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Sammanfattning

Det här examensarbetet har syftat till att svara på hur filmen används som undervisningsverktyg och 

hur  lärare  ser  på  filmen  som  en  del  av  deras  undervisning  och  arbetsmetoder.  Fokus  låg  på 

gymnasieskolan och framför allt ämnena Svenska och Engelska. Fem lärare intervjuades utifrån tre 

olika teman (synen på filmen som undervisningsverktyg, arbetsmetoder samt pedagogiska mål) och 

de resultat som framgick ställdes sedan mot tidigare forskning för att se skillnader, likheter och 

gemensamma nämnare. Intervjusvaren och tidigare studier visade sig vara i stort sett enhetliga, med 

liknande svar och tankar kring filmmediet i gymnasieskolans värld. Det framgick framför allt att  

filmen som medium ses som underlägset litteraturen och att använda film i undervisningssituationer 

anses vara ett ganska ”ofint” arbetssätt. Filmen verkar dessutom till största del användas som en 

inledning till specifika temaområden eller som en plattform för diskussioner i klassrummet. När det 

gällde syften och mål med filmundervisning visade intervjuerna att det framför allt handlade om 

elevernas  generella  positiva  inställning till  filmen som medium samt  de kunskapsområden som 

ämnesplanerna  beskriver.  Även om studien  är  begränsad på  grund av  antalet  respondenter,  ger 

arbetet ändå en ganska klar bild av filmen som undervisningsverktyg. Detta framför allt tack vare de 

mycket  snarlika  svaren  från  samtliga  intervjuade  lärare  och  likheterna  mellan  deras  svar  och 

tidigare forskning om ämnet.

Nyckelord: Didaktik, Gymnasieskolan, Intervju, Film, Filmundervisning
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1. Inledning

Film har alltid både fascinerat mig och intresserat mig. Mediet är inte bara lättillgängligt och en 

naturlig del av de flesta människors vardag, det är också en källa för kunskap. Berättartekniker, 

berättarperspektiv, karaktärsutveckling och de olika teman en film kan behandla är bara några av de 

områden man som tittare kan utveckla kunskaper inom. Med detta i åtanke fann jag det lite märkligt 

när  jag  startade  min  lärarutbildning  på  universitetet  att  filmmediets  utrymme,  ur  ett  didaktiskt 

perspektiv, är förvinnande litet jämfört med andra medier och aspekter. Litteratur, drama, teater, 

lyrik och informationsteknik tar alla upp en mycket större del i utbildningen för de ämnen jag i 

framtiden ska undervisa inom: Svenska och Engelska på gymnasiet och i grundskolans senare år. 

Det här blev mer intressant då jag under utbildningens gång upptäckte att film inte bara har en 

tydlig del i dessa ämnens kursplaner, under mina praktikperioder var filmen dessutom en naturlig 

del  av  flertalet  lektioner  och  ett  vanligt  inslag  i  lärares  lektionsplaneringar.  Den här  till  synes 

ambivalenta inställningen till filmmediet, tillsammans med mitt eget stora intresse för filmen som 

konstform,  är  orsaken  till  att   jag  valde  att  skriva  mitt  examensarbete  om  just  filmen  som 

undervisningsverktyg.

     Eftersom film är ett av mina stora intressen har skrivandet av det här examensarbetet till största 

delen  varit  ett  kärt  besvär.  Att  läsa  tidigare  forskning  om  ämnet  och  få  lära  sig  om  olika 

arbetsmetoder och synsätt på film i dagens skola har inte bara varit intressant och lärorikt, det har 

också varit väldigt utvecklande för min framtida roll som lärare. Men det är framför allt intervjuerna 

med de fem lärare som vänligt nog ställde upp som har varit höjdpunkten för mig under det här 

arbetet. Utan dem hade jag inte lärt mig i närheten av så mycket som jag faktiskt gjorde och det här  

arbetet skulle inte ha existerat utan dem. Tack!
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2. Bakgrund

