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1 Inledning 
Film har varit en del av gymnasieskolans läroplan samt svenskämnet sedan 1970 och i              

grundskolan inkluderades film i läroplanen redan 1962. Trots att drygt 50 år har passerat              1

sedan film etablerades i svenskundervisningen är min upplevelse att film inte alltid används             

på ett didaktiskt övervägt sätt i skolan idag. Vet alla lärare hur de ska använda film för                 

lärande eller fyller i vissa fall inte filmen någon funktion för elevernas kunskapsutveckling?             

Enligt forskaren och lärarutbildaren Christina Olin-Scheller så eftersökte flertalet lärare mer           

kunskap om hur de skulle förhålla sig till multimediala texter i en undersökning mellan åren               

2001-2004. Hon menade vid den tidpunkten att det fanns en kunskapslucka inom            2

filmkunskap bland lärare och en av hennes förhoppningar var att lärarnas kompetens inom             

multimediala texter skulle stärkas i och med lärarlyftet. Idag har ca 15 år passerat sedan               

Olin-Scheller uppmärksammade denna kunskapslucka. Frågan jag ställer mig nu är om           

situationen har förändrats?  

På senare år har en stor utveckling av teknik skett och film som medium har fått                 

konkurrens i skolan i och med den digitaliseringsprocess som skolan gått igenom, framförallt             

sedan 2016. I Skolverkets rapport Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar ges             

flera exempel på hur lärare aktivt ska arbeta med att stärka elevernas digitala kompetens.              3

Skolverket menar att det är viktigt att elever idag har goda kunskaper i att förhålla sig kritiskt                 

till media samt i att använda olika medieplattformar. Den mediekompetens som efterfrågas av             

skolan rör idag både internet, sociala medier, datorer, tv, reklam, spel och film. Inom              

svenskämnet nämner Skolverket betydelsen av det vidgade textbegreppet och de skriver:  

 

Inom svenskämnet utmanas den traditionellt skrivna texten och man talar om ett            

vidgat textbegrepp, som inkluderar nya medier. Det är inte längre tillräckligt att            

enbart behärska kompetenser som att läsa och skriva. Elever behöver också           

utvärdera och analysera texter samt kunna hantera texter som är ljud- och            

bildbaserade.   4

1 Olin-Scheller, Christina, Såpor Istället För Strindberg?: Litteraturundervisning i Ett Nytt Medielandskap, 1. 
uppl. edn, Stockholm, Natur och kultur, 2008, s. 44. 
2 Olin-Scheller 2008, s. 72. 
3 Skolverket, Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar, Stockholm: Skolverket, 2018. 
4 Skolverket 2018, s. 68.  
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Med utgångspunkt i egna erfarenheter och utifrån samtal med lärare ute på mina VFU- skolor               

får jag intrycket av att film fortfarande har låg status i skolan. Trots de krav som ställs på att                   

öka elevernas mediekompetens som digitaliseringen har fört med sig samt att arbeta med olika              

typer av texter för lärande, hör jag fortfarande exempel på lärare som använder film som               

lektionsutfyllnad och för att belöna eleverna. 

I en artikel i Dagens Samhälle 2018 menar Anna Serner, vd på Filminstitutet, att det råder                 

stor okunskap om filmpedagogik i skolans värld. Hon menar att filmkunskap borde vara ett              5

krav både på lärarutbildningar och rektorsutbildningar i och med dagens digitalisering och            

den enorma möjlighet det finns att arbeta med film. Under ett filmprojekt som pågick mellan               

åren 2014-2017 kom Filminstitutet fram till att lärarna “deras kollegor, skolans ledning och             

tjänstepersonerna på kommunen vet generellt alldeles för lite om filmmediets pedagogiska           

möjligheter.” Nu efterlyser Serner ett forskningssamarbete med akademin där målet är att            

filmpedagogik ska bli en större del av lärarutbildningen.  6

Liksom Serner menar jag att det finns enorma möjligheter med film i skolan. Film och                

andra medier förekommer dagligen i både unga och vuxnas vardag vilket indikerar på att              

filmmediet bör vara en viktig del av vad eleverna får studera och analysera i undervisningen.               

Studerar man även kursplanen är filmmediet nära sammankopplat med         

litteraturundervisningen och likställs med andra texter. Detta fångade mitt intresse för hur            

lärare arbetar med film, framförallt gentemot litteratur. Enligt mig är det viktigt att lära              

eleverna att förhålla sig kritiskt till den mediekultur som vi ständigt möter och som ständigt               

växer och jag vill med den här uppsatsen ta reda på hur lärare förhåller sig till just filmmediet                  

i klassrummet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Film har sedan länge funnits med i styrdokumenten som en del [av] svenskämnet.             

Det finns dock veterligen ingen undersökning som visar i vilken omfattning lärare            

följer kursplanernas intentioner i detta avseende.  7

 

5 Serner, Anna, “Kunskap om den rörliga bilden – en demokratisk förutsättning”, Dagens Samhälle 29/6 2018 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kunskap-om-den-rorliga-bilden-en-demokratisk-forutsattning-22940 
(2019-03-29) 
6  Serner 2018. 
7 Olin Scheller 2006, s. 109. 
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Ovanstående citat kommer från Olin-Schellers undersökning som genomfördes mellan åren          

2001-2004 och fungerar bra som utgångspunkt för min syftesbeskrivning. Det övergripande           

syftet med undersökningen är just att undersöka hur ett antal lärare i svenska på              

gymnasienivå arbetar med spelfilm i skolan. I min studie deltar 130 lärare och det är deras                

svar som ligger till grund för mitt resultat. Min hypotes i ämnet är att många lärare generellt                 

inte arbetar med att diskutera och kritiskt granska film i skolan idag och att filmmediet inte                

värdesätts som en möjlighet för lärande. Jag tror att film kan användas för läsutveckling och               

jag vill ta reda på vad den tidigare forskningen säger om elevernas läsförmåga samt hur lärare                

förhåller sig till film gentemot skönlitteratur.  

I och med min undersökning vill jag också bringa ny kunskap i hur filmens ställning kan                 

se ut i svenskämnet idag till skillnad från hur det såg ut för 10-20 år sedan. Vidare vill jag                   

undersöka vad den nuvarande läroplanen Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) säger           

om det vidgade textbegreppet (begreppet beskrivs i nästa avsnitt) i förhållande till den             

föregående läroplanen Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). De frågeställningar           

jag kommer utgå från är: 

 

1. Hur arbetar de 130 deltagande lärarna med film i undervisningen i svenska på             

gymnasiet och vad vill de uppnå med filmundervisningen? 

2. Använder sig dessa lärare av det vidgade textbegreppet? 

3. Vilken bild av filmens status i förhållande till tidigare forskning framträder i studien? 

Och hur ser lärarnas syn på sin egen kunskap om filmundervisning ut idag i samma 

jämförelse? 

 

2 Bakgrund 
 

Svenska Filminstitutet har sedan 20 år tillbaka haft ett nära samarbete med skolans värld och               

de arbetar aktivt med att införliva film i skolan. Några mål med de satsningar som har gjorts                 

har varit att stärka elevernas mediekritiska tänkande och att fördjupa elever och lärares             

kunskaper om film som medium. En satsning för att öka arbetet med medier i skolan gjordes                8

8 Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur, '"Det ser lite olika ut- ": En kartläggning av den offentligt 
finansierade kulturen för barn : Bilaga till betänkandet tänka framåt, men göra nu : Så stärker vi barnkulturen, 
(SOU 2006:45), Stockholm: Fritze, 2006, s. 149.  
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2003 av Filminstitutet tillsammans med Myndigheten för skolutveckling. Satsningen vid          

namn Agenda M – Diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt utvecklingsarbete syftar till           

att stärka filmpedagogiken i klassrummet både för lärare och elever. Utvärderingen av            

Agenda M visade att “arbetet med film och andra medier på ett vitalt sätt bidragit till att                 

utveckla arbetsformerna i skolan. Film och andra medier har banat väg för elevaktiva             

arbetssätt, lärarens roll som handledare har utvecklats, elever med skilda talanger och            

intressen har kunnat träda fram, elevernas inflytande över skolarbetets planering och           

genomförande har ökat.”   9

Trots samarbetet med Filminstitutet så saknar många lärare kunskap om filmmediet,            

vilket bland annat är en påföljd av att lärarutbildningar länge saknat undervisning i medie-              

och filmkunskap. Att arbeta med film på ett kompetensutvecklande sätt i skolan kan därmed              10

vara ett svårt moment för många lärare. Framförallt också för att många elever och lärare               

förknippar film med nöje och avkoppling och inte lärande. Hur ska vi då jobba med film i                 11

skolan för att utveckla elevernas lärande? Nedan presenteras vad kursplanerna i svenska säger             

om film och det vidgade textbegreppet i både Lpf 94 samt Gy11. 

2.1 Det vidgade textbegreppet i läroplanen 

Det vidgade textbegreppet inkluderades i läroplanen för de frivilliga skolplanerna 1994 (Lpf            

94) och i svenskämnet presenteras text under rubriken karaktär och struktur enligt följande: 

 

Med texter avses allt från skönlitteratur, facklitteratur och elevernas egna texter, till            

litterära uttryck förmedlade via etermedier, dagspress, teater, film m. m. Arbetet           

skall bidra till elevens språkutveckling och till att utveckla förmågan att tolka,            

reflektera över och kritiskt granska olika typer av text.  12

 

I de ämneskommentarer som ges till lärarna i svenska beskrivs hur film kan tänkas användas i                

litteraturundervisningen. I ämneskommentarerna kan vi läsa att “tack vare elektroniska          

hjälpmedel, film och video kan eleverna både lyssna och se tillsammans och använda             

9 SOU 2006:45, s. 150.  
10 Olin-Scheller 2008, s. 152.  
11 Olin-Scheller 2008, s. 73. 
12 Skolverket, GyVux: [Programmaterial För Gymnasieskola Och Gymnasial Vuxenutbildning]. 1994:16, 
Samhällsvetenskapsprogrammet : Programmål, Kursplaner, Betygskriterier Och Kommentarer, 2. uppl. edn, 
Stockholm, Statens skolverk, 1994, s. 78. 
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tekniken för eget skapande. Litteraturupplevelser kan på så sätt förmedlas och bli            

utgångspunkt för diskussioner, och videoinslag kan användas för analys av information och            

textbehandling av olika slag, vilket bidrar till ökad förståelse för språkets funktioner.”            13

Medier så som film uppmärksammas som en resurs i elevernas lärande där just analysen är en                

viktig utgångspunkt enligt min tolkning av läroplanen. Vidare kan vi läsa i            

ämneskommentarerna att “[e]levernas egen läsning och upplevelser av medieutbudet på          

fritiden kan ses som en resurs i undervisningen. [...] Tas den läsning och det medieutbud               

eleverna ägnar sig åt på fritiden med i undervisningen, kan detta bli en referensram och en                

utgångspunkt för analys och textbehandling av olika slag.” Återigen är analys av film ett              14

inslag som rekommenderas i undervisningen.  

