes i enkätundersökningen presenteras i bilaga 

1. Barmark och Djurfeldt skriver i sitt verk Statistisk verktygslåda  - att förstå och förändra världen 

med siffror att en kvantitativ undersökning innebär att man på olika vis räknar sig fram till ett 

relevant svar på den frågeställning man ställt. Den processen kan förenklas genom att veta 

skillnaden mellan en kvantitativ undersökning och en kvalitativ undersökning.  I min studie har 30

den data som samlats in analyserats kvantitativt men tolkningen av svaren sker kvalitativt i form av 

intervjuer med verksamma svensklärare. Denna arbetsmetod görs möjlig tack vare att de 

responderande lärarna har fått fasta svarsalternativ att svara på och då jag valt att diskutera deras 

svar med verksamma lärare samt jämföra med den tidigare forskning som jag presenterat tidigare i 

min studie. Karaktäristiskt för en enkätundersökning är att den har en mycket hög grad av 

strukturering, vilket innebär att de olika svarsalternativen är fastställda på förhand och att 

respondenterna blir begränsande till ett visst antal svarsalternativ.  Detta arbetssätt stämmer också 31

 Ejlertsson s.2529

 Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt, Statistisk verktygslåda  - att förstå och förändra världen med siffror, Lund: 30

Studentlitteratur, 2015, s.31

 Barmark, Djurfeldt s.3431
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bra överens med hur jag har strukturerat min enkätundersökning. Jag valde att endast använda mig 

av en fråga där respondenterna kunde svara mer än ett alternativ, detta gjorde jag för att undvika 

bortfall och ett missvisande resultat. Respondenterna fick dock möjlighet att öppet kommentera på 

sista frågan om de tyckte att någonting saknades i enkäten eller om de helt enkelt ville addera 

någonting. I min undersökning har jag valt att inte jämföra lärarns svar utifrån deras kön eftersom 

det inte är mitt egentliga syfte med undersökningen. Lärarnas svar på hur länge de har arbetat 

kommer jag använda för att ge en bild av hur arbetserfarenhet kan påverka arbetet med film. 

2.3 Kvalitativa intervjuer  

Vad gäller mina intervjuer så valde jag att utgå ifrån Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer då jag 

förberedde mig inför intervjuerna. Trost skriver att det är av största vikt att intervjuerna är väl 

förberedda så att de inte blir likt ett vanligt samtal.  Skillnaden mellan samtal och intervju är 32

väsentlig, utan att man som intervjuare ska låta som en robot så gäller det att hitta en balansgång 

mellan intervjuare och människa. Trost skriver också att man ska upplysa intervjuobjektet om att 

det man talar om betraktas som strikt konfidentiellt, det innebär att personen som blir intervjuad ska 

vara införstådd med att allt som sägs inte kommer höras av någon utomstående på ett sådant vis så 

att intervjuobjektets identitet kan igenkännas.  Innan mina intervjuer var jag väldigt noga med att 33

göra lärarna väl förstådda med det. Viktigt är också att personen som blir intervjuad känner sig 

trygg i miljön som intervjun äger rum i. Några åhörare ska inte finnas och miljön ska vara så ostörd 

som möjligt.  Av den anledningen föreslog jag att alla tre intervjuerna skulle genomföras på 34

lärarnas respektive arbetsplatser, risken för störningar finns såklart även där men miljön är bekant 

för läraren och hen känner till avskilda rum och platser där intervjun kunde äga rum i lugn och ro. 

3. Resultatredovisning av enkätstudien 
Nedan presenterar jag resultatet och analysen av enkätundersökningen. Resultatredovisningen 

besvarar min första frågeställning. Eftersom några av de responderande lärarna valde att ge eget 

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, trejde upplagan, Lund:Studentlitteratur 2010, s.5432

 Trost s.6133

 Trost s.6534
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svar utöver mina alternativ så kommer citat användas. Enkäten består av så många respondenter så 

inga fiktiva namn kommer tilldelas någon av dem. I nästkommande avsnitt följer en 

resultatdiskussion av intervjuerna och kommer besvara mina sista två frågeställningar mer 

kvalitativt. 

Figur 1. Lärarnas ålder. 

 

Den första frågan besvarar hur gamla lärarna är, av mina respondenter är de flesta mellan och endast 

2% är över 65 år. Den totala spridningen gällande respondenternas ålder måste man ändå säga är 

relativt stor eftersom alla ålderalternativ som fanns tillgängliga i min undersökning har kryssats i. 

Se figur 1 ovan. 

figur 2. Lärarnas arbetslivserfarenhet 
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Många av lärarna, hela 30,7%, har en långt arbetslivserfarenhet och har arbetat som lärare i mer än 

15 år. Många är också lärarna som endast har arbetat i 1-5 år, vilket är 27,7% av de tillfrågade.  

Återigen är det stor spridning i svaren, vilket innebär att lärare, alla med olika arbetslivserfarenhet, 

har valt att besvara enkäten. Se figur 2 ovan. 

Figur 3. Om film borde ha likvärdig status som skönlitteratur i svenskämnet.

Fråga tre handlar om huruvida de tillfrågade lärarna anser att filmen borde ha likvärdig status som 

skönlitteraturen fick de kryssa i max tre alternativ, de alternativen presenteras i figur 3 ovan. 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna tycker inte filmen borde ha en likvärdig status med 

skönlitteraturen medan 25 lärare anser att filmen faktiskt borde ha en likvärdig status som 

skönlitteraturen. Och 6 lärare vet inte ifall filmen borde ha en likvärdig status som skönlitteraturen. 

I frågan fanns möjligheten att ge ett öppet svar, vilket 8 lärare valde att göra. En av dessa 

kommentarer lyder:”Egentligen, ja, men eftersom elever läser så lite men ser så mycket film/serier 

på fritiden bör skönlitteratur prioriteras”. Ett annat öppet svar var: ”En film kan aldrig ersätta en 

bok. Men en bok kan heller inte ersätta en film. Båda måste ha hög status, men kanske inte 

likvärdig”. Båda de ovanstående svaren kommer från lärare som har arbetslivserfarenhet mellan 

10-15 år. 

Svar Andel Responser

Ja 24,8 % 25

Nej 62,4 % 63

Vet inte 5,9 % 6
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Figur 4. Hur ofta filmen används i undervisningssyfte 

 

Mer än hälften av respondenterna, 52 stycken, har angett att de använder sig av film i 

undervisningssyfte mer än 3 gånger/läsår. Det är fyra gånger så många jämfört med de som angav 

att de visar film 3 gånger/läsår, vilket får tolkas som att filmen används väldigt frekvent av de 102 

tillfrågade lärarna i min undersökning. Anmärkningsvärt är att ingen av de 102 tillfrågade lärarna 

angav att de aldrig använde film i undervisningssyfte. 