Med den lättillgängliga världen av alternativa medier har undervisningen i svenska gymnasieskolor 

förändrats och läroplanerna för ämnet Svenska på gymnasienivå beskriver tydligt att eleverna ska 

utveckla  kunskaper,  både  kognitiva  och  emotionella,  genom  flera  medier  än  den  traditionella 

skönlitteraturen. Trots att styrdokumenten framhåller den här typen av undervisning är förhållandet 

mellan  dessa  alternativa  medier  och  lärare  ett  komplicerat  sådant.  Den  traditionella 

litteraturundervisningen  har  fortfarande  en  stor  roll  i  de  svenska  klassrummen,  samtidigt  som 

tekniska framsteg har gjort det lättare för lärare att använda digitala medier, filmer och Internet i sin 

undervisning.  Skönlitteraturen,  med  sin  historia  och  tradition,  ses  som ett  tryggt  och  beprövat 

undervisningsverktyg samtidigt  som till  exempel  filmen,  som i  det  här  arbetet  representerar  de 

alternativa medierna, verkar ses på som ett roligt och enkelt alternativ utan samma tyngd. Med detta 

sagt  verkar  det  också  bland  lärare  finnas  en  ambivalent  inställning  att  använda  filmen  som 

undervisningsverktyg. Många lärare verkar se filmundervisning som en användningsbar, modern 

och  effektiv  metod,  men  också  som  en  mer  oseriös  och  ”lätt”  variant  av  den  traditionella 

litteraturundervisningen. Anledningen till att den här inställningen är intressant att undersöka är just 

på grund av det som nämndes i början: läroplanerna beskriver tydligt de alternativa mediernas roll 

undervisningen. Läroplanerna gör detta genom det så kallade vidgade textbegreppet, en term som 

innebär att man jämställer olika mediers användningsområden och kunskapssyften under ett och 

samma begrepp. En tydlig realisation av detta begrepp kan man hitta i Lgy11 under ämnet Svenska:

Eleverna  ska  ges  möjlighet  att  i  skönlitteraturen  se  såväl  det  särskiljande  som  det 
allmänmänskliga i  tid  och rum. 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. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 
Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, 
dess  uppbyggnad och ursprung samt  ge  dem möjlighet  att  reflektera  över  olika  typer  av 
språklig variation.1

Vikten av det vidgade textbegreppet diskuteras också i Margot Blom och Klas Viklunds Film för  

lust  och  lärande  från  Statens  skolverk.2 Här  diskuteras  framför  allt  filmens  roll  och 

användningsområden i klassrummet i direkt relation till vad som står i läroplaner och styrdokument. 

Det som framhålls av Blom och Viklund är således syftet med filmundervisning och hur man bör 

1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (Lgy11), Stockholm 2011, s. 160. 
2 Margot Blom & Klas Viklund, Film för lust och lärande, Stockholm 2001.
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arbeta  med  mediet  för  att  uppfylla  dessa  syften  utifrån  det  vidgade  textbegreppet.  Detta  görs 

eftersom att läroplanen uppenbarligen jämställer olika medier när det gäller elevers utveckling och 

kunskap. Trots att olika medier som skönlitteratur och film genom detta begrepp kopplas samman 

och  jämställs,  är  filmundervisningen  fortfarande  inte  ansedd  som  lika  ”fin”  som 

litteraturundervisningen och det verkar råda en inställning bland lärare att skönlitteraturen är ett 

bättre  undervisningsverktyg  än  filmen.  Den  här  inställningen  blir  än  mer  intressant  när  flera 

undersökningar och tidigare forskning (som vi kommer se längre fram i det här arbetet) visar att 

film kan utveckla elevers narrativa fantasi, emotionella kopplingar samt språkkunskaper på samma 

sätt som skönlitteraturen. På grund av denna obalans är filmundervisning lite av ett stigma kopplat  

till en allmän inställning om att det är ett enkelt och bekvämt sätt att planera och genomföra en 

lektion.  Det  här  leder  vidare  till  att  undervisningsmetoder  om film inte  är  lika  utforskade som 

skönlitteraturens dito och att lärarutbildningen inte tar upp filmmediet som undervisningsverktyg i 

samma utsträckning som litteraturen. 

     Ytterligare en aspekt som är viktig att undersöka när det gäller filmen som undervisningsverktyg 

är  exakt  hur  lärare  använder  filmen  i  sina  klassrum:  vilka  metoder  och  arbetssätt  som  är 

utmärkande. Vid en snabb överblick av undersökningar och studier om ämnet är det tydligt att 

filmens roll som utgångspunkt för diskussioner och som inledning till olika teman är ett vanligt 

användningsområde. Ett bra exempel på just detta är Åke Sahlins Stäng inte av!: film som verktyg  

för samtal.3 Sahlin har i många år arbetat med en metod han kallar för  ”medmänsklighetsträning 

med stöd av videofilm” där han använt film som utgångspunkt för samtal och diskussioner med 

elever som anses stökiga och utåtagerande.  I  Sahlins bok, som är  en dokumentation över hans 

erfarenheter  och  arbetsmetoder,  beskrivs  filmen  som  diskussionsunderlag  och  som 

samtalskatalysator i klassrummet mycket utförligt. Sahlins dokumentation är fokuserad på enbart 

det här arbetssättet och trots att läroplanerna uppenbarligen framhåller flera aspekter om hur lärare 

ska arbeta med film och medier är det relativt tydligt att de flesta studierna och undersökningarna 

om filmens roll i klassrummet har just detta fokus. Filmen som undervisningsverktyg ger således ett 

intryck av att vara ett väldigt ensidigt arbetssätt som är intressant att undersöka, speciellt eftersom 

det står i kontrast till det som beskrivs i läroplaner och styrdokument. 