I den reviderade versionen av Lpf 94 som kom år 2000 (Gy2000) kvarstår det vidgade                

textbegreppet i svenskämnet och under mål att sträva mot förespråkas att eleven “fortsätter att              

utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera             

olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett                

komplicerat och informationsrikt samhälle”. Vidare står det att eleven genom olika typer av             15

texter ska utveckla sin språkmedvetenhet samt finna mening i andra frågor som personliga,             

existentiella och framtidsorienterade.  

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) har det vidgade textbegreppet som begrepp             

försvunnit. Däremot är ett av de kunskapskrav som ska behandlas i svenskundervisningen att             

eleverna ska få arbeta med olika typer av texter. Under ämnets syfte står det att: 

 

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.  16

 

13 Skolverket 1994, s. 138. 
14 Skolverket 1994, s. 139. 
15 Skolverket, Gy2000: 2000:16, Samhällsvetenskapsprogrammet : Programmål, Kursplaner, Betygskriterier 
Och Kommentarer : [SP], Stockholm, Statens skolverk, 2000, s. 172. 
16 Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma Ämnen För Gymnasieskola 2011, Stockholm, Skolverket, 
2011, s. 160. 
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I syftesbeskrivningen definieras inte vad som menas med “skönlitteratur och andra typer av             

texter” men i det kommentarmaterial som gavs ut för ämnesplanen i svenska i             

gymnasieskolan år 2017 definieras text enligt följande: 

 

I ämnesplanen används begreppet text primärt för skrivna texter, men även           

multimediala texter innefattas, dvs. texter som kombinerar till exempel text, bild           

och ljud. I tidigare styrdokument har begreppet det vidgade textbegreppet använts.           

Den termen används inte i den här ämnesplanen; i stället har preciseringar gjorts             

om vilken typ av text som avses.  17

 

Vidare nämns film i det centrala innehållet i kursen svenska 1 där det står att eleverna ska få                  

kännedom om “[c]entrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till            

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

lära sig om “[s]venska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och            

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

och epoker.” Viktigt att understryka är dock att film inte nämns alls i kunskapskraven vilket               

gör det möjligt för lärare att förbise film i undervisningen.  

I Gy11 liksom i Lpf 94 och Gy2000 uttrycks att eleverna ska arbeta med att granska texter                  

kritiskt och under beskrivningen av vad elever ska utveckla genom ämnet är det bland annat               

deras “[f]örmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt             

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” Då själva begreppet text inkluderar             18

bild- och ljudmedier i Skolverkets kommentarmaterial så kommer jag i min undersökning            

använda beteckningen det vidgade textbegreppet som det definieras av Anna Nordlund, fil. dr             

i litteraturvetenskap. Hon skriver att text inte bara utgörs av skrift. Text är något som               

förmedlar ett innehåll som mottagaren kan tolka, vilket kan innefatta bland annat bild, spel,              

film och serier. Enligt Nordlund sträcker sig begreppet så långt att även byggnader och andra               

föremål kan räknas in i textbegreppet. I min undersökning kommer jag att diskutera text i               19

form av film och skönlitteratur.  

17 Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, Stockholm: Skolverket, 2017, 
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymn
asieskolan_svenska.pdf (2019-05-03) 
18 Skolverket 2011, s. 161. 
19 Nordlund, Anna, Varför Litteraturvetenskap?: En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund: 
Studentlitteratur, 2013, s. 9.  

7 

https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf


 

I de övergripande mål och riktlinjer i Gy11 som skolan ansvarar över förmedlas vikten av                

att få ta del av olika medier. En av de kunskaper som eleverna ska utveckla i skolan är:                  

“förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna                 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.” I den rådande läroplanen,             20

Gy11, finns på så vis ett flertal vägledningar i hur jag som lärare ska arbeta med texter i                  

svenskämnet. Arbetet med texter ska alltså ge eleverna verktyg att: kritisk granska texter,             

förstå olika berättartekniker (genom litterära begrepp), förstå andra människor, få ökad           

självinsikt samt att utveckla sina språk-, skriv- och läsförmågor. I min enkätundersökning har             

jag valt att inte nämna just begreppet “det vidgade textbegreppet” för att se om lärarna själva                

använder sig av detta samt om lärarna väljer att benämna film som text.  

 

3 Teori 
Min teori bygger dels på det vidgade textbegreppet och dess roll i läroplanen, dels på grundad                

teori. Min teoretiska utgångspunkt är att film är en litterär text liksom skönlitteratur och i min                

analys kommer jag att diskutera det vidgade textbegreppet i förhållande till lärarnas svar. Den              

kvalitativa delen av analysen bygger främst på grundad teori vilket presenteras nedan.  

3.1 Grundad teori 

Grundad teori eller Grounded Theory (fortsättningsvis GT) är enligt forskaren Jan Hartman 

en teori som skapas i och med den undersökning som görs och kan därför benämnas som en 

metod snarare än en teori. GT består är en blandning av både en induktiv och en deduktiv 

metod. En induktiv metod innebär att en undersökning baseras på ett fåtal premisser och 

själva utfallet av undersökningen blir grunden till teorin.  I detta fall används ingen teoretisk 21

ram eller hypotes till att börja med utan endast en frågeställning. Forskaren vet då inte till en 

början vad som kommer att komma fram i undersökningen utan de frågor som ställs ska vara 

så teorineutrala som möjligt. Det är dock möjligt att utgå från en generell hypotes baserad på 

förförståelse.  En deduktiv metod däremot innebär att en faktabaserad hypotes testas. Då 22

görs en studie för att se om hypotesen blir bekräftad eller falsifierad. Barney Glaser och 

20 Skolverket 2011, s. 10.  
21 Hartman, Jan, Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 35.  
22 Hartman 2001, s. 36.  
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Anselm Strauss etablerade GT då de såg brister i att enbart använda en induktiv eller 

deduktiv metod. Bland annat därför att den induktiva metoden lämpar sig bäst för kvalitativa 

undersökningar och inte lika bra för kvantitativa. En grundad metod kan däremot användas 

både inom kvalitativa och kvantitativa undersökningar.  23

     Vidare innebär GT att man arbetar interaktivt med sitt material, man samlar in data, 

analyserar den varefter man gör om analysen igen. I mitt fall har jag endast inspirerats av GT 

och har börjat med att utgå från en generell hypotes. Därefter har jag fortsatt arbetet genom 

att samla in den tidigare forskningen där jag har kunnat utläsa ett mönster som legat till grund 

för de frågor som har ställts i enkätundersökningen.  Hartman menar att då GT inte utgår 24

från en etablerad teori är det en bra metod att utgå från om det inte finns mycket forskning 

inom ämnet. Detta passar min undersökning då den nya forskningen inom just mitt ämne är 

relativt gles. Glaser menar att då frågorna inför undersökningen ska formuleras behövs flera 

olika kategorier för att undvika förutfattade meningar och därmed ge möjlighet för fler svar 

att synliggöras.  Detta har jag valt att göra i min undersökning då jag har flera öppna svar 25

samt flera möjliga svarsalternativ i enkätundersökning. Frågorna jag använder är inte heller 

riktade åt något håll utan ger läraren möjlighet att svara att hen antingen jobbar aktiv eller 

mindre aktivt med filmundervisning. I analysen av insamlad data menar Hartman att man ska 

koda texten genom att söka efter samband i de svar som ges av informanterna och därefter 

sortera svaren.  I min undersökning har ett flertal kategorier varit möjliga att utläsa ur 26

lärarnas öppna svar vilket har framkommit efter genomförandet av enkäten.  

     Då GT används anpassas inte insamlad data efter en teori vilket i vissa fall kan ge ett 

subjektivt och kanske missvisande resultat. Det fördelaktiga med att använda GT är just 

därför att den är neutral och ger forskaren möjlighet att genomföra en förutsättningslös 

undersökning som kan ge mycket ny information.  En nackdel är att det kan ta lång tid att 27

genomföra undersökningen utefter GT då data ska analyseras i omgångar samt att det kan 

vara svårt för forskaren att komma fram till en ny teori genom enbart sin egen undersökning.  

 

 

23 Hartman 2001, s. 23-25.  
24 Hartman 2001, s. 36.  
25 Hartman 2001, s. 40. 
26 Hartman 2001, s. 115.  
27 Hartman 2001, s. 36-37.  
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4 Tidigare forskning  

4.1 Synen på filmmediet och skönlitteratur i skolan 

Läsning av skönlitteratur har som tidigare nämnt fått konkurrens av andra medier i dagens              

skola. I och med det vidgade textbegreppet är det inte bara tryckta texter som eleverna ska ta                 

del av utan likaså är film en del av svenskämnet. Enligt Anette Årheim, litteraturforskare med               

didaktisk inriktning, finns det två olika inställningar till läsning i skolan. Den ena sidan menar               

att skönlitterär läsning bör motiveras mer i skolan i och med att medier har tagit över en stor                  

del av elevernas vardag, andra menar att det inte längre går att motivera den skönlitterära               

läsningen i skolan idag. De senare menar att det är dags att göra sig av med skönlitteraturens                 

särställning och låta andra medier som eleverna är mer vana med få ta lika stor plats. I en                  28

studie av Årheim undersöker hon om det finns ett samband mellan skönlitterär läsning,             

medievanor och utvecklingen av narrativa fantasi. Undersökningen bygger på en fältstudie           

som genomfördes av Årheim under en treårsperiod i en gymnasieklass där en            

enkätundersökning genomfördes i början på studien, i mitten och i slutet. I            

enkätundersökningarna deltog 25 elever och resultatet visar att skönlitteratur utvecklar den           

narrativa fantasin i hög grad men att även mediebruk och bör därför motiveras mer i skolan                

enligt Årheim. Dock understryker Årheim att eleverna inte hade möjlighet att ge några             

utförliga svar i enkäten, vilket påverkar resultatets reliabilitet samt validitet. Vidare menar            

Årheim att det främst är den tolkande läsningen som elever behöver utveckla för att klara sig                

i framförallt fortsatta studier. Hon menar också att vi måste komma bort från den              

instrumentella läsningen som ofta präglar skolan då denna typ av läsning inte gynnar             

elevernas läsutveckling. Eleverna behöver istället motiveras i sin läsning och få hjälp med att              

analysera och tolka litteratur för att öka sin litterära kompetens, vilket framförallt hänger på              

de uppgifter som omfattar läsningen.  29

De två texttyperna film och skönlitteratur har länge varit indelade i “högt” och “lågt”.               