Figur 5. Fördelar med att involvera film i undervisningen  

 

Gällande figur 5 så visar den att en överhängande majoritet ser fördelar med att involvera film i 

litteraturundervisningen. Endast två lärare anser som inte ser några fördelar med att involvera film i 

litteraturundervisningen. 
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Figur 6. Förändring i hur film används 

 

De flesta av respondenterna, 45 st, menar att de märker en skillnad på hur film används i skolan nu 

jämfört med då de började sin karriär, men också en ganska stor del av lärarna som inte märker 

någon skillnad, 35 st. Detta kan såklart bero på hur länge den enskilde respondenten har varit 

verksam som lärare, är man relativ nyexaminerad så har man kanske inte gått igenom lika stora 

förändringar. 

Figur 7. Problem med att involvera film i undervisningen  

 

Figur 7 visar att 64 respondenter inte ser några problem med att involvera film i 

litteraturundervisningen  medans 36 respondenter ser problem med undervisningssättet. En 

respondent har angett att den inte vet om den ser några problem. 

Figur 8. Enklare att arbeta med film 
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På denna fråga svarar respondenterna på om de upplever det enklare att arbeta med film i sin 

undervisning nu jämfört med då de började sin lärarkarriär. Här är det ganska liten skillnad på 

resultaten, 44 st angav att de upplever en skillnad, 21 angav att de inte upplever det som enklare och 

34 st angav att de inte märker någon skillnad alls. 

  

Vidare på fråga 9 som frågar om lärarna anser att det idag är enklare att kombinera arbete med film 

och skönlitteratur jämfört med då de började sin karriär så svarade de så här: 

42,6%(43st) anser att det har blivit enklare att kombinera arbetet med film och skönlitteratur, 

20,8(21st) menar att de inte märker någon skillnad nu jämfört med då de startade sin lärarkarriär. 

Och 36,6%(37st) tycker inte det är enklare att kombinera arbetet mellan film och skönlitteratur nu 

jämfört med då de började sin lärarkarriär. 

Fråga 10 där jag frågar lärarna om när de arbetar med film gör de det som ett fristående medie eller 

tillsammans med ett litterärt verk. Den stora majoriteten, 91st, av lärarna svarade att de ibland 

arbetar tillsammans med ett skönlitterärt verk och ibland fristående. 6 lärare angav att de aldrig 

arbetar med film som fristående medie, och 3 lärare angav att de alltid arbetar med film som 

fristående medie. Denna fråga kunde besvaras med öppna svar och en av de svarande lärarna valde 

att svara så här: 

 ”Ibland tillsammans och ibland fristående. Men oftast bara för att förtydliga min undervisning”.  
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I ovanstående citat kan man med stor sannolikhet anta att läraren inte särskilt ofta väljer att arbeta 

med film fristående då denne skriver ut att hen ofta gör det för att förtydliga hens undervisning. 

Enkätundersökningens sista fråga, fråga 11, handlar om lärarna anser det vara lämpligt att 

kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen. Där svarade en överhängande majoritet, 

89st, att de anser kombinationen film och skönlitteratur vara lämplig. 4 lärare svarade att de inte 

tycker det är lämpligt att kombinera de båda medierna, och 4 st lärare angav att de inte visste om det 

är lämpligt eller inte. Även denna fråga gick att besvara med öppna svar, varav en av lärarna 

svarade så här: ”Så länge det inte händer ofta. Oerhört tidskrävande och eleverna behöver alltmer 

tid till skriv- och lästräning”. 

I och med mina två första frågeställningar, som är kvantitativa, ville jag undersöka relativt brett, för 

att sedan i mina kvalitativa intervjuer gå in mer djupgående på vad lärarnas svar egentligen säger 

om lärarnas inställning till filmen som medie och dess kombination med skönlitteratur. I nästa del 

kommer jag presentera svar från de tre intervjuade lärarna som kommer svara på mina två sista 

frågeställningar. 

4. Redovisning av intervjuer 
I detta avsnitt kommer jag redovisa svaren från de tre lärarna som jag valde att intervjua, varje 

lärares svar presenteras enskilt i ett separat avsnitt med en ny rubrik för varje lärare. Texten blir på 

så vis mer lättbegriplig och det blir enklare för läsaren att snabbt hitta hur en specifik lärare svarade 

på en specifik fråga. Samma frågeformulär användes för alla tre lärare. Svaren har transkriberats 

från talspråk till skriftspråk så att texten blir enklare att läsa och får en mer akademisk prägel. 

Intervju 1. 
Den första läraren jag intervjuar jobbar på en gymnasieskola och han undervisar enbart i svenska 

men är även behörig idrottslärare. Vi sätter oss ner i skolans personalrum vid ett enskilt bord och 

genomför intervjun över en kopp kaffe. 

Min första fråga lyder Tycker du att film borde ha likvärdig status som skönlitteratur inom 

svenskämnet? Läraren funderar ett tag och svarar sedan:  
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”Oj, likvärdig status, kanske inte riktigt, men nästan kanske. Litteratur har en lite högre status i 

mina ögon”. 

Min nästa fråga jag ställer bygger på ett av resultaten i min enkätundersökning som jag presenterade 

i förra stycket i uppsatsen, frågan lyder: I min undersökning är det 62,4% som inte anser att 

statusen bör vara likvärdig och endast 24,8 som anser att filmens status bör vara likvärdig 

skönlitteraturens, varför tror du det ser ut så? Anser du att det vidgade textbegreppet kan ge 

filmen samma status? 

”Ja, det ser ju ut så av tradition mestadels såklart, jag anser att det vidgade textbegreppet kan ge 

film högre status, det finns också andra grejer man kan ta in i det vidgade textbegreppet: Radio, 

dramatik, teater, det mesta, låttexter. Mycket kan vara vidgade texter som borde ta mer plats än 

skönlitteratur, KANSKE. Och jag tror att det vidgade textbegreppet kan ge filmen en likvärdig 

status ifall läraren är bekant med termen och kan lära ut på rätt sätt”. 

Ändå är det 51% av lärarna i min undersökning som använder sig av film mer än 3 gånger/

läsår, vad tror du det beror på? 

”Ja, det beror ju på massa olika saker, men vi kan ju börja med det mest uppenbara och mest 

tabubelagda, att det är ett enkelt sätt att undervisa på, man behöver inte göra någonting, man 

behöver bara trycka på ”play”. Men det kan ju också vara behändigt, till exempel man måste 

återkoppla med elever, uppgifter eller betyg, elevsamtal så måste man ju aktivera eleverna och ett 

väldigt smidigt sätt är att de får titta på film. Sen går ju ett läsår i cykler och har man gjort  tunga 

saker under året kanske man kan unna sig en film då, så det är väl det ena svaret. Det andra är ju att 

det är en del av det vidgade textbegreppet, man kan jämföra med böcker, man kan analysera film 

inom svenskämnet”. 