     Med detta i åtanke finns det alltså en anledning att ta reda på hur lärare som använder sig av film 

i undervisningen ser på filmundervisning som arbetssätt, vilka arbetsmetoder de använder samt vad 

det  finns  för  mål  och  syften  med  filmen  som  undervisningsverktyg  kopplat  till  de  aktuella 

läroplanerna. Just dessa aspekter är de som ligger till grund för syftet och frågeställningarna samt är 

det som arbetet syftar till att svara på.

3 Åke Sahlin, Stäng inte av!: film som verktyg för samtal, Stockholm 2001.
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3. Litteraturöversikt

3.1. Tidigare forskning

När det gäller tidigare forskning om filmundervisning är det relativt tydligt att det inte finns ett 

överflöd  av  undersökningar,  avhandlingar  eller  litteratur  om  ämnet.  Den  aspekten  av  film  i 

undervisningen  som  är  mest  representerad  är  framför  allt  olika  arbetssätt  och  metoder  kring 

filmundervisning. Christina Olin-Schellers Såpor istället för Strindberg: litteraturundervisning i ett  

nytt medielandskap  är ett exempel på en undersökning av just den aspekten.4 Olin-Schellers bok 

grundar  sig  i  observationer  av filmundervisning i  gymnasieskolan och hon visar  på tre  typiska 

undervisningsmetoder och utgångspunkter när det gäller film i litteraturundervisningen. De här tre 

typerna benämner Olin-Scheller som ”film som illustration”, ”film som utfyllnad” samt ”film som 

jämförelse”.5 Här finns således både empiriska data samt teorier och tankar om olika metoder med 

filmen som undervisningsverktyg, samtliga med en mängd olika användningsområden. 

     Vidare när det gäller olika metoder och arbetssätt med film i klassrummet hittar vi också i Ulf 

Jämteruds artikel ”Film öppnar dörren till livsfrågorna” i tidskriften Religion och livsfrågor från 

2010.6 Det här arbetet behandlar framförallt filmens roll i språkundervisningen då det är där som 

den största delen av filmundervisning äger rum, men det är  också viktigt  att  se att  filmen kan 

användas inom andra ämnen. Jämteruds artikel behandlar filmens roll i klassrummet när det gäller 

diskussioner  om livsfrågor  inom ämnet  religionskunskap,  det  ämne han själv  undervisar  i,  och 

belyser återigen (som nämnt under Bakgrund) tanken på att filmens roll i klassrummet framför allt 

är den som diskussionsunderlag. Artikeln fokuserar på filmens förmåga att skapa motivation och 

intresse samt vikten av att  genom film levandegöra religionsämnet,  vilket ofta resulterar i  både 

spännande och engagerade samtal i klassrummet.7 Jämterud förespråkar att filmen ska användas för 

att motivera elever och ge förväntningar på undervisningen. Han menar att en diskussion om syften 

och mål med eleverna riskerar att ta död på entusiasmen för ett ämne och med filmen som ett första 

möte med ett visst ämnesinnehåll skapas istället inspiration och nyfikenhet.8 Jämterud beskriver i 

sin artikel ett exempel där han inlett en kurs med att visa klipp ur flertalet olika filmer och där  

eleverna sedan fått i uppgift att skriva ner personliga reflektioner och tankar om de två klipp som de 

upplevde  som  mest  tänkvärda.  Jämterud  påpekar  att  en  sådan  här  kursinledning  inte  bara 

uppskattades av eleverna, den uppfyller också flertalet värdefulla syften. De syften Jämterud räknar 

4 Christina Olin-Scheller,  Såpor istället för Strindberg?: litteraturundervisning i ett nytt medielandskap, Stockholm 
2008.