Olin- Scheller menar i sin undersökning från 2006 att då populärkulturen tog över ungdomars              

vardag så uppstod en mediepanik hos vuxna, bland annat lärare. Medier som anses tillhöra              

28 Årheim, Annette, “Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter” i Kåreland, Lena, Läsa bör man-?: 
Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, 1. uppl. edn, Stockholm:Liber, 2009, s. 71. 
29 Årheim 2009, s. 77, 81-83.  

10 



 

populärkulturen, till exempel film, ansågs vara ett hot mot ungas utveckling enligt lärarna.             30

Hon understryker dock att romanen oftast inte värderas högre av eleverna i skolan, utan              

många elever tycker att filmmediet är viktigare och framförallt roligare än skönlitteratur.            31

Olin-Scheller menar att lärare bidrar till elevernas bild av att skönlitteratur är det mest              

centrala och viktiga i svenskämnet och på så vis skapar lärarna hierarkier mellan texttyper              

och låter filmen bli ett medium som används i underhållningssyfte. Detta i sin tur leder till att                 

om inte lärarna ändrar inställningen till filmundervisning blir det svårt att ändra elevernas             

uppfattning av litteratur och film. Olin- Scheller understryker även att det finns ett motstånd              

mot den kultur som man inte känner sig hemma med och eftersom den klassiska              

skönlitteraturen anses tillhöra den “höga” kulturen får många elever automatiskt dålig           

inställning till läsning.  32

4.2 Tidigare forskning om läserfarenheter i skolan 

I en studie från 2002 av litteraturforskaren Örjan Torell undersöks litterär kompetens i             

skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Torell menar att begreppet           33

litterär kompetens är diffust och han diskuterar vad det innebär att vara litterärt kompetent.              

Torell definierar själv begreppet enligt följande: “själva begreppet litterär kompetens avser ju            

kulturellt betingade strategier och konventioner som vi tillämpar i vårt sätt att närma oss och               

skapa betydelse i litterära verk.” Att vara litterärt kompetent innebär alltså att kunna             34

använda strategier för att kunna förstå och tolka litteratur. Det Torell kommer fram till i sin                

studie är att en litterärt kompetent läsare är den som tillsammans med en konstitutionell              

kompetens har både performanskompetens och literary transfer- kompetens. Med         

performanskompetens avser han den kompetens som handlar om att betrakta texten estetiskt            

och granska den kritiskt utifrån givna former. Han menar att “performanskompetens är en             

grundfaktor i den litterära kompetensen, men den är bara en delfunktion, och en alltför              

ensidig träning av performanskompetensen kan automatisera estetiken, så att läsaren tolkar           

30 Olin-Scheller, Christina, Karlstads universitet. Avdelningen för språk. Mellan Dante Och Big Brother: En 
Studie Om Gymnasieelevers Textvärldar, vol. 2006:67/, 2006, s. 11-12. 
31 Olin-Scheller 2006, s. 95.  
32 Olin-Scheller 2006, s. 138-140. 
33 Torell, Örjan, Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 
Finland, Rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture, Härnösand: Institutionen 
för humaniora, Mitthögskolan, 2002. 
34 Torell 2002, s. 117 
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texten enligt inlärda mönster utan att tänka själv.” Torell hävdar att genom literary transfer-              35

kompetensen som innebär att läsaren kopplar innehållet till sina egna erfarenheter, så            

balanseras läsningen. Han understryker dock att det inte är givande om läsaren tolkar texten              

för mycket till sig själv.  36

Resultatet av undersökningen visar att eleverna i den svenska skolan till skillnad från ryska               

elever inte har den kompetens som krävs för att förhålla sig litterärt till texter. Studien visar                

också att ryska elever har en överlägsen förmåga att resonera kring funktioner i texter              

gentemot de svenska eleverna. Något som påverkar resultatet kan enligt Torell ha att göra              

med vad som står skrivet om litteraturundervisning i läroplanen och han menar att i den               

svenska läroplanen saknas vägledning i hur man ska undervisa om litteratur. Han menar att              

90-talets läroplaner har reducerat litteraturundervisningen i svenskämnet vilket som påföljd          

har lett till att den litterära kompetensen har minskat. Torell menar också att Lpf 94 lägger                37

stor vikt i att sammanföra svenskämnets olika delar för att fördjupa elevernas            

språkmedvetenhet och han nämner även det vidgade textbegreppet som presenteras i Lpf 94.             

Han skriver att “steget är inte långt till tanken att litterära verk kan studeras via               

filmatiseringar.” Vidare understryker Torell att skolan har en viktigt roll i att utbildad             38

kompetenta litteraturläsare, vilket kan göras på flera sätt. Lärare måste ge eleverna verktyg att              

samtala om texter och låta eleverna både diskutera med varandra samt i helklass med stöd av                

läraren. Torell skriver att “[r]egelbundna återkommande litteratursamtal som lämnar frihet för           

eleverna att läsa in privata erfarenheter och uppfattningar i det lästa men samtidigt lär dem att                

sätta gränser för det subjektiva godtycket torde vara det bästa sättet att skapa roliga              

litteraturlektioner och samtidigt göra eleverna till mer medvetna litteraturläsare.  39

Efter Torells undersökning fortsatte elevers läsförmåga att försämras i den svenska skolan.             

Detta visade internationella mätningar av läsförståelse i ett antal länder genomförda av            

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). I en uppmärksammad          

PISA-undersökning från 2012 låg svenska elevers läsförståelse under OECD- genomsnittet.          40

I och med att det gick sämre för svenska elever så valde regeringen år 2013 att göra en                  

35 Torell 2002, s. 84. 
36 Torell 2002, s. 86-87. 
37 Torell 2002, s. 118,122. 
38 Torell 2002, s. 120. 
39 Torell 2002, s. 123. 
40 Utbildningsdepartementet, Regeringsbeslut, Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet, 
Stockholm: Statens skolverk, 2013, s. 4.  
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satsning för att öka den litterära kompetensen i framförallt svenskämnet, vilket kallas för             

läslyftet. Med läslyftet kom ett antal forskningsbaserade moduler för lärare att använda i             

arbetet med att öka läs- och skrivutvecklingen. I en av de moduler som utformats för               41

gymnasieskolan får lärare ta del av hur man på ett effektivt sätt kan arbeta med litteratur i                 

skolan där även film är inkluderat. Baserat på aktuell forskning ska modulen verka för att visa                

“bredden i det litteraturdidaktiska forskningsfältet, vilket innebär att ni får möta flera olika             

synsätt på litteraturundervisning.” I en del av modulen ger litteraturforskarna Jørgen Bruhn            42

och Liviu Lutas förslag på hur lärare kan arbeta med litterära analyser med hjälp av film.                

Bruhn och Lutas kallar en sådan analys för intermedial analys och de understryker att              

“litteratur är ett estetiskt fenomen som bör förstås i relation till andra medier och att               

intermedialitetperspektivet är ett bland flera möjliga sätt att bättre förstå litteratur, både som             

ett historiskt fenomen i dåtid och nutid men också i analysen av specifika texter.”              43

Skolverket förespråkar på så vis att film och litteratur ska komplettera varandra och att              

medier bör användas tillsammans.  

4.3 Tidigare forskning om arbete med film i skolan 

En studie som genomfördes av Olin-Scheller åren 2001-2004 visar att under den här perioden              

så användes film i gymnasieskolans svenskundervisning främst på tre sätt. Dessa tre sätt var              

antingen för att illustrera en epok, som utfyllnad eller som jämförelse mellan en bok och en                

film. Att använda film för att illustrera en epok var enligt undersökningen det vanligaste              44

sättet att arbeta med film bland lärarna. Under en av lärarnas arbete beskrevs epoken              

medeltiden varefter filmen Rosens namn (1986) visades och elevernas fick därefter besvara            

frågor som: “Under vilket århundrade utspelade sig berättelsen?” Olin-Scheller menar att de            45

frågor som användes till filmen skapade förvirring och oförståelse hos eleverna. Hon menar             

att eleverna inte kunde koppla filmen till epoken och att frågorna som ställdes komplicerade              

lärandet ytterligare. Som följd av det här arbetssättet kunde inte lärandesyftet med            

41 Utbildningsdepartementet 2013, s. 1-2.  
42 Skolverket, Lärportalen, “Perspektiv på litteraturundervisning”, 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/011-perspektiv_litteraturundervisning 
(2019-04-04) 
43 Bruhn, Jørgen, Liviu Lutas, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), et al. Intermedialitet och 
litteraturanalys: Del 4 i läslyftsmodulen perspektiv på litteraturundervisning, Gymnasieskola, 2016, s.1. 
44 Olin-Scheller 2008, s. 46. 
45 Olin-Scheller 2008, s. 47. 
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undervisningen att uppfyllas. En annan lärare valde att visa en film istället för att eleverna               

skulle läsa romanen som filmen baseras på. I undervisningen användes filmatiseringen           

Frankenstein (1994) av Kenneth Branagh som baseras på Mary Shelleys roman Frankenstein            

(1818) för att illustrera romantiken och upplysningen. I det här fallet menar Olin-Scheller att              

läraren inte behandlade filmen rättvist som ett eget medium. Istället fick eleverna svara på              

frågor som handlade om vad Shelley ville förmedla och ingenting om vad Branagh ville säga               

med sin tolkning. Eleverna fick på så vis inte lära sig att filmen var en tolkning av Shelleys                  46

roman vilket liksom i föregående arbetssätt ledde till förvirring bland eleverna. I de båda              

arbetssätten med Rosens namn och Frankenstein utvecklades inte elevernas kunskaper om           

epokerna. Olin-Scheller menar i och med detta “att svenskundervisningen okritiskt låter           

filmer som Rosens namn och Mary Shelley Frankenstein illustrera litterära verk och epoker             

framstår därmed som ett vanskligt projekt”  47

När filmen användes som utfyllnad fick eleverna i en klass läsa boken Mannen utan öde                

(1975) av Imre Kertész som är en berättelse om livet i ett koncentrationsläger samt se en film                 

med samma tema. Filmen som visades var Livet är underbart (1997) av Roberto Benigni och               

i filmen liksom i boken skildras en berättelse om livet i ett koncentrationsläger. I              

litteratursamtalet fick eleverna diskuteras romanen och filmen där romanen var inriktad på            

kritiska och analytiska frågor medan filmen var inriktad på frågor som: “Vad tyckte du om               

filmen?” Likaså i detta fall menade eleverna att de inte hade lärt sig något av filmen och                 48

flertalet elever påstod att den saknade mening. Lärarens syfte med undervisningen gick            

därmed återigen förlorat.  