Min nästa fråga är om läraren ser några fördelar med att involvera film 

litteraturundervisningen? 

 ”Ja, det gör jag. För det är ju ett bra sätt att kontrastera, vi har faktiskt precis gjort det i en klass att 

vi har sett…först läste vi boken ondskan och sen såg vi filmen ondskan. Och då ringar vi ju in 

varför man bör läsa skönlitteratur, de inre monologerna, man kan tränga djupare in i karaktärerna 

och så där, och om man jämför med filmen så blir det ju väldigt uppenbara skillnader och därmed 

skapas något slags argument för att läsa. Det blir en större förståelse för skönlitteratur och text. Det 

är en av många fördelar”.  
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 44,1 procent av lärarna som deltagit i min undersökning menar att de märker en skillnad på 

hur filmen används nu jämfört med då de började sin lärarkarriär, varför tror du de tycker 

det? 

”Ja men det är ju dels att det är lättare att få tag på film idag, streamingsidor och så vidare. På min 

skola har vi moderna klassrum med en projektor i varje rum så tillgängligheten är väldigt bra. Sen 

tror jag att vi lärare blir bättre och bättre på att använda film, jag menar ju mer vi använder det desto 

bättre blir vi. Under min tid som lärare har jag nu lärt mig vilka filmer jag kan använda, vilka som 

är bra, i början famlade man sig fram litegrann men nu har jag filmer som jag vet att jag kan 

använda i den och den kursen och följa upp det. Och då blir ju film ett tacksamt pedagogiskt 

arbetsverktyg, Så det handlar ju också om att man bygger ett ramverk kring filmerna det vidgade 

textbegreppet tror jag också har blivit mer känt bland lärare nu jämfört med hur det var förut  jag 

menar jag tänker mer på att lyssnar på podcast, eller lyssnar på sommarpratarna och analyserar dem. 

Snarare än poesi eller litteratur för den delen, iallafall på en likvärdig nivå försöker jag ha det”. 

Ser du själv någon förändring i hur film används i skolan nu jämfört med då du började din 

karriär? Kan du ge exempel på några förändringar 

”Nej, inte så jättestora. Alltså jag menar jag kan ju bara jämföra med mig själv, men allmänt tycker 

jag att det här med det vidgade textbegreppet redan hade kommit när jag började arbeta som lärare 

för 6-7 år sedan. Och jag hade med det i min utbildning och så, så att nä, jag ser inte jättestor 

förändring. Det är ju isåfall enkelheten  att få tag på filmer, det blir ännu mer att eleverna kollar mer 

på serier än på filmer, så man kan säga om man ska hårdra det lite att filmer är som vad böckerna 

var förr, alltså det är lite så här, eleverna ser inte på film i samma utsträckning som serier. Det är 

min upplevelse iallafall”. 

 Ser du några problem med att involvera film i litteraturundervisningen? 

”Ja, några problem finns det väl. Det här att film i stor utsträckning fortfarande tillhör elevernas 

privatliv på något sätt, så dom går inte alltid in i direkt ”skolmode” när de tittar på en film, och blir 

inte alltid så analytiska och uppmärksamma. Ett annat problem är att det tar lång tid och många 

lärare inte alltid är så förberedda kring det, att följa upp det på rätt sätt. Egentligen ser jag inte så 

många problem, så länge man använder filmen på rätt sätt”. 

Vad menar du med att eleverna inte går in i ”skolmode”? 

”Jag menar att då eleverna läser en bok så är dom på gott och ont vana vid att det här kommer vi 

skriva en text om eller analysera, men när de ser en film så tänker de inte alltid på det i 

ursprungsläget, vilket gör att de inte alltid blir lika uppmärksamma. Vilket man iofs kan jobba med. 

Men det är lite av en fara med film att de bara lutar sig tillbaka och låter sig underhållas utan att 
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tänka till eller analysera filmen. Det ser jag lite som den största farhågan kanske. Förutom att det tar 

massa tid då”.  

Anser du det inte vara en del av lärarens ansvar att göra undervisning av filmen? 

”Absolut! Som jag sa, det där kan man ju jobba bort, men jag tror  att liksom inledningsvis har 

eleverna den synen på filmen”. 

Fråga 8 är ställd mot svaren i enkätundersökningen, Endast 2,9% av de 102 tillfrågade lärarna 

har svarar att de använder filmen som fristående medie i undervisningen, varför tror du det 

ser ut så? hur du själv på detta utfall? 

”Det handlar ju dels mycket om de här traditionerna, att det fortfarande är lite fult att arbeta med 

film. Sen står det ju inte så tydligt i något styrdokument att man ska just jobba med film. Där är ju 

litteratur mycket tydligare. Jag menar det står ju inte någonstans ”Vidgade textbegreppet” i något 

styrdokument, så vitt jag vet, nu blir jag lite osäker, men jag tror inte det. Så jag tror många inte gör 

det för att de inte har riktigt stöd för det. Så en kombination av dåligt stöd i styrdokumenten och 

litterär tradition. På min skola har vi filmkunskap, man kanske lämnar det lite dit då”. 

Nionde frågan jag ställer är också med stöd från enkätundersökningen, 87,3% av de tillfrågade 

lärarna tycker det är lämpligt att kombinera film och skönlitteratur i undervisningen, hur 

tror du de tänker då? Hur resonerar du själv? 

”Jag tror att de tänker att man kan visa på skillnaderna som films mellan mediet film och mediet 

litteratur, det blir väldigt pedagogiskt. Film är på ett sätt ett sätt att snabbspola litteratur också, på en 

lektion kan man se ”en lång bok” och tillgodoräkna sig den berättelsen och liksom prata om kurva, 

karaktärer, hur man bygger upp en historia osv. Annars kanske man måste läsa flera böcker om man 

håller på med epoker till exempel så kanske man kan täcka in en epok genom att visa en film och på 

det sättet få med sig ett litterärt verk. Man kan ju läsa utdrag också”. 

 Involverar du film i din litteraturundervisning? Isåfall hur gör du? 

”Ja, jag involverar den genom att jämföra med en bok man har läst. Då man då får en djupare 

inblick i karaktärer och i filmen lägger man fokus på andra saker, man måste skala bort delar från 

berättelsen och ja,speeda upp visa skeenden, och fokus på filmspråk och bilden helt enkelt. Dels det 

och sen att man kan tillgodoräkna sig ett verk, låt säga att man inte hinner läsa Oliver Twist, ja men 

då ser vi filmen så har vi liksom tillgodogjort den ändå. då kan jag även säkerställa att alla har sett 

den. Sen kan man ju se informativ film också såklart, en film om typ Hjalmar Söderberg där man 

ska lära sig stoffet liksom. Och sen så försöker man då kombinera det här ibland då man rent krasst 
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använder filmen  när man behöver göra andra saker som lärare, till exempel kalla ut elever till 

samtal eller efter ett prov då eleverna är lite tröttkörda”.  