5 Olin-Scheller 2008, s. 47-70.
6 Ulf Jämterud, ”Film öppnar dörren för livsfrågorna”, Religion och livsfrågor, Stockholm 2010, vol. 4, s. 5-7.
7 Jämterud, s. 5.
8 Jämterud, s. 6.
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upp är följande fyra:

 Eleverna blir medvetna om den bredd religionskunskapsämnet har, att ämnet innefattar långt 

mycket mer än faktakunskaper om olika religioner.

 Eleverna får möjlighet att reflektera över frågor som har med tro, mening och värde att göra 

samt att de blir aktivt engagerade redan i kursens första lektion.

 Läraren får chansen att lära känna eleverna, vilka frågor de funderar över och vilken syn på 

livet de har. Dessutom ger uppgiften en arena till de elever som kanske inte vill yttra sig 

inför hela klassen, alla får komma till tals i den skrivna uppgiften.

 Filmklippen kan användas  som referenspunkter  till  kommande lektioner.  Vid samtal  om 

livsfrågor och religösa fenomen kan läraren referera till filmscener alla har sett.

Efter  dessa  fyra  syften  avslutar  Jämterud  med  att  tillägga  det  faktum  att  en  sådan  här 

inledningsuppgift också är vädigt givande för honom personligen och att det är en väldigt berikande 

upplevelse att ta del av elevernas reflektioner och tankar.9 Jämteruds artikel kan således kopplas till 

båda delarna av arbetets syfte och frågeställningar; både metoder och arbetsätt samt mål och syften 

med filmundervisning.

     När det gäller internationell forskning om filmundervisning finns det även där material, studier 

och  publikationer  om ämnet.  Ett  exempel  på  sådan forskning är  den nästan 50 år  gamla,  men 

fortfarande relevanta, brittiska studien Talking about the cinema av Jim Kitses.10 Trots skillnaden i 

tid, undervisningskultur och filmmediets tillgänglighet är det som framgår i Kitses studie och det 

som de  intervjuade lärarna uppgav för  det  här  arbetet  slående lika.  Här  får  alltså  den brittiska 

studien  visa  att  filmundervisning  inte  bara  ses  på  ett  liknande  sätt  internationellt,  utan  också 

förändrats väldigt lite under de senaste 50 åren. Precis som Sahlins dokumentation och Jämteruds 

artikel är hela Kitses studie grundad i tanken på att filmens syfte i undervisningen är att öppna för 

frågor, skapa funderingar, forma frågor och ge tankar kring olika teman och ämnen. Kitses visar 

återigen att fokus på metoden att använda film som en grund för diskussioner och samtal är ett  

vanligt fokus när det gäller filmundervisning.

     Tidigare  forskning  verkar,  som vi  sett  ha  ett  relativt  stort  fokus  på  olika  metoder  inom 

filmundervisningen, men då det här arbetet utöver metoder också menar att ta reda på syften och 

mål med att använda filmen i skolan är det viktigt att även undersöka den aspekten. Att diskutera 

kring film och att använda filmen som en samtalsgrund ger visserligen filmen ett tydligt syfte med 

9 Jämterud, s. 7.
10 Jim Kitses, Talking about the cinema, London 1966.
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att skapa intresse och väcka frågor och tankar hos eleverna, men det finns också studier som visar 

på mer tradionella syften och där filmen jämställs med skönlitteraturen. Ett exempel på detta är 

Anne Heiths studie Texter-medier-kontexter: introduktion till textanalys i svenskundervisningen på  

grundskolan och i gymnasiet.11 Där beskriver författaren bland annat att filmen med stor fördel kan 

användas för undervisning om olika genrer,  då hon menar att  filmen i  egenskap av att  vara en 

genrehybrid (att filmer sällan håller sig inom ramen för  en  specifik genre) gör att den inte bara 

fungerar mycket väl i sådana undervisningssituationer utan utöver det också ökar elevernas kunskap 

och  medvetande  om  multimedia.12 I  majoriteten  av  Heiths  studie  påvisas  olika  typer  av 

undervisning där film kan fungera inte bara som en komplettering till litteraturundervisningen, utan 

även också som en ersättning. Heith menar att  många av de mål och syften som finns med att  

undervisa  om skönlitteratur  i  skolan  är  samma  mål  och  syften  som också  kan  uppfyllas  med 

filmundervisning.