En lärare som använde film som jämförelse lät eleverna titta på filmen Seven (1995) av                

David Fincher i samband med medeltidens epok och förkunskaperna om epoken var mycket             

vaga innan filmen visades. Eleverna fick även ta del av Dantes verk Den gudomliga komedin               

som filmen har kopplingar till. I den avslutande uppgiften skulle eleverna skriva en uppsats              

där de skulle koppla filmen till medeltidens litteratur, vilket nästan ingen gjorde. Eleverna             

beskrev filmen men några djupare intertextuella analyser gjordes inte. Många elever menade            

att filmen skulle visas i underhållande syfte och förstod inte att filmen skulle lära dem något.                

46 Olin- Scheller 2008, s. 49.  
47 Olin-Scheller 2008, s. 52. 
48 Olin-Scheller 2008, s. 58. 
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Olin-Scheller understryker dock att filmen skapade entusiasm men arbetssättet fungerade inte           

inom epokstudier.   49

I en undersökning från 2005 av Bengt Brodow och Kristina Rininsland intervjuas 17              

gymnasielärare och de får svara på hur de använder film i samband med litteraturläsning i               

svenskan. Endast en av lärarna menar att filmen har ett eget tema med ett eget filmspråk och                 

dramaturgi. Lärarens fokus låg dock på den litterära analysen och hen understryker att det är               

bra att lära sig om filmanalys för att sedan skriva en bra litterär analys Det vanligaste sättet                 50

att använda film bland lärarna i undersökningen var i samband med epokstudier och filmer              

som ofta användes för att gestalta en epok var bland annat Seven (1995), Rosens namn               

(1986), Korpen flyger (1984) och Frankenstein (1994). Filmen användes ibland istället för            

den roman som filmen baseras och lärarna menade då att romanen var för svår att läsa för                 

eleverna. Andra sätt att använda filmen i klassrummet var för att studera genrer, för att               51

förmedla kunskap om världen och människan samt som stöd för muntligt berättande. En del              

lärare använde film för att jämföra skönlitteratur och film med syfte att medvetandegöra hur              

olika medier kan förmedla olika innehåll. Vidare understryker Brodow och Rininsland att            

filmen har flera funktioner i undervisningen och att resultatet inte svarar på hur ofta lärare i                

allmänhet arbetar med film i litteraturundervisningen utan resultatet är endast en           

fingervisning av lärares arbetssätt.   52

I en nyare studie från 2016 av Simon Wessbo som forskar om ungas förståelse för fiktion i                  

skolan undersöks hur gymnasieelever tolkar Hjalmar Söderbergs novell Pälsen samt dess           

filmatisering. Syftet med Wessbos undersökning är att ta reda på ifall elevers reception av              53

berättelsen skiljer sig beroende på om det handlar om en skriven text eller en filmatisering.               

Med hänvisning till Jenkins menar Wessbo att medier närmar sig varandra mer och mer idag               

och att det finns ett tydligt samspel mellan olika medier bland annat i form av adaptioner. De                 

adaptioner som görs kan innefatta medier som film, datorspel, romaner och teater, men             

framförallt rör det sig om att en roman blir till film. I undersökningen fick 13 elever svara                 54

49 Olin-Scheller 2008, s. 66-70. 
50 Brodow, Bengt och Rininsland, Kristina, Att arbeta med skönlitteratur i skolan: Praktik och teori', Lund: 
Studentlitteratur, 2005, s. 185.  
51 Brodow & Rininsland 2005, s. 186.  
52 Brodow & Rininsland 2005, s. 185-187. 
53 Wessbo, Simon, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, et al. , 'Fiktion genom 
två medier: En studie av gymnasieelevers arbete med fiktion från film och skönlitteratur', 2016.  
54 Jenkins, H, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar. Göteborg: Daidalos, 2012; i Wessbo 
2016, s. 188.  
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på frågor till novellen som de hade läst respektive 18 elever till filmen som de hade fått se.                  

Resultatet visade att de elever som tittade på filmen gav betydligt längre svar på frågorna än                

de som hade läst novellen. Vidare visade studien att uppfattningen av tema och budskap              55

skiljde sig markant mellan film- och novellgruppen. I filmgruppen var temat tydlig för             

eleverna till skillnad från novellgruppen då den väsentliga delen i texten som handlade om              

triangeldrama och otrohet gick förlorad. Wessbo menar att läsningen därmed blev helt olika             

beroende på om man förstod när karaktären Ellen förväxlade maken med hennes älskare,             

vilket endast 3 personer i novellgruppen förstod. Likaså gick budskapet med texten förlorat             

då eleverna i novellgruppen istället uppfattade den som positiv istället pessimistisk.   56

I den avslutande diskussionen menar Wessbo att eleverna var bättre på att förstå              

kärnfunktioner i fiktionen via filmmediet. Han understryker dock att det kan finnas            

förklaringar till varför det gick bättre för filmgruppen vilket till exempel kan handla om hur               

filmen är uppbyggd och att språket är mer lättillgängligt i filmen än i novellen.              

Avslutningsvis menar Wessbo att eleverna behöver mer stöttning vid läsning av texter och             

påpekar relevansen av att undersöka hur film och skönlitteratur kan komplettera varandra i             

undervisningen.   57

I ett forskningsprojekt från 2007 av Lotta Bergman undersöks hur lärare jobbar med              

meningsskapande i svenska på gymnasiet samt hur lärare använder sig av olika medier i              

undervisningen. Undersökningen består av klassrumsobservationer som genomfördes under        58

tre terminer i fyra olika klasser, samt intervjuer med elever och lärare. Enligt Bergman är               

svenskämnet uppdelat i “högt” och “lågt” där skönlitteraturen tilldelas högre status och            

medier lägre. I studien framkommer att skönlitteratur har en dominerande ställning i            

svenskundervisningen trots att det vidgade textbegreppet lyfts in i Lpf 94. Bergman menar             59

liksom Årheim att ungdomars användande av medier på fritiden måste implementeras i            

skolan. Enligt Bergman utvecklas elevernas kunskaper i mötet med olika medier och hon             

menar att många elever värderar andra medier än romanen högt, vilket borde motivera lärare              

att använda dessa medier i skolan.   60

55 Wessbo 2016, s. 192-193. 
56 Wessbo 2016, s. 194-195. 
57 Wessbo 2016, s. 202-203 
58 Bergman, Lotta, Malmö högskola. Lärarutbildningen. Gymnasieskolans Svenskämnen: En studie av 
svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser, vol. 36/2007, s. 19.  
59 Bergman 2007, s. 293. 
60 Årheim, Annette, Institutionen för humaniora, Växjö universitet, Medier och identitet: I gymnasisters 
mångkulturella vardag, 2005 i Bergman 2007, s. 296.  
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Om lärarnas användande av medier i klassrummet visar resultatet att i en av klasserna               

finns inga inslag av andra medier än tryckta texter. En elev i den här klassen som Bergman                 

kallar för Ola menar att det inte berör honom och han menar att han inte förstår hur till                  

exempel film skulle användas på ett gynnsamt sätt i svenskämnet. I en annan klass visas               61

film mycket lite och i sådant fall i anslutning till epokstudier. Enligt svenskläraren Göran i               

klassen visas Korpen flyger (1984) i samband med vikingatiden och olika filmatiseringar av             

Romeo och Julia används för att göra en skriftlig jämförelse. Filmerna fungerar här för att               

gestalta litteraturen och bearbetas inte enskilt, utan syftet med filmerna är att de ska användas               

till litterära analyser. Eleverna får även jämföra filmerna om Romeo och Julia med en pjäs               

som baseras på Shakespeares drama från 1597. Utöver dessa medier är det tryckta texter som               

dominerar i den här klassen. Läraren Göran menar att film förekommer mer sällan nu än               62

tidigare i undervisningen. Han säger: ”Det är en del filmer som jag använder t.ex. Korpen               

flyger, därför att den är en utsökt illustration till det isländska sagomaterialet. Men annars …               

inte mycket nej.” Göran pekar också på problem med att använda film i undervisningen och               63

menar att det är svårt eftersom man inte kan se hela filmen under ett lektionspass.  

I den tredje klassen menar läraren Anna att film kan fungera som en ”brygga till det                 

skrivna berättandet”. Hon menar att den litterära kompetensen är låg i klassen och att läsning               

kan motiveras med hjälp av andra medier och hon anser att medierna inte alls konkurrerar               

med varandra. Hon använder film för att gestalta teman som homosexualitet, samt arbetar             

med filmanalys och berättartekniska begrepp. En elev i klassen ger respons på arbetssättet             

och hen menar att det är bra att få mediekompetens och att bli medveten om hur samma                 

historia kan skildras på olika sätt i olika medier. Resultatet visar enligt Bergman att alla               64

lärare ser en låg litterär kompetens hos sina elever, vilket hanteras på olika sätt. Två lärare                

tycker att medier som till exempel film är ingången till mer läsning medan de två andra                

tvärtemot tycker att andra medier ska uteslutas i undervisningen.   65

Läraren Åke Sahlin gjorde under 90-talet en undersökning om hur spelfilm kunde             

användas för medmänsklighetsträning på högstadiet. I skolan där undersökningen         

genomfördes förekom mycket mobbning och stökiga elever i klasserna vilket ledde till att             

61 Bergman 2007, s. 304 
62 Bergman 2007, s. 311. 
63 Bergman 2007, s. 312.  
64 Bergman 2007, s. 319-320. 
65 Bergman 2007, s. 318. 
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Sahlin tillsammans med medieanalytikern Lars Åsbrink utarbetade ett arbetssätt för att elever            

skulle nå högre självinsikt via film. Syftet med filmundervisningen var dels att eleverna             66

skulle öka sin medmänsklighet, dels att de skulle få möjlighet att diskutera sina känslor.              