Intervju 2 
Den andra läraren jag intervjuar jobbar också på en gymnasieskola och vi sätter oss ner i hens 

kontor strax efter lunchtid. 

Tycker du att film borde ha likvärdig status som skönlitteratur inom svenskämnet? 

”Min spontana tanke är nej, det tycker jag inte. Jag tänker att film nästan alltid är en tolking av ett 

skönlitterärt verk, så att elever blir presenterad med redan färdiga tolkningar av vad skönlitteratur 

kan vara, vilket gör att statusen blir lite lägre. Sen finns det ju såklart film som är gjorde direkt för 

film och dem kan jag tänka mig har en högre status, men det blir ju konstig dragning att göra. Så jag 

tycker nej, skönlitteratur ska ha högre status inom svenskämnet”. 

I min undersökning är det 62,4% som inte anser att statusen bör vara likvärdig och endast 

24,8 som anser att filmens status bör vara likvärdig skönlitteraturens, varför tror du det ser 

ut så? Anser du att det vidgade textbegreppet kan ge filmen samma status? 

”Jag antar att fler lärare tänker som jag där, och det är därför som de inte tycker att  filmen ska ha 

samma status. Jag tänker också att lärare använder film som ett komplement till skönlitteratur och 

därför blir statusen lägre. Jag har också en tanke om var det är för skillnad på skönlitteratur och 

film, och kom fram till att styrkan i skönlitteratur är att den väcker frågor som är värda att diskutera 

och tänka på. Medans film oftast syftar till att ge färdiga svar så att man har en olika innebära om 

vad skönlitteratur och film ger i ett klassrum. Vilket gör att filmen inte kan få samma status för att 

den presenterar redan färdiga svar på frågor som skönlitteraturen ställer. SÅ att eleverna tappar 

mycket genom att se på film, det blir en mer passiv upplevelse än vad det blir att läsa skönlitteratur 

där man kräver av eleverna att de aktiv måste analysera. Det vidgade textbegreppet kan höja filmens 

status”. 

Ändå är det 51% av lärarna som använder sig av film mer än 3 gånger/läsår, vad tror du det 

beror på? 

”Jag tror inte det är så konstigt egentligen, för att film är ett helt fantastiskt verktyg för att använda 

som ett komplement till läsning av skönlitteratur, där man kan till exempel använda det i 

karaktärsgestaltningar, hur man presenterar karaktärer, man kan använda olika versioner av 

filmatiseringar för att kunna avläsa olika tolkningar av samma verk, hur kan man utläsa olika saker 
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av olika text till exempel. Miljöbeskrivningar är filmen också fantastiskt användbar till. Så jag tror 

ju inte…jag menar film är ju inte dåligt, film är ju fruktansvärt användbart som komplement tror jag 

mera, till skönlitteratur”. 

 Ser du några fördelar med att involvera film litteraturundervisningen? 

”Absolut! Och det är ju det som jag precis var inne på, som komplement till skönlitteraturen. Men 

jag tänker också så här: Hur man kan, vad ska man säga, bearbeta verk. Film har ju oftast ett annat 

slut än boken till exempel, så om du läser verket och sen ser filmen som har ett annat slut och kan 

analysera varför man väljer det här slutet i filmen men inte i boken, vad gör det för skillnad för 

historien och sånna saker. Till exempel Apocalypse Now som är en omskriving av ett verk som 

utspelar sig på en helt annan plats, en helt annan tid, så skriver man om det till det här, vad får det 

för konsekvenser, sånna saker är ju också jätte intressant att diskutera. Och där tror jag mediet film 

har en styrka, att man måste välja att berätta en historia på ett annat sätt”. 

44,1 procent av lärarna som deltagit i min undersökning menar att de märker en skillnad på 

hur filmen används nu jämfört med då de började sin lärarkarriär, varför tror du de tycker 

det? 

”Dels tror jag synen på film faktiskt har ändrats, även om inte statusen förändrat så mycket, eller det 

har den säkert också men jag tror att användningen av den har ändrats. För jag minns ju mina egna 

skolår då man använde film, det var ju så här: Nu har vi inget planer på den här lektionen eller typ 

nu är det snart jullov så rullade man in tv:n mer för nöjesskull egentligen, som en belöning. Nu tror 

jag att man mer har förstått styrkan i den typen av berättande och kan använda den i undervisningen 

och det har väl säkert att göra med det vidgade textbegreppet tänker jag. Att man förstår att det 

faktiskt är skönlitteratur på ett sätt, men också att det är så mycket enklare nu, klassrummen är 

utformade så så att man lätt kan slänga på en film, klippa film eller vad som helst, man har alla 

streamingtjänster, man har youtube, allt det där i klassrummet som har möjliggjort undervisningen 

på något sätt. Tillgången, enkelheten men också att man förstår styrkan i det på ett annat sätt”. 

 Ser du själv någon förändring i hur film används i skolan nu jämfört med då du började din 

karriär? Kan du ge exempel på några förändringar 

”Ja nu har ju inte jag varit aktiv så jättelänge men jag har ett exempel från där jag gjorde min VFU 

på en skola där min handledande lärare byggde ett moment på film noir som bara finns inom filmen, 

det går ju inte att skriva böcker om det. Han visade filmer från 30, 40, 50 och 60-talet och jämförde 

det med noir och Serien The killing som Joel Kinnaman är med i. Jag blev så glad av den serie 

lektioner för det var för mig ett nytt sätt att undervisa med hjälp av film, kunna koppla till 
25



berättande genom att bara använda sig av film. Det hade inte jag varit med om förut. Och det 

arbetssättet blev jag väldigt inspirerad av”. 

Efter läraren hade givit sitt svar så ställde jag följdfrågan har du själv arbetat med film på 

liknande sätt i din undervisning? 

”Nä det har jag inte, och jag hade nog inte kunnat komma på det där arbetssättet själv heller för jag 

tror inte lärare tänker på film i de banorna som han gjorde riktigt än, förhoppningsvis kommer det”. 

 Ser du några problem med att involvera film i litteraturundervisningen? 