     Kopplingar till  Heiths studie och jämförelsen mellan filmens och skönlitteraturens syften i  

undervisningen finns även att hitta i Anette Årheims kapitel ur Lena Kårelands Läsa bör man...?:  

den  skönlitterära  texten  i  skola  och  lärarutbildning.13 Årheim  diskuterar  här  skönlitteraturens 

uppenbart överordnade status i undervisningen och ställer sig kritisk till det faktum att litteratur ses 

som det enda sättet att utveckla elevernas kunskap om bland annat berättarstrukturer. Årheim menar 

att  det  här  bygger  på  en  generell  uppfattning  om att  andra  medieformers  berättande  inte  kan 

utveckla dessa kunskaper i samma grad som skönlitteraturen kan: något som det inte finns några 

belägg för i tidigare forskning och grundar sig i en traditionell syn på litteraturundervisningen.14 Här 

blir  det  alltså  ännu en  gång tydligt  att  syften  och mål  med  filmundervisning verkar  vara  nära 

sammankopplade med litteraturundervisningens dito.

     Slutligen är också Årheims avhandling  När realismen blir orealistisk: litteraturens ”sanna”  

historier  och  unga  läsares  tolkningstrategier  viktig  att  granska  när  det  kommer  till 

filmundervisningens syfte och mål,  men också de metoder som finns.15 Avhandlingens fokus är 

främst på olika former av litteraturundervisning, men det är litteraturens koppling till andra medier 

som utgör analysen och hur medier och litteratur  sammanförs och samverkar  i  undervisningen. 

Årheim beskriver hur olika medier, bland annat film, används för att belysa kontexter, skillnader 

11 Anne  Heith,  Texter-medier-kontexter:  introduktion  till  textanalys  i  svenskundervisningen  på  grundskolan  och  i  
gymnasiet, Lund 2006.

12 Heith, s. 218-222.
13 Annette Årheim, ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter,” i: Lena Kåreland (red.), Läsa bör man...?:  

den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Stockholm 2009.
14 Årheim 2009, s. 69.
15 Annette Årheim, När realismen blir orealistisk: litteraturens ”sanna” historier och unga läsares tolkningsstrategier, 

Växjö 2007.
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och likheter mellan dessa medier och skönlitteratur.16 Genom Årheims avhandling tydliggörs inte 

bara likheterna mellan litteraturens och filmens syften i undervisningen, den visar också på hur 

olika  medier  kompletterar  och  överlappar  varandra  när  det  gäller  att  uppfylla  ämnesplanernas 

kunskapsmål.

3.2. Teoretiska perspektiv

Många  av  de  teoretiska  utgångspunkterna  i  arbetet  kommer  vara  direkt  kopplade  till  ett  antal 

centrala begrepp som kommer vara nödvändiga att utforska för att kunna uppfylla arbetets syfte och 

svara på dess frågeställningar. Det vidgade textbegreppet är ett sådant centralt begrepp som kommer 

att behandlas och är av stor vikt för arbetet.  Christina Olin-Scheller beskriver detta begrepp i sin 

doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers textvärldar  med 

utgångspunkt i kursplanerna där hon förklarar att inom det vidgade textbegreppet innebär ordet text 

inte bara skrivna och talade texter utan innefattar även bilder och film.17 Med andra ord ger det här 

perspektivet på texter en jämställdhet, i flera avseenden, mellan de två medierna skönlitteratur och 

film i undervisningen. Syftet med att kursplanerna poängterar det vidgade textbegreppet förklarar 

läroplanskommittén med att  skolan ska ha en tydlig relation till  medieutvecklingen och ska ”ta 

elevernas kunskap om och intresse för medievärlden på allvar”.18 Det här begreppet är av relevans 

för arbetet då det inte bara visar på att läroplaner sammanför olika medier utan också för att det  

direkt kan påverka hur lärare använder filmen i sin undervisning. 

     Direkt kopplat till det här begreppet är också teorin om att det finns en tydlig  texthierarki  i 

undervisningen  idag.  Olin-Scheller  förklarar  det  även  det  här  begreppet  i  tidigare  nämnda 

avhandling där hon beskriver att lärare har en  tendens att placera texter i ”höga” och ”låga” fack 

och på så sätt ger texter olika värden. Där hamnar populärkulturen, tillsammans med medier som 

inte anses vara skönlitteratur, i det ”låga facket”.19 Eftersom filmmediet hamnar i just denna ”låga” 

kategori innebär det att det, trots kursplanernas framhållning av det vidgade textbegreppet, finns en 

tydlig texthierarki. Den här teorin och det här begreppet blir viktigt att utröna därför att den, precis  

som  det  vidagde  textbegreppet,  har  direkt  anknytning  till  hur  lärare  ser  på  filmen  som 

undervisningsverktyg, men kan också diktera vissa metoder och förhållningssätt till filmen som en 

del av undervisningen. 

     Ytterligare