Filmgruppen utgjordes av ett antal utvalda pojkar som sågs ett par timmar i veckan för att                

både titta på film, men framförallt diskutera film. Sahlin menade att han ville bedriva              

filmundervisning och inte filmvisning där våld och andra teman i filmen skulle diskuteras och              

analyseras av eleverna. Enligt Sahlin tittade eleverna på film varje dag i sin vardag men de                

analyserade aldrig vad de egentligen såg. Resultatet av projektet var påfallande och efter sex              

månaders arbete med filmgruppen uppmärksammade Sahlin en positiv förändring av          

elevernas attityder till varandra och till lärare. I en avslutande enkätundersökning som            67

Sahlin genomförde med pojkarna svarade de flesta att de fått bättre självförtroende, bättre             

världsuppfattning och högre betyg i och med filmgruppen. Likaså svarade lärarna att eleverna             

mognat, förbättrat sina betyg och fått ökad självsäkerhet. Filmprojektet blev väldigt lyckat            68

och arbetet fortskred i 10 års tid då Sahlin fortsatte träffa stökiga elever för att diskutera                

begrepp som osäkerhet, rädsla, identitet, medmänsklighet, grupptryck och tilltro. Projektet          69

fick så pass stort genomslag att eleverna ville fortsätta ses efter att de gått ut högstadiet för att                  

diskutera film. I och med detta bildades föreningen Skutskärs ungdom och media (SUM) som              

växte och fick stöd av dåvarande social- och kulturminister för att få möjlighet att föreläsa               

om arbetet filmanalys. De filmer som användes i projektet var bland annat Philadelphia för              

att diskutera homofobi och aids, Stand by me för att diskutera kamratskap och En komikers               

uppväxt för att diskutera mobbning. Avslutningsvis menar Sahlin att medieutbildning är en            70

bristvara i skolan och att det behövs mer samtal och diskussion kring medier som är en så stor                  

del av elevernas vardag. Han menar också att film är ett tacksamt hjälpmedel för ett flertal                

olika diskussioner.  71

I likhet med min undersökning skrev Mattias Söder ett examensarbete om lärares arbete              

med film i skolan år 2013. Söder har intervjuat fem lärare om hur de arbetar med film i                  

svenska och engelska på gymnasiet samt vilka attityder till filmundervisning som           

förekommer bland lärarna. Resultatet visar att de fem lärarna har liknande erfarenheter av att              

66 Sahlin, Åke, Stäng inte av: Film som verktyg för samtal, Stockholm: Våldsskildringsrådet, 2001, s. 17. 
67 Sahlin 2001, s. 34-35. 
68 Sahlin 2001, s. 62-67. 
69 Sahlin 2001, s. 39.  
70 Sahlin 2001, s. 50-60. 
71 Sahlin 2001, s. 105.  
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använda film i undervisningen. De menar att film har lägre status än till exempel              

skönlitteratur och en lärare menar till och med att andra kollegor ofta kommenterar             

nedlåtande då hen använder sig av film i klassrummet. Vidare menar lärarna att film              72

framförallt används som inkörsport till andra moment i svenskan eller i kombination med             

skönlitteratur och inte som eget medium. Gällande filmens lärandemöjligheter menade de           

flesta lärare att filmen används för att analysera berättarstrukturer och att andra pedagogiska             

möjligheter med film föll bort. Enligt Söder använde ingen lärare film för språkutvecklande             

arbete eller för elevernas sociala och emotionella utveckling.   73

Sammanfattningsvis är de flesta undersökningar som gjorts relativt gamla och anpassade            

till Lpf 94. Den tidigare forskningen talar för att de lärare som arbetade mot Lpf 94 behövde                 

bli bättre på att undervisa om film samt förtydliga sitt syfte med filmundervisningen. I              

förhållande till tidigare studier vill jag bidra med ny kunskap om hur film används av ett antal                 

lärare i nuläget då den tidigare forskningen pekar på att lärandemöjligheterna med film             

tidigare har varit begränsade. 

 

5 Metod  
Nedan presenteras de metoder som ligger till grund för undersökningen, vilka utgörs av både              

en kvantitativ och en kvalitativ metod. Undersökningen är på så vis indelad i två delar där del                 

ett består av en kvantitativ enkätundersökning. Den kvalitativa delen består av en analys av              

lärarnas öppna svar i enkäten samt en diakron jämförelse mellan resultatet och den tidigare              

forskningen. Enkäten vänder sig till verksamma lärare i kurserna svenska 1, 2 och 3 på               

gymnasieskolan och 130 lärare har deltagit i undersökningen.  

5.1 Urval 

För att undersökningen ska uppnå hög reliabilitet och validitet krävs ett representativt urval             

skriver Jan Trost och Oscar Hultåker i sin bok Enkätboken. I min undersökning består de               74

informanter som undersökningen baseras på av verksamma lärare i ämnet svenska på            

72 Söder, Mattias, Filmen som undervisningsverktyg Metoder, syften och mål med filmundervisning i 
gymnasieskolan, C- uppsats framlagd vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet, 2013, s. 14.  
73 Söder 2013, s. 27-28.  
74 Trost, Jan, Hultåker, Oscar, Enkätboken, 5., [moderniserade och rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 
29.  
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gymnasiet. Anledningen till att endast verksamma lärare har använts i undersökningen är för             

att ta reda på hur det ser ut i skolan just nu. Efter att ha valt sin urvalsram, i mitt fall                     

svensklärare, menar Trost och Hultåker att det sker ett slumpmässigt eller icke-slumpmässigt            

urval. Jag har valt att använda ett slumpmässigt urval då jag vänt mig till svensklärare runt                75

om i hela Sverige. Detta kunde genomföras då jag använde mig av olika forum för               

svensklärare och svensklärargrupper på sociala medier där medlemmarna i gruppen är bosatta            

var som helst i landet. Trost och Hultåker understryker vikten av att sträva efter ett så brett                 

urval som möjligt för att svaren ska kunna sägas vara representativa för urvalsramen. Syftet              76

med att jag har låtit lärare över hela landet delta i studien var för att nå ut till en bred massa                     

och på så vis öka validiteten och reliabiliteten i undersökningen. När man enbart använder sig               

av en enkät för en undersökning i den här omfattningen krävs minst 100, helst runt 200 svar                 

för att resultatet ska vara av intresse. Min tanke var därför att komplettera             77

enkätundersökningen med ett par intervjuer med lärare i fall jag inte hade uppnått den mängd               

svar som jag i detta fall gjort. I min undersökning deltog 130 lärare vilket är en minimal del                  

av det totala antalet svensklärare i landet. Trots det så är jag nöjd med antalet informanter och                 

menar att svaren kan ge en ansenlig bild av hur ett visst antal svensklärare arbetar med film i                  

skolan idag, vilket i sig fyller mitt syfte med undersökningen.  

Vid behandling av informanternas uppgifter så har jag utgått från Vetenskapsrådets            

forskningsetiska principer där fyra huvudkrav ställs på mig i min roll som            

undersökningsledare. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet,      

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med dessa krav i åtanke har jag          

sammanfattningsvis gett information om syftet med undersökningen tillsammans med         

enkäten, understrukit att deltagandet är frivilligt och jag som undersökningsledare har inte            

försökt att påverka informanternas val att delta. Vidare har deltagandet skett anonymt,            

informanterna kommer inte att kunna identifieras och deras uppgifter kommer inte att lagras             

eller användas utanför undersökningen.  78

75 Trost & Hultåker 2016, s. 29. 
76 Trost & Hultåker 2016, s. 37. 
77 Lagerholm, Per, Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 39.  
78 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska Principer Inom Humanistisk-Samhällsvetenskaplig Forskning, Stockholm, 
Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14. 
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5.2 Kvantitativ enkätundersökning 

Enkäten är anonym och informanterna i undersökningen består enbart av svensklärare.           

Insamlingen av data till del 1 av undersökningen genomfördes kvantitativt för att få ett              

bredare perspektiv på hur ett antal lärare arbetar med film i skolan idag. De frågor som                

användes i enkätundersökningen presenteras i Bilaga 1.  

Trost och Hultåker menar att en studie sällan är enbart kvantitativ eller kvalitativ, utan att                

den ofta är en kombination av båda. I min studie har den data som samlats in analyserats                 79

kvantitativt men tolkningen av resultatet sker kvalitativt. Detta har varit möjligt då            

informanterna har fått öppna frågor att svara på och jag har då valt att jämföra svaren med                 

den tidigare forskning som undersökningen baseras på. Enkäten baseras på sakfrågor med            

fasta svarsalternativ samt som jag nämnde ovan även öppna frågor där lärarna själva fått              

svara. Enligt Trost och Hultåker kan öppna frågor leda till bortfall av informanter då de kan                

vara svåra att svara på. Jag valde därför att endast använda ett fåtal öppna frågor som jag                 80

ansåg var enkla att besvara för att undvika bortfall samt ett missvisande resultat. Att använda               

fasta svarsalternativ kan också leda till ett missvisande resultat enligt Trost och Hultåker.             81

Fasta frågor speglar mitt sätt som undersökningsledare att prioritera och tänka, vilket leder till              

att andra perspektiv faller bort. Om lärarna inte varit nöjda med de svarsalternativ som getts               

har de därför haft möjlighet att använda ett öppet alternativ för att beskriva hur hen arbetar.                

Dock blir själva analysen av resultatet lättare att genomföra med fasta svarsalternativ och jag              

har därför valt att kombinera båda. I undersökningen har jag valt att inte jämföra lärarnas svar                

utifrån kön, vilket inte är mitt syfte med undersökningen. Däremot har lärarna fått svara på               

hur gamla de är och hur länge de har arbetat. Detta har jag gjort för att ge en bild av hur                     

lärarnas arbetslivserfarenhet och ålder kan påverka svaren. 

Andra aspekter som har beaktats vid utformningen av enkäten är att ett enkelt språk har                

använts samt att frågorna är relativt korta. Trost och Hultåker menar att enkla frågor ger en                

hög grad av reliabilitet eftersom det ökar chansen att alla lärare uppfattar frågorna på samma               

sätt. Jag valde också att undvika värderande inslag i form av till exempel negationer i               82

79 Trost & Hultåker 2016, s. 21-22. 
80 Trost & Hultåker 2016, s. 74-75. 
81 Trost & Hultåker 2016, s. 77. 
82 Trost & Hultåker 2016, s. 63. 
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formuleringen av frågorna. Detta har gjorts för att undvika subjektiva och ledande frågor där              

risken finns att informanterna misstolkar frågorna.   83

5.3 Kvalitativ analys 

Den del av undersökningen som består av en kvalitativ metod är då de öppna frågor som                

lärarna får besvara med egna kommentarer analyseras. Eftersom dessa kommentarer kommer           

att närstuderas och tolkas gentemot den tidigare forskning som gjorts inom ämnet innebär             

detta att analysen sker kvalitativt. Den kvalitativa metoden ger till skillnad från den             

kvantitativa en mer ingående beskrivning av materialet vilket ger mig möjlighet att besvara             

de mer didaktiska frågorna som avser vad lärarna vill uppnå med filmundervisningen och             

varför. Eftersom jag analyserar mitt material både kvantitativt och kvalitativt kan jag            84

enklare uppnå mitt syfte med undersökningen och ge en bredare bild av varför lärare jobbar               

på ett visst sätt.  