”Ja, jag var inne på det litegrann i första frågan, och det är just den här passiviteten som föds när 

man ser på film, hos eleverna. Eleverna är ganska vana med att se på film som ett tidsfördriv, man 

sätter sig ner i soffan så blir man serverad film. Det tror jag är en svår barriär att knäcka sig igenom, 

för det är ganska svårt att hela tiden..alltså om du tänker att du har ett skönlitterärt verk som är 

indelat i stycken eller kapitel så kan du hela tiden pausa och ställa frågor och gå igenom, vecka 

intressen och diskutera. Ska du göra det med film så blir det mer orimligt, det förstör hela flytet med 

filmen, hela berättandet med filmen och då måste man ju isåfall ha en film som är indelad i stycken, 

alltså det blir ett problem, tror jag. Att behålla en elevers intresse i två och en halv timme under tre 

lektioner som det tar och sen analysera nånting som hände för två veckor sedan…det blir svårt tror 

jag. Jag tror ju väldigt mycket på att undervisningen sker spontant och i stunden och i situationen 

kunna ställa frågor och ha diskussioner och det tappar man naturligt med att dra upp film. Därför att 

filmen blir ett så utdraget medie”. 

Endast 2,9% av de 102 tillfrågade lärarna har svarar att de använder filmen som fristående 

medie i undervisningen, varför tror du det ser ut så? hur du själv på detta utfall? 

”Det första och det egentligen starkaste orsaken, tror jag, är traditioner. Alltså den, vad ska man 

säga, kanon som egentligen finns i skolan innefattar inte film, vi har en bild  som lärare av vilka 

böcker man ska använda i ett klassrum, och film har inte kommit in i den kanonen, än. Det kanske 

kommer att ändras eller så ligger de här traditionerna alldeles för djupt inne. Men sen tror jag också 

att det är en, kan man kalla det rädsla kanske, jag tänker att de flesta filmer så faktiskt är 

användbara, som man kan nyttja i klassrummet kräver en viss kunskap av lärarna och jag tror att det 

finns en okunskap gällande vilka filmer som faktiskt fungerar och en okunskap i hur långt man 

faktiskt kan gå med filmundervisningen. Och jag tror att  många lärare faller tillbaka på gamla 

klassiska filmer så eleverna kanske har svårare att ta till sig, vilket gör att undervisningen faller”. 

 87,3% av de tillfrågade lärarna tycker det är lämpligt att kombinera film och skönlitteratur i 

undervisningen, hur tror du de tänker då? Hur resonerar du själv? 
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”Jag tycker inte alls det är konstigt och det är det jag har varit inne på hela tiden också, att det är ett 

bra komplement till skönlitteraturen. Och så tänker jag på, alltså, dialekt och språkanvändning, vi 

har ju de här norska språken till exempel, bara där har du ett nyttigt användningsområde för film, 

jag menar det kan ju vara svårt att lära ut norska enbart med hjälp av tal. Jag tänker också så här 

historiska  kontexter, alltså säg att man pratar om Sverige på bondesamhället, då är det ju också lätt 

att använda en film från den epoken, så att där tror jag att man som lärare tänker att styrkan ligger. 

Att det är så lätt att visualisera de tankar som behövs  för att klara av skönlitteraturen. Och jag 

hoppas att man inte fastnar i den här belöningsfällan att film bara ska vara för att man ska hinna tid 

med annat eller för att terminen börjar ta slut.  Att filmen ända ska få fylla den potential som den 

ändå har. Jag tror att eleverna uppskattar den typan av uppbrott som sker i läsandet då man ser film. 

Och att vissa elever har lättare att ta till sig svårare ämnen om den får hjälp av filmen och jag tror 

att många elever kan ha svårt att sätta ord på sina tankar då man läser en bok och kan få hjälp av det 

då man ser en film”. 

 Involverar du film i din litteraturundervisning? Isåfall hur gör du? 

”Ja, det gör jag ju. Och jag tror ju starkt på att först diskutera böcker, först diskutera de frågor man 

får via litteraturen och sen använda film som hjälp att besvara frågorna, för det tror jag att filmen är 

ganska bra på. att komma fram till slutsatser att komma fram till svar på viktiga frågor som 

litteraturen har svårare att besvara, iallafall för eleverna. Jag använde inte film som fristående 

analysverk ännu, men jag vill gärna lära mig mer hur man gör det. Är man bra på det så kan det 

absolut fungera”. 

Intervju 3 
Min tredje och sista intervju äger också den rum på en gymnasieskola, läraren undervisar i svenska  

och SvA(svenska som andraspråk). Vi sätter oss ner i personalrummet efter att läraren precis 

avslutat sin sista lektion för dagen. 

Tycker du att film borde ha likvärdig status som skönlitteratur inom svenskämnet? 

”Jag vet inte om det är relevant att tala om status, på det sättet. Eller också så säger jag nej det 

tycker jag inte. Jag tror att det är viktigt att man inte tappar bort läsningen och läsandet för det är 

så…ungdomarna idag är vana vid att möta filmediet  och skolan behöver innebära att man vidgar 

sin värld och därmed behöver litteraturen ha en större plats och ge större utrymme för att undervisa 

i den. Filmen som ett stöd tänker jag mig, och ibland väldigt väl för att utveckla den analytiska 

förmågan, men skulle man hålla på att prata om status och likvärdighet  och säga att de har samma 
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status så riskerar vi att hamna i en situation där litteraturen förlorar sin tid i undervisningen och det 

tror jag vore dumt”. 

I min undersökning är det 62,4% som inte anser att statusen bör vara likvärdig och endast 

24,8 som anser att filmens status bör vara likvärdig skönlitteraturens, varför tror du det ser 

ut så? Anser du att det vidgade textbegreppet kan ge filmen samma status? 

”Det är klart att om man pratar om ett vidgat textbegrepp så är det där för att vi behöver ta till oss 

berättelser i olika form i relation till bara det skrivna och det fyller ju en funktion i människors liv 

och så vidare, men när jag säger att filmen inte bör ha en likvärdig status, för att återknyta till förra 

frågan, så är det för att jag tror att vi i så fall riskerar att tappa texten i skolan och det vore inte bra i 

ett långsiktigt perspektiv, Sen varför det ser ut som siffrorna gör, jättesvårt att spekulera i det, jag 

förvånas ganska mycket över 24% som tycker att statusen bör vara likvärdig, men kanske är det jag 

som är gammal. Somliga lärare kanske inte är riktigt bekant med det vidgade textbegreppet 

eftersom det inte är utskrivet riktigt…men det har ju varit det tidigare, det beror ju kanske lite på 

hur gamla de som gjort undersökningen är. Däremot finns det ju formuleringar nu som lyfter fram 

andra mediaformer än texten”. 

Ändå är det 51% av lärarna som använder sig av film mer än 3 gånger/läsår, vad tror du det 

beror på? 

”Alltså, svaret mer än tre gånger/läsår svarar ju inte på i vilken utsträckning i tidsåtgång som man 

använder filmen, så då säger det ju inte jättemycket i isåfall. Det kanske är en liten filmsnutt, det 

kanske är en karaktärsgestaltning eller en hel film istället för en bok, det kan ju verkligen variera. 

Så jag tycker det är svårt att säga varför. Men om man utfår ifrån att det är en hel film tre gånger/

läsår så säger jag bara, wow det måste vara effektiva lärare som hinner jobba med text också i 

relation till allt som vi ska ta upp. Och det är nog inte helt genomförbart”.  

Ser du några fördelar med att involvera film litteraturundervisningen? 

”Jag ser absolut fördelar i det. Och jag har i flera år tänkt att det elever har lättare att analysera film 

än vad dom har att analysera text, och att man ska börja där för att väcka elevernas nyfikenhet eller 

kunskap om att analysera även text och det var det som jag och min kollega gjorde en undersökning 

på och fick bekräftat för oss att det faktiskt stämmer i den här undersökningen. Så för mig är 

filmmediet mest, jag försöker att mest använda det för att förstärka elevernas analytiska förmåga 

snarare än att filmen ska ersätta litteraturen, typ som att istället för att läsa Christmas Carroll så 

kollar vi på den, det kan ju hända att jag gjort så någon gång. Men det får inte ersätta litteraturen. Se 
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till att välja filmen som ett instrument för att utveckla den analytiska förmågan hos eleverna. Och 

tydliggör för eleverna att dom faktiskt förmår att analysera film och lyft det. Och visa på vad det 

finns för korrelation med filmens olika berättarknep, låt säga kameravinkel, ljud, ljus osv, vad finns 

det för korrelation med det och det som händer i texten”. 

 44,1 procent av lärarna som deltagit i min undersökning menar att de märker en skillnad på 

hur filmen används nu jämfört med då de började sin lärarkarriär, varför tror du de tycker 

det? 

”Det är ju jättesvårt att säga vad någon annan, varför någon annan tycker någonting. Jag kan ju 

hoppas på att dom formuleringar i GY11 som rör formuleringar om litteraturanalys och 

litteraturkunskaper, det det alltså gått från ett skifte från litteraturhistoriska kunskaper till mer 

litteraturanalytiska kunskaper, att det också har ändrat just synen på vilket material man använder  

osv. Och därmed också hur man använder filmen. Om det verkligen är så det vet jag inte. Jag kan 

tro att man eventuellt idag använder mer av korta delar av filmer för att illustrera saker, diskutera 

saker i klassrummet. Detta att använda klipp överhuvudtaget istället för att sätta på en hel film, att 

det har ökat, i så fall  handlar det ju mer någonstans om medvetenheten kring mediet film. Det är 

klart att den tekniska utvecklingen spelar roll, annars hade det ju varigt jobbigt att spola fram och 

tillbaka om man ska visa upp ett kortare klipp. Sen kanske just tekniken spelar mindre roll om man 

ska arbeta med de målen som kursplanerna och formuleringarna om vad eleverna ska lära sig, För 

mig är de ändringarna en större skillnad än tekniken. Men då hatar jag ju också teknik, haha”. 

Ser du själv någon förändring i hur film används i skolan nu jämfört med då du började din 

karriär? Kan du ge exempel på några förändringar 

”Ja men det gör jag. Min upplevelse är att film används mer frekvent nu än vad det gjordes för bara 

10 år sedan. Om det har att göra med att klassrummen idag har blivit mer moderna och hur lätt det 

är att hitta film idag eller om det har att göra med lärarnas generella kunskap om mediet har 

förbättras vet jag inte riktigt”. 

 Ser du några problem med att involvera film i litteraturundervisningen? 

”Nej det gör jag inte. Bara om den får ta för mycket tid från läsningen. Men annars så ser jag ju 

problem med att inte involvera filmen i litteraturundervisningen. Därför att jag tror att det, att 

använda den är att köpa tid i utvecklingen  av  elevernas analytiska förmåga”.  

 Endast 2,9% av de 102 tillfrågade lärarna har svarar att de använder filmen som fristående 

medie i undervisningen, varför tror du det ser ut så? hur du själv på detta utfall? 

”Jag tror att den enkla förklaringen är att det är tidsbrist, skulle vi ha längre kurser så skulle man 

kanske hinna utveckla en syssla att nu tittar vi på filmens olika vägar osv och jobba väldigt mycket 
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med det och sen in i litteraturen eller hur man nu borde göra. Tidsbristen är alltså den helt 

överhängande faktorn när vi planerar våra kurser så det får inte plats. Sen kan det ju också vara så 

att eftersom filmen inte har lika stor plats inom svenskämnet som litteraturen så kan det göra att 

många lärare saknar kunskap eller känner sig för osäkra för att använda filmen, så kan det ju vara. 

Vi kommer från en värld där vi har läst litteratur, det är det vi kan. Sen bara ojdå, en helt annan 

värld, vad kan jag se där egentligen? Men man måste våga och tro på sig själv”. 

 87,3% av de tillfrågade lärarna tycker det är lämpligt att kombinera film och skönlitteratur i 

undervisningen, hur tror du de tänker då? Hur resonerar du själv? 

”Jag tror att man flera gånger försöker variera sin undervisning så mycket som möjligt så det blir 

som ett underhållningsvärde i det, ibland så kanske man också använder filmen för att man tänker 

att litteraturen bjuder motstånd  så pass mycket att det är bättre att eleverna då får sig till livs en 

berättelse via film. Vad den nära lämpliga kombinationen innebär, det säger ju inte svaret riktigt. Jag 

tycker absolut det är viktigast att använda filmen för att förstärka elevernas kunskaper för att 

analysera litteratur. Och belysa att de faktiskt kan analysera och sen gå vidare till litteratur. I några 

fall använder jag det såklart för att det kan gå snabbt, eller du kan få in det i klassrummet istället för 

att ge dom…vi tittade på fröken Schelin någon gång för att ge eleverna motivering, då får de 

möjlighet att se drama istället för att läsa det”. 

Involverar du film i din litteraturundervisning? Isåfall hur gör du? 

”Jag försöker främst gör det för att hjälpa eleverna inse att de har en analytisk förmåga och då blir 

det lämpligaste exemplet i 1:an där jag har introducerat  kortfilm först och diskuterat kortfilm för att 

sen gå över till en novell och göra jämförelser och hitta frågor. Vad ser ni? TITTA det ser ni här. 

AHA o novellen liknar det som finns i filmen hur får ni veta det osv, olika saker.  Jag har också i 

1:an  gjort så inför romaläsning, jag visade döda poeters sällskap, hela filmen, och gjort ordentligt. 

Dels för att illustrera spänningskurvan och konfliktupptrappning som är så väldigt tydlig där med 

parallella konflikter där och eleverna fick diskutera  olika saker, symboler  och någon konstaterade: 

”Men åh, varför är det den här årstiden som det filmas, det förstärker  buskapet, tiden på dagen 

förstärker budskapet”. Att få fram de små delarna i det hela stora konstverket, film. Och sen, BRA, 

använd det här då ni jobbar med litteratur. Det är exemplet med döda poeters sällskap, det tar ju ett 

tag att se filmen och någon ordentlig lektion för att diskutera i grupper, sen helklassamtal osv. Men 

återigen, man hade ju kunna bygga ut det hur mycket som helst. Man kan lyfta fram separata röster 

för att lyfta fram gruppens helthetsinlärnig.  