 

6 Resultatredovisning 
 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen. Resultatredovisningen besvarar min        

första och andra frågeställning. Då flertalet frågor gav lärarna möjlighet att ge ett eget svar så                

kommer citat att användas. Eftersom enkäten består av så pass många informanter så kommer              

inte lärarna att tilldelas fiktiva namn. I de flesta fall har inte någon större skillnad               

uppmärksammats mellan lärarnas ålder, arbetslivserfarenhet och deras svar. Jag har därför           

valt att endast kommentera detta i enstaka fall. I nästkommande avsnitt följer en             

resultatdiskussion där min tredje frågeställning kommer att besvaras, i diskussionen kommer           

mina frågeställningar att diskuteras mer kvalitativt.  

  

Figur 1. Lärarnas ålder. 

83 Trost & Hultåker 2016, s. 82-83. 
84 Lagerholm 2013, s. 31.  
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Figur 2. Lärarnas arbetslivserfarenhet. 

 

Den första frågan besvarar hur gamla lärarna är, de flesta lärarna är mellan 25-35 år och inga                 

av respondenterna är över 65. Vidare på fråga två fick lärarna svara på hur länge de har                 

arbetat som lärare. Många av lärarna, 41 stycken, har lång arbetslivserfarenhet och har arbetat              

som lärare i mer än 15 år. Det är också många som endast har arbetat i 1-5 år, vilket är 34                     

stycken. Se figur 1 och 2 ovan. 

 

Figur 3. När film används i undervisningen. 
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På fråga tre som handlar om när lärarna arbetar med film fick de kryssa i max tre alternativ,                  

vilket presenteras i figur 3 ovan. De flesta lärarna arbetar med film i samband med litteratur                

då 87 personer svarade att eleverna fick läsa romanen samt se romanens filmatisering. Det var               

också vanligt att film används för att gestalta en epok, vilket 81 lärare arbetar med. Endast 1                 

person svarade att hen inte arbetar med film i undervisningen och kommenterar: “Arbetar             

(tyvärr) inte med film i dagsläget”. I frågan fanns möjligheten att ge ett öppet svar, vilket 55                 

lärare gjorde. Av dessa svar handlar 28 stycken om att eleverna får göra filmanalyser, vilket               

var ett av de alternativ som föreslogs i nästkommande fråga. Andra vanliga svar var bland               

annat att film används för att gestalta ett tema ofta i samband med skönlitteratur. Några av de                 

svar som rör temaarbete var bland annat följande: 

 

Ett sätt att bearbeta olika teman och för att variera undervisningen. 

 

Filmatiserade dramer, film som inspiration vid essäskrivande eller i temaarbeten          

(t.ex. dystopi). 

 

För att jämföra teman, läsa novell, dikt och se film med samma tema. 

 

För att spegla ett tema eller fördjupa den analytiska förmågan mm. 
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Endast en person benämner film som text i fråga tre vilket är en lärare som arbetat i mindre                  

än 1 år och är mellan 25-35 år. Hen skriver att film används enligt följande: 

 

För att skriva filmanalys med fokus på filmens dramaturgi + koppla film till             

omvärlden, sig själva samt andra “texter”. 

 

Figur 4. Hur film används i undervisningen. 

 

På fråga fyra fick lärarna svara på hur de använder film i undervisningen, precis som i frågan                 

innan fick de kryssa i max tre svarsalternativ vilket presenteras i figur 4 ovan. På frågan                

svarade 116 lärare att eleverna får göra muntliga eller skriftliga filmanalyser, vilket var             

överlägset vanligast. Näst vanligast är att eleverna får diskutera filmen fritt vilket 55 lärare              

svarade. Likaså här fick lärarna möjlighet att ge ett eget svar vilket 27 personer gjorde. Av                

dessa svar skriver 7 stycken att eleverna får diskutera filmen genom styrda diskussioner.             

Även här skriver flera lärare (5 stycken) att eleverna får se filmen som en del av ett tema samt                   

att eleverna får jämföra bok och film. En lärare skriver att “[e]leverna får diskutera filmen               

kopplat till annat innehåll, exempelvis litteraturhistoriska epoker” och en annan lärare skriver            

att “[f]ilm används tillsammans med noveller, dikter och romaner som underlag för utredande             

texter eller samtal av tex en genre, ett författarskap eller epok.” 
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Fråga fem var en öppen fråga där lärarna fick besvara hur de säkerhetsställer att lärande                

sker i arbetet med film vilket genererade i många olika svar. De flesta lärare skriver att                

eleverna får göra skriftliga inlämningar, prov eller muntliga redovisningar i grupp. Några av             

de svar som gavs var: “Genom analystext och diverse formativa uppgifter”, “Med            

uppföljning och olika typer av examinationer”, “Uppföljning muntligt i mindre grupper eller            

individuellt skriftligt”, “Genom bedömningstillfällen som recensioner, gruppdiskussioner       

eller analyser av filmen”, “Tydliga uppgifter som gås igenom före visning” och “Följer upp              

filmtittandet med någon form av examination. Är tydlig innan vi tittar vad syftet är.” Dessa               

svar beskriver hur de flesta av lärarna säkerhetsställer lärande i samband med            

filmundervisning. Ett fåtal lärare (8 stycken) nämner även kunskapskraven som en viktig del             

vid bedömning av lärande. Två av dessa lärare skriver: 

 

Att syftet med arbetet med filmen är tydligt uttalat, att det är en tydlig uppföljning               

och att det är kopplat till någon uppgift som har sin grund i kunskapskraven.  

 

För det första måste eleverna förstå varför de ska se filmen och utifrån vilka              

kunskapskrav. Lärandet sker inte bara genom film- utan också genom undervisning           

som binder ihop de båda delarna. Lärandet kan ses genom diskussioner,           

recensioner, analyser samt arbeten kopplade till filmen och arbetsområdet. Allt har           

sin grund i kursplanen och de kunskapskrav som finns. 

 

Några av lärarna nämner att filmmediet används inom ett arbetsområde i svenskan, bland             

annat epokstudier och att eleverna då får använda filmen som en källa i ett arbete. En av                 

dessa lärare skriver: “Genom efterföljande arbete, samt arbete som skett innan. Film är en av               

många verktyg man använder inom ex ett tema eller epok”. En annan lärare nämner också att                

film kopplas ihop med epokstudier och skriver: “Ser inte hela filmen i ett svep utan stannar                

den och diskuterar. Arbetar med förförståelse och ibland får de en sak att fokusera på, t ex                 

vilken epok karaktärerna passar bäst till. Diskussion i klassrummet därefter.” Att film är en              

del av ett tema nämner 14 lärare och en lärare skriver: “Filmen diskuteras alltid, eller så får                 

eleverna saker att tänka på innan film. Men i ärlighetens namn sker det ibland också som                

morot eller för att få tid att rätta innan nästa inlämning ska in. Men filmen har alltid en                  

koppling till antingen tema eller litteratur som behandlats.” Några få lärare (4 stycken)             
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skriver att de inte vet hur de säkerhetsställer lärande. Intressant att nämna är att endast fyra                

lärare benämner film som text och en lärare nämner det vidgade textbegreppet. Lärarnas             

arbetslivserfarenhet och ålder nämns inom parentes och kommentarerna är följande: 

 

Film är en multimodal text, kräver analys efter gemensam diskussion och           

bearbetning, tillämpar analysbegrepp. (10-15 år, 35-45 år)  

 

Genom att följa upp filmen som ingår i det vidgade textbegreppet i svenska som              

vilken text som helst. (10-15 år, 45-55 år)  

 

Vi diskuterar och lyfter filmens egenskaper som en form av ”text” i ett hav av               

texter (gruppdiskussioner) sedan skriver eleverna en filmanalys. (mindre än 1 år,           

25-35 år) 

 

Jag tänker att det precis som annan text förutsätter konkreta exempel från filmen.             

Jag har även arbetat med film för att tydliggöra tema och motiv i Svenska 1 (vilket                

visserligen ger fokus på kunskapskrav istället för syfte och centralt innehåll men 26             

står specificerat i kunskapskrav). Eleverna hade svårt att förstå tema och motiv            

men film gav tydligare exempel än litteratur. (1-5 år, 35-45 år) 

 

Figur 5. Hur ofta film visas per läsår.  

 

Vidare i fråga sex svarade lärarna på hur ofta de visar film per läsår och här var svaren                  

ganska spridda. Det är endast en person som aldrig visar film och vanligast förekommande är               

att visa film 2 gånger per läsår, vilket 51 lärare svarade. Se figur 5 ovan.  
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Lärarna fick i fråga sju svara på om de visar mer film nu än när de började sin karriär. Här                     

svarar 71 stycken (54,6%) Ingen skillnad, 36 stycken (27,7%) svarar Nej och 23 stycken              

(17,7%) svarar Ja. Av de 23 lärarna har 18 stycken arbetat i 10-15 år eller mer än 15 år. Detta                    

visar att endast ett fåtal lärare menar att de visar mer film nu än i början av sin karriär, trots                    

att flertalet av dessa lärare arbetat i mer än 15 år. Vidare på fråga åtta fick lärarna svara på                   

vem som väljer vilken film som ska visas. Här menar 89 stycken (68,5%) att det är läraren                 

som bestämmer och 41 stycken (31,5%) svarade att det skiftar mellan eleverna och läraren.              

Ingen svarade att det endast är eleverna som bestämmer. 

Fråga nio är liksom fråga fem en öppen fråga där lärarna fick namnge två filmer som de                  

ofta använder i undervisningen. Svaren var väldigt blandade och 68 olika filmer namnges             

varav några av dessa förekommer flera gånger. De filmer som namnges av tre eller fler lärare                

är Frankenstein (11 gånger), Troja (9 gånger), Sameblod (9 gånger), Pojken i randig pyjamas              

(8 gånger), Romeo och Julia (7 gånger), Fröken Julie (4 gånger), Möss och människor (4               

gånger), Ondskan (4 gånger), Schindlers list (4 gånger), Billy Elliot (3 gånger) och Forrest              

Gump (3 gånger). Flera lärare valde att inte namnge några filmer utan svarade istället att de                

använder olika filmer varje gång och därför inte ville nämna några. Fråga tio var en följdfråga                

till föregående fråga där lärarna fick svara på varför de använder just dessa filmer. Svaren               

visade sig vara blandade men det går att utläsa ett mönster i lärarnas svar. De flesta lärarna                 

har tagit upp två eller tre anledningar till varför de använder dessa filmer och utefter               

Grounded Theory har jag sorterat ut ett antal samband bland de arbetssätt som lärarna              

beskriver. Nedan i figur 6 presenteras de vanligaste arbetssätten med filmerna och hur många              

gånger de nämns totalt. Jag vill uppmärksamma att lärarna kan ha uppgett flera olika              

arbetssätt. 