För att försäkra sig om inlärning är det viktigt att välja material efter den grupp som man arbetar 

med. Syftet med varför du väljer filmen är också viktigt. Då jag arbetade med kortfilm valde jag en 
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som jag visste hade kraftig spänningskurva, där det spelar roll hur kameran jobbar. Många 

kortfilmer har inte en särskilt röd tråd då hade det inte varit särskilt lämpligt att välja någon sådan”. 

5. Resultatdiskussion 
I diskussionen nedan kommer jag föra en kvalitativ diskussion för att försöka besvara mina 

frågeställningar genom att jämföra svaren i enkätundersökningen och intervjuerna gentemot den 

tidigare forskningen och vad som sägs i läroplanen.  

I resultaten av enkätundersökningen kan vi se att film är ett vanligt inslag i undervisningen inom 

svenskämnet. Nästan alla responderande lärare svarade att de ser fördelar med att involvera film i 

undervisningen och väldigt få lärare ser några nackdelar med att involvera film i sin undervisning. 

En överhängande majoritet av lärarna anger också att de ser fördelar med att kombinera arbete med 

film och skönlitteratur i sin undervisning, vilket därmed får tolkas som ett vanligt sätt att bedriva 

undervisningen på enligt dessa lärare. 

 Vidare ser vi i både enkätundersökningen och i intervjuerna att svensklärare är överens om att 

skönlitteraturen fortfarande har, och ska ha, en högre status och bör värderas högre än filmen som 

medie. Med tanke på att film inte nämns i kunskapskraven i svenska i Gy11 så kan lärare med 

lätthet fortsätta värdera skönlitteratur högre än filmmediet. Det man däremot kan läsa i 

kunskapskraven för svenska är att begreppet text återkommer ett flertal gånger och i och med det 

vidgade textbegreppet så kan tolkningen att film är text precis som skönlitteratur göras. Självklart är 

det viktigt med litterär kompetens som svensklärare men som framkommer i mina intervjuer så är 

det även viktigt med god kompetens i användandet av film om man väljer att använda sig av det 

som läroverktyg. Och som återigen framkommer i min enkätundersökning så är det hela 98% av de 

tillfrågade lärarna som ser fördelar att arbeta med film och 51% av de tillfrågade lärarna som 

använder sig av film mer än 3 gånger på en termin. Digitaliseringsprocessen för också med sig en 

del problematik till exempel källkritik till medier och där är filmediet en viktigt del av hur eleverna 

ska få kunskap om, särskilt i svenskämnet. Resultatet i min enkätundersökning visar en relativt liten 

spridning gällande lärarnas bild av vilken status filmen bör ha idag och det har inte skett några 

drastiska förändringar där gällande filmediet i skolan. 
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I Olin-Schellers undersökning skriver hon att lärare bidrar till att ge filmen mindre status än 

skönlitteraturen i skolan genom att fortsätta använda film i rent underhållningssyfte. Och som 

framkommer i mina intervjuer med de tre verksamma lärarna så finns det fortfarande tendenser som 

visar på att så fortfarande är fallet vissa gånger, en lärare uttrycker sig så här gällande frågan om 

varför hen tror att 50% av lärarna i enkätundersökningen använder sig av film mer än 3 gånger på 

en termin:”men vi kan ju börja med det mest uppenbara och mest tabubelagda, att det är ett enkelt 

sätt att undervisa på, man behöver inte göra någonting, man behöver bara trycka på ”play”. Den här 

läraren menar att arbete med film inte alltid behöver följas upp på samma sätt som med 

skönlitteratur och stärker bilden av att bilden som Olin-Schellers undersökning ger där film används 

för att fylla ut lektionstid fortfarande till viss del lever kvar och dessa arbetssätt fyller som bekant 

ingen pedagogisk eller didaktisk funktion. Olin-Scheller tar också upp de tre vanligaste sätten att 

bedriva filmundervisning i klassrummet på, film som illustration, film som jämförelse och film som 

utfyllnad. I mina intervjuer kan man hitta exempel då alla tre undervisningssätt beskrivs men också, 

som en av lärarna var väldigt noga med att poängtera, så kan filmen fungera utmärkt som en 

katalysator för eleverna för att utveckla deras analytiska förmåga. Dock så blir det tydligt om man 

kollar på intervjuerna att de tre arbetssätten som Olin-Scheller tar upp i sin undersökningen även 

verkar vara aktuella idag. En av lärarna tryckte på hur användbart film kan vara som jämförande 

medel till skönlitteraturen och menade att man kan analysera skillnader i de båda medierna såsom 

slutet och miljöbeskrivningar. Lärare A pratar om filmen som ett illustrerande medel för att 

kontrastera de båda medierna och få eleverna att förstå varför de bör läsa skönlitteratur. Vidare 

menar alla tre lärare att filmen ska fungera som ett komplement till skönlitteraturen och att de inte 

ännu analyserar film enskilt utan tillhörande skönlitteratur.  

Som nämns i avsnittet som behandlar styrdokumenten så ställs det krav om användning av film i 

undervisningen. Och enkätundersökningen visar tydligt att många lärare väljer att använda sig av 

film ofta i undervisningen, hela 51% markerade att de gör det mer än 3 gånger på en termin. Detta 

trots att skönlitteraturen har en klart starkare ställning i styrdokumenten än filmen, särskilt efter 

revideringen från 2000. Men det behöver inte betyda att lärarna ersätter litteratur med film utan det 

kan snarare handla om att använda filmen som en slags katalysator för litteraturanalys, en lärare 

beskriver hens användande om filmen så här:  

…”Jag försöker främst gör det för att hjälpa eleverna inse att de har en analytisk förmåga, och sen 

få eleverna att använda den analytiska förmågan då de arbetar med litteratur”. 
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Ingen av lärarna uppger att de analyserar film som eget analysmedel, de använder den alltid i 

kombination med skönlitteraturen. Detta har såklart att göra med skönlitteraturens ohotade position 

inom svenskämnet men också, som en lärare är inne på, om vissa lärares brist på kunskap och 

osäkerhet kring mediet. Läraren uttrycker sig så här: 

”Sen kan det ju också vara så att eftersom filmen inte har lika stor plats inom svenskämnet som 

litteraturen så kan det göra att många lärare saknar kunskap eller känner sig för osäkra för att 

använda filmen, så kan det ju vara. Vi kommer från en värld där vi har läst litteratur, det är det vi 

kan. Sen bara ojdå, en helt annan värld, vad kan jag se där egentligen? Men man måste våga och tro 

på sig själv”. 