 

Figur 6. Varför lärarna använder de nämnda filmerna. 
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En lärare som gärna använder Frankenstein och Odysseus i undervisningen skriver att dessa             

används “[f]ör att belysa upplysning och romantik. Odysseus för att på ett enklare sätt än att                

läsa Odysseen ge eleverna kunskap om centrala begrepp och klassiska myter samt för att              

koppla till vår tids berättelser/filmer som är inspirerade av antikens.” En annan lärare som              

använder sig mycket av Romeo och Julia samt The Great Gatsby skriver att dessa används               

“[f]ör att gestalta en epok samt för att jämföra med verket i skriftlig form. Samt för att det är                   

fantastiska filmer!” Av de som skriver att de brukar jämföra bok och film skriver en lärare                

som oftast använder Ondskan och Pojken i randig pyjamas att dessa filmer är “[g]oda              

exempel på hur film skiljer mot bok och för att tydliggöra nazisternas syn på judar.” De lärare                 

som inte har namngett några filmer är också de lärare som skriver att de använder filmer som                 

passar ett visst tema eller arbetsområdet som de arbetar med. De lärare som menar att filmen                

förmedlar viktiga budskap, normer och värderingar använder ofta Billy Elliot och en av dessa              

lärare som även använder filmen Crash skriver: “Dels finns det mycket att diskutera, till              

exempel om normer och värderingar, dessutom är de berättartekniskt intressanta och kan            

användas för att gestalta flera olika litterära verkningsmedel.” 

På fråga elva svarar lärarna på hur ofta eleverna får göra en adaptionsanalys och 69                

stycken (53,1%) svarar 1 gång per läsår, 10 stycken (7,7%) svarar 2 gånger per läsår och 51                 

(39,2%) svarar aldrig. Det är ingen lärare som arbetar med adaptionsanalys mer än 2 gånger               

per läsår. Vidare på fråga tolv svarar lärarna på om de tycker att de har tillräckligt med                 

kunskap om filmpedagogik. Här var svaren väldigt jämna mellan ja och nej då 53 lärare               
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(40,8%) svarade Ja och 49 (37,7%) lärare svarade Nej. Resterande 28 lärare (21,5%) svarade              

Vet inte. 

 

Figur 7. Om film är bra i kombination med skönlitteratur. 

 

 

Figur 8. Om film ska ha samma status som skönlitteratur. 

 

De sista två frågorna handlar om lärarnas inställning till film i förhållande till skönlitteratur              

och på fråga 13 svarar 124 lärare att det är bra att använda film i kombination med                 

skönlitteratur och endast 1 lärare svarar att hen inte tycker det är bra att använda film i                 

kombination med skönlitteratur. Vidare menar 43 lärare att film och skönlitteratur borde ha             

samma status medan 58 lärare inte tycker att film ska ha lika hög status som skönlitteratur. Se                 

figur 7 och 8 ovan. 

I slutet fick lärarna möjlighet att lämna en kommentar angående enkäten vilket många              

lärare gjorde. Vissa lärare hade synpunkter på frågorna medan andra ville förklara varför de              

tyckte att film skulle eller inte skulle ha samma status som skönlitteratur. Några av de               

kommentarer som gavs var bland annat:  

 

Gällande föregående fråga: kanske inte samma status som skönlitteratur, men          

definitivt som ett verktyg att hjälpa eleverna nå högre (läs)förståelseförmågor. 
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I svenskan är fördelen med film att elever kan ta till sig ett verk. Nackdelen är att                 

de behöver läsa, för att bli bättre på att läsa! Ett annat problem är att alla                

ungdomsböcker är filmatiserade, så man säger att man läser, men man tittar på             

filmen, eller väljer en bok de redan sett på film. Man har inte möjlighet att göra                

jämförande analyser på alla böcker de läser, ibland är syftet ett helt annat. 

 

Film är fantastiskt och kan komplettera men inte ersätta litteraturen. 

 

Jag tycker att film och skönlitteratur ska ha samma status eftersom de tillför både              

samma och skilda delar av kunskapskraven. Det ena bör inte utesluta det andra. 

 

Det är inte så att jag inte har kunskap om filmpedagogik men jag vill ha mer. 

 

I och med min andra frågeställning ville jag ta reda på om lärarna själva använder det vidgade                 

textbegreppet som begrepp eller om de benämner film som text. På fråga tre var det en person                 

som använder termen text i samband med film. Vidare på fråga fem var det en lärare som                 

nämnde det vidgade textbegreppet och tre lärare som benämner film som text. I den              

avslutande kommentaren var det ytterligare en lärare som menar att film är text och hen               

skriver: “Kommentar på föregående fråga: samma status ja, men elever behöver generellt mer             

träning på läsförståelse av skriftlig text än visuell text, därför ska större fokus ligga på det i                 

skolan.” Totalt var det alltså sex lärare (4,6 %) som använder “text” som term för filmmediet                

och en lärare som nämner det vidgade textbegreppet.  

6.1 Resultatdiskussion 

I diskussionen nedan kommer jag att besvara mina frågeställningar mer kvalitativt genom att             

jämföra lärarnas svar gentemot den tidigare forskningen och läroplanen Gy11.  

Med tanke på att film inte benämns i kunskapskraven för kurserna i svenska i Gy11 kan                 

lärare fortfarande värdera skönlitteratur högre än filmmediet. Dock återkommer begreppet          

text ett flertal gånger i kunskapskraven och i och med det vidgade textbegreppet kan man               

tolka det som att film är text liksom skönlitteratur. Idag efterfrågas både litterär kompetens i               

skolan men också förmågan att förhålla sig kritiskt till medier i och med             

digitaliseringsprocessen. Därför är filmmediet en viktig del av vad eleverna ska få kunskap             
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om, framförallt i svenskämnet. Resultatet av min undersökning visar att det finns en stor              

spridning mellan lärarnas arbetssätt med film samt lärarnas inställning till filmundervisning.           

Det finns också en spridd bild av vilken status filmmediet bör ha idag och trots att                

diskussionen har pågått i över 15 år så menar jag att det inte har skett några drastiska                 

förändringar gällande filmmediet i skolan.  

Årheim skrev sin undersökning om värdet av att läsa skönlitteratur för 10 år sedan och                

menade då att det fanns två läger mellan lärare. Dessa utgjordes av de som menade att                

skönlitteratur inte bör ha en särställning i skolan och de som menade att i och med                

digitaliseringen och elevers ökade medieanvändning på fritiden bör just fokus ligga på            

litteraturläsning i skolan. Denna uppdelning gjorde sig tydlig även i Bergmans undersökning            

från 2007 och hon menade då att skönlitteratur hade en dominerande ställning gentemot             

andra medier. Vidare i Söders studie visade det sig att filmmediet fortfarande hade lägre              

status än skönlitteratur i många skolor år 2013. Likaså är den här bilden urskiljbar även i min                 

studie. Åsikterna om film är uppdelad i de som anser att film och skönlitteratur ska ha samma                 

status (35,4%) och de som anser att skönlitteratur ska behålla sin särställning (44,6%). Det              

finns emellertid de som fortfarande är osäkra, vilket i min studie är 20% av informanterna.               

Att 35,4% av lärarna svarade att film ska ha samma status som skönlitteratur är en relativt                

hög siffra och visar att skönlitteraturens höga status kan vara på väg ner och filmens status på                 

väg upp. Trots det dominerar fortfarande de lärare som anser att skönlitteratur ska ha högre               

status i skolan, men kanske kommer det se annorlunda ut om ytterligare 10 år? 

I Olin-Schellers undersökning från 2006 menade hon att lärare bidrar till att ge              

skönlitteratur mer status än film i skolan genom att fortsätta använda film i             

underhållningssyfte. I min undersökning har en utveckling skett då många lärare har ett             

tydligt syfte med filmundervisningen. Dock vill jag trots det mena att min hypotes om att               

många lärare använder film för att underhålla eleverna stämmer då 23 lärare svarar att de               

använder film som utfyllnad och för att belöna eleverna. En lärare kommenterar till och med               

att så är fallet då hen skriver: “[...] men i ärlighetens namn sker det ibland också som morot                  

eller för att få tid att rätta innan nästa inlämning ska in.” Vidare menar 17 lärare (varav 12                  

stycken även använder film som utfyllnad) att eleverna får titta på film för avkoppling och               

nöje vilket också tyder på att filmmediet inte används på ett didaktiskt övervägt sätt av alla                

lärare. Olin-Schellers bild av att film används i skolan för att fylla ut lektionerna och               

underhålla eleverna lever på så vis fortfarande kvar till viss del och dessa arbetssätt fyller inte                
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någon funktion. Både Olin-Schellers samt Brodow och Rininslands undersökning visar att ett            

av de vanligaste sätten att använda film är för att gestalta en epok. Vidare visar Olin-Schellers                

undersökning att det också är vanligt att använda film som utfyllnad eller som jämförelse              

mellan bok och film. Det Olin-Scheller kom fram till i sin undersökning är som tidigare               

nämnt att inget av dessa arbetssätt fungerade på det sätt som läraren ville och syftet med                

undervisningen och lärandet gick förlorat. Dock är det viktigt att understryka att i             

Olin-Schellers undersökning var det egentligen inte själva arbetssättet med filmen som           

försvårade lärandet för eleverna. Utan det var efterarbetet och de frågor eleverna skulle             

besvara till filmen som gjorde att eleverna inte förstod syftet.  

I min undersökning är det fortfarande väldigt vanligt att låta en film gestalta en epok,                

vilket 81 lärare gör och det är likväl vanligt att jämföra film och bok vilket 87 lärare gör.                  

Vidare menar 124 lärare att det är bra att använda film i kombination med skönlitteratur               

vilket kan innefatta både epokstudier och jämförelser mellan film och bok. Dock svarar inte              

min undersökning på huruvida detta är ett framgångsrikt arbetssätt eller inte eftersom jag             

dessvärre inte har haft möjlighet att säkerhetsställa exakt hur lärarna arbetar med film.             

Genom lärarnas svar har jag däremot fått ta del av kortare exempel på hur arbetet kan se ut                  

och jag tycker mig kunna utläsa en betydligt mer planerad och målinriktad undervisning än              

den som framträder i den tidigare forskningen. Många lärare menar att ett tydligt syfte är               

viktigt vilket ger sken av att undervisningen är väl didaktiskt övervägt. Som tidigare nämnt              

kopplar en del lärare sin undervisning till kunskapskraven och följande citat är ett exempel på               

en lärare som har ett tydligt syfte med sin undervisning: 

 

För det första måste eleverna förstå varför de ska se filmen och utifrån vilka              

kunskapskrav. Lärandet sker inte bara genom film- utan också genom undervisning           

som binder ihop de båda delarna. Lärandet kan ses genom diskussioner,           

recensioner, analyser samt arbeten kopplade till filmen och arbetsområdet. Allt har           

sin grund i kursplanen och de kunskapskrav som finns. 

 

Trots att många lärare har ett tydligt syfte och mål med filmundervisningen finns det              

fortfarande lärare som inte har det. Till exempel använder som tidigare nämnt 23 lärare film               

som utfyllnad och 13 lärare menar att de inte vet hur de säkerhetsställer lärande i samband                

med filmundervisning. Exempelvis skriver en av dessa lärare: “Hur säkerställer vi någonsin            
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att adekvat utveckling sker? Måste det säkerställas?” Vidare menar ytterligare 11 lärare att             

filmen används som underlag för diskussion, men vad för typ av diskussioner som sker              

förklaras inte närmare. Ett exempel på en lärare som säkerhetsställer lärande genom            

diskussion skriver: “Vi diskuterar, och de får ofta lämna in skriftliga uppgifter. Ibland är              

filmen ett komplement till mina genomgångar.” Det är också förvånansvärt många i min             

studie som låter eleverna diskutera filmen fritt, vilket 55 lärare svarar att eleverna får göra.               

Enligt både Olin-Scheller och Årheim är det just uppgifterna som omfattar texterna som är              

viktiga för att utveckla elevernas lärande och att diskutera filmen fritt är enligt mig ett               

exempel på diskussioner som inte alltid är speciellt givande. Om eleverna ska lära sig något               

av filmen behöver uppgifterna kring den vara tydliga. 

I frågan om vilka filmer lärare använder i sin undervisning är flera filmer från äldre epoker                 

framträdande. Bland annat är Frankenstein och Romeo och Julia fortfarande populära filmer            

att visa, vilket de likaså var för 15-20 år sedan. Idag är det också många lärare som använder                  

Troja (2004) i sin undervisning vilket skulle kunna tänkas vara en mer modern och              

intresseväckande film än de betydligt äldre filmerna Korpen flyger och Seven som används             

inom epokstudier i den tidigare forskningen. Andra nyare filmer som nämns är bland annat              

Sameblod (2016) som används för att diskutera budskap, normer, värderingar samt           

minoriteter som har fått en större betydelse idag i och med Lagen om nationella minoriteter               

och minoritetsspråk från 2009. Exempelvis menar en lärare att Sameblod fungerar för att             85

diskutera mänskliga rättigheter och hen skriver att hen använder filmen för           

“[ä]mnesövergripande arbete, för att diskutera minoritetsspråk och människans rätt till sitt           

eget språk samt diskussion om mänskliga rättigheter.” 

I Wessbos undersökning visade det sig att elever som fick se en filmatisering av en novell                 

kunde göra djupare litterära analyser än de elever som fick läsa novellen. Wessbo             

understryker i sin undersökning att det finns goda möjligheter med att låta eleverna titta på en                

film och läsa dess roman och därefter göra adaptionsanalyser. I min studie svarade 79 lärare               

(60,8%) att de låter eleverna göra adaptionsanalyser 1-2 gånger per läsår medan 51 lärare              

(39,2%) svarar att de aldrig arbetar med det. Vissa lärare menar att de inte vet vad                

adaptionsanalys är, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att så många lärare svarade att                

de aldrig arbetar med det. En lärare skriver till exempel: “Jag vet inte vad adaptionsanalys är.                

Analys och filmanalys, men inte adaption. Så jag kanske gör det utan att vet att det är det jag                   

85 SFS 2009:724. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Stockholm: Kulturdepartementet, 2009. 
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gör.” Däremot var det som tidigare nämnt 87 lärare som svarade att eleverna får se filmen och                 

läsa romanen, vilket tyder på att det är vanligt att lärare arbetar med film och litteratur i                 

kombination med varandra. I den avslutande kommentaren skriver till exempel en lärare: “Jag             

tycker att film och skönlitteratur ska ha samma status eftersom de tillför både samma och               

skilda delar av kunskapskraven. Det ena bör inte utesluta det andra.” 

Avslutningsvis menar Olin-Scheller i sin undersökning att flertalet lärare saknade kunskap            

om filmpedagogik år 2006 och att lärarna då eftersökte mer kunskap. Idag har flertalet projekt               

för att utveckla lärares filmkunskap genomförts, bland annat läslyftet, flertalet samarbeten           

med Filminstitutet samt att filmkunskap har införts på lärarutbildningen. Om lärarna i min             

undersökning har tillräckligt med filmkunskap svarar 53 stycken (40,8%) att de har det,             

medan 49 stycken (37,7%) menar att de inte har det och 28 lärare (21,5%) vet inte. Detta                 

visar att lärare fortfarande behöver mer kunskap om filmpedagogik men också att många             

lärare har den kunskap som de behöver för att arbeta med film på ett didaktiskt övervägt sätt.  

För att sammanfatta diskussionen och svara på hur bilden av filmens status har ändrats               

idag utifrån informanterna i jämförelse med hur det såg ut för 10-20 år sedan så finns det                 

inget tydligt svar. Likaså finns det inget tydligt svar på frågan om lärare har mer kunskap om                 

filmundervisning idag. Min undersökning visar att många lärare har kunskap om           

filmpedagogik och att många lärare har tydliga syften och mål med undervisningen medan             

andra lärare använder film för att underhålla eleverna och saknar tillräckligt med kunskap om              

filmpedagogik.  

  

7 Avslutande diskussion 
 

När Torell skrev sin undersökning om elevers läsförmåga 2002 så menade han att läsning              

snart innebär att titta på en film. Nu var det 17 år sedan han förutspådde detta och trots den                   

enorma digitalisering som skett så har synen på läsning och film som text inte ändrats               

speciellt mycket. Ännu verkar det råda en stor osäkerhet kring om film verkligen ska värderas               

högre i skolan idag gentemot hur det tidigare har sett ut, i alla fall i min undersökning. Det                  

var nästan lika många lärare som menade att film ska ha samma status som skönlitteratur i                

förhållande till de som sa tvärtom, vilket visar att de två läger som tidigare har funnits kring                 

att dela upp texter i högt och lågt fortfarande lever kvar. I de kommentarer som gavs till                 
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enkäten menade de flesta lärare att film är ett komplement till skönlitteraturen. De lärare som               

svarade att de inte visste huruvida filmen skulle ha samma status som skönlitteratur påpekade              

också att det finns alltför många aspekter att diskutera, vilket jag givetvis håller med om. Ska                

film användas i underhållningssyfte så är det såklart ingen idé att film ska ha samma status                

som skönlitteratur. Det jag menar är att vi måste komma bort från att filmen ska användas för                 

att behaga eleverna och för att vi lärare ska få tid till att rätta prov.  

Som tidigare nämnt så nämns inte film i kunskapskraven i svenska i Gy11, vilket gör det                 

möjligt för lärare att faktiskt utesluta film i undervisningen. Trots att film inte nämns i               

svenskämnets kunskapskrav så är film och har länge varit en stor del av de flesta människors                

vardag och det vi kan lära oss genom film ska inte behöva gå förlorat. Tittar vi bara på                  

Sahlins projekt med de osäkra tonårspojkarna så har vi ett bevis på att det finns så mycket                 

värdefullt att diskutera i film. Till och med så det vi ser faktiskt kan förändra vår syn på oss                   

själva och vår inställning till andra människor. På frågan om varför lärarna använder sig av               

vissa typer av filmer svarar 21 lärare att de tycker att filmen förmedlar viktiga budskap.               

Likaså faller medmänsklighetsträning samman med svenskämnets syfte där det står att           

“Undervisningen ska 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.” Skolans ansvar         86

har alltid varit att både fostra och utbilda blivande samhällsmedborgare och visst borde vi ta               

alla möjligheter som finns till att faktiskt göra det. För vidare forskning hade det varit               

intressant att genomföra en fältstudie i gymnasieskolan ytterligare än gång för att få en              

djupare insikt i hur arbetet med filmundervisningen har förändrats över tid.  

 

 

  

86 Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma Ämnen För Gymnasieskola 2011, Stockholm, Skolverket, 
2011, s. 160. 
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Bilaga 1 - Enkätfrågor 

 
1. Hur gammal är du? 

❏ 25-35 
❏ 35-45 
❏ 45-55 
❏ 55-65 
❏ 65+ 

 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

❏ Mindre än 1 år 
❏ 1-5 år 
❏ 5-10 år 
❏ 10-15 år 
❏ Mer än 15 år 

 
3. När arbetar du med film i undervisningen? Kryssa i max 3 alternativ. 

❏ För att gestalta en epok 
❏ För att gestalta språklig variation 
❏ För att belöna eleverna 
❏ Som utfyllnad 
❏ Eleverna får läsa romanen samt se dess filmatisering 
❏ Eleverna får se filmen istället för att läsa romanen som den bygger på 
❏ Eleverna får se olika filmer och jämföra dem 
❏ Jag arbetar inte med film i undervisningen 
❏ Annat: 

 
4. I arbetet med film, hur går du tillväga? Kryssa i max 3 alternativ. 

❏ Eleverna får göra filmanalyser 
❏ Eleverna får diskutera filmen 
❏ Eleverna får skriva recensioner 
❏ Eleverna får göra adaptionsanalyser 
❏ Eleverna får göra egna tolkningar av filmen i form av skönlitterär text eller teater 
❏ Eleverna får titta på filmen för avkoppling och nöje 
❏ Annat: 

 
5. Hur säkerhetsställer du att lärande sker vid arbete med film? 

 
6. Hur ofta visar du film i undervisningen? 

❏ 1 gång/läsår 
❏ 2 gånger/läsår 
❏ 3 gånger/läsår 
❏ Mer än 3 gånger/läsår 
❏ Aldrig 

 
7. Visar du mer film nu än när du började din karriär som lärare? 

❏ Ja 
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❏ Nej 
❏ Ingen skillnad 

 
8. Vem väljer vilken film som ska visas? 

❏ Läraren 
❏ Eleverna 
❏ Ibland läraren/ ibland eleverna  

 
9. Vilka två filmer arbetar du oftast med i undervisningen? Om inga filmer används, skriv 
det. 
 
10. Varför arbetar du med just dessa? 
 
11. Hur ofta får eleverna göra en adaptionsanalys av en roman och dess filmatisering? 

❏ 1 gång/läsår 
❏ 2 gånger/läsår 
❏ 3 gånger/läsår 
❏ Mer än 3 gånger/läsår 
❏ Aldrig 

 
12. Tycker du att du har tillräckligt med kunskaper om filmpedagogik? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet inte 

 
13. Tycker du att det är bra att använda film i kombination med skönlitteratur i 
litteraturundervisningen? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet inte 

 
14. Tycker du att film borde ha samma status som skönlitteratur? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet inte 

 
15. Tack för din medverkan! Har du något du vill tillägga? 
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