Gällande relationen mellan skönlitteratur och film så arbetar de tre lärarna kombinerat med 

skönlitteratur och film. En av lärarna resonerar så här då hon får följdfrågan ”Hur resonerar du själv, 

tycker du det är rimligt att kombinera de två medierna?”: ”Absolut, och jag tror att eleverna 

uppskattar den typan av uppbrott som sker i läsandet då man ser film. Och att vissa elever har 

lättare att ta till sig svårare ämnen om den får hjälp av filmen och jag tror att många elever kan ha 

svårt att sätta ord på sina tankar då man läser en bok och kan få hjälp av det då man ser en film”. 

I svaren från de tre lärarna så kan man avläsa en övertygelse där de anser att film är ett verktyg som 

fungerar bra för elever som uppfattar det svårt med analys av litteratur. En av lärarna har till och 

med skrivit en egen rapport där det visade sig att svagare elever upplevde det betydligt enklare att 

analysera film jämfört med skönlitteratur. 

Avslutningsvis visar min undersökning att alla intervjuade lärare har tydliga syften och mål med sin 

filmundervisning även om den alltid används i kombination med skönlitteratur. Och det stämmer 

väl överens med enkätundersökningen som visar att 87,3% av de tillfrågade anser det vara lämpligt 

att kombinera de båda medierna i undervisningen. Samtidigt nämnde två av de intervjuade lärarna 

att det kan saknas tillräcklig kunskap hos lärarna för att bedriva en väl fungerande 

filmundervisning, en uttryckte sig så här:  

” jag tänker att de flesta filmer så faktiskt är användbara, som man kan nyttja i klassrummet kräver 

en viss kunskap av lärarna och jag tror att det finns en okunskap gällande vilka filmer som faktiskt 

fungerar och en okunskap i hur långt man faktiskt kan gå med filmundervisningen”. 
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Avslutande diskussion  
Olin-Scheller skrev i sin undersökning att film är det medium som är vanligast förekommande i 

svenskundervisningen och ger sedan en ganska deppig uppvisning på hur arbete med film kan se ut 

inom undervisningen. Undersökningen gjordes för 20 år sedan men man kan fortfarande se spår i 

min undersökning på att filmundervisning fortfarande kan bedrivas på ett tvivelaktigt sätt i 

klassrummen. Men min undersökning visar även på lärare som är nyfikna kring mediet och som 

använder film på ett värdigt sätt i undervisningen. Trots filmens icke nämnande i svenskämnets 

kunskapskrav så är film är just nu ett väldigt populärt medium för eleverna och tillgången till filmen 

bara växer och växer. Utmaningen för svensklärare blir att visa eleverna att de analytiska verktyg 

som de använder till skönlitteraturen även kan tas fram när de arbetar med film. Som tidigare 

nämnts ser många lärare också fördelar med att använda film i undervisningen enligt min 

enkätundersökning. Min tolkning av det är att filmen används frekvent i undervisningssyfte och 

förhoppningsvis gör den det på ett bra vis. Ett av skolans ansvar är att fostra och utbilda blivande 

samhällsmedborgare och i ett samhälle där filmen spelar en så stor roll för oss så vore det dåraktigt 

att inte ta alla möjligheter som finns till att använda den på rätt sätt i skolan. Steget mot en god 

pedagogisk lektion men hjälp av film behöver inte vara särskilt stort, det finns litteratur och övriga 

hjälpmedel som ger fina exempel på hur det skulle kunna se ut. Till exempel de arbetssätten som 

Olin-Scheller tar upp och som jag behandlar från sidan sju i denna uppsats. 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att ”Det svenska samhällets internationalisering och den 

växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 

som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där” . 35

Och visst, filmen kan vara ett fantastiskt verktyg för läraren för att uppfylla de ovan nämnda 

grundläggande värdena, men då gäller det att den används på rätt sätt, med eller utan hjälp av 

litteraturen.  

 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2011, Stockholm, s.135
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Bilaga 1 - Enkätfrågor 
1. Hur gammal är du? 

25-35 
35-45 
45-55 
65+ 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
Mindre än ett år 
1-5 år 
5-10 år 
10-15 år 
Mer än 15 år 

3. Anser du att filmen borde ha likvärdig status som skönlitteratur i svenskämnet? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

4. Hur ofta använder du film i undervisningssyfte? 
1 gång/läsår 
2 gånger/läsår 
3 gånger/läsår 
Mer än 3 gånger/läsår 
Aldrig 

5. Ser du några fördelar med att involvera film i litteraturundervisningen? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

6. Ser du någon förändring i hur film används i skolan nu jämfört med då du började din karriär? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

7. Ser du några problem med att involvera film i litteraturundervisningen? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

8. Upplever du det enklare att arbeta med film i din litteraturundervisning nu jämfört med då du 
startade din karriär som lärare? 

Ja 
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Nej 
Ingen skillnad 

9. Anser du det vara enklare idag att kombinera arbete med film och skönlitteratur jämfört med då 
du började din karriär som lärare? 

Ja 
Nej 
Vet inte 

10. Då du arbetar med film, gör du det som ett fristående medie eller tillsammans med ett litterärt 
verk? 

Alltid fristående 
Aldrig fristående 
Ibland tillsammans med ett litterärt verk och ibland fristående 

11. Anser du det vara lämpligt att kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
1. Tycker du att film borde ha likvärdig status som skönlitteratur inom svenskämnet? 

2.   I min undersökning är det 62,4% som inte anser att statusen bör vara likvärdig och endast 24,8 
som anser att filmens status bör vara likvärdig skönlitteraturens, varför tror du det ser ut så? Anser 
du att det vidgade textbegreppet kan ge filmen samma status? 

3.   Ändå är det 51% av lärarna som använder sig av film mer än 3 gånger/läsår, vad tror du det 
beror på? 

4.    Ser du några fördelar med att involvera film litteraturundervisningen? 

5.     44,1 procent av lärarna som deltagit i min undersökning menar att de märker en skillnad på hur 
filmen används nu jämfört med då de började sin lärarkarriär, varför tror du de tycker det? 

6.     Ser du själv någon förändring i hur film används i skolan nu jämfört med då du började din 
karriär? Kan du ge exempel på några förändringar 

7.   Ser du några problem med att involvera film i litteraturundervisningen? 

8.  Endast 2,9% av de 102 tillfrågade lärarna har svarar att de använder filmen som fristående medie 
i undervisningen, varför tror du det ser ut så? hur du själv på detta utfall? 

9.   87,3% av de tillfrågade lärarna tycker det är lämpligt att kombinera film och skönlitteratur i 
undervisningen, hur tror du de tänker då? Hur resonerar du själv? 

10. Involverar du film i din litteraturundervisning? Isåfall hur gör du? 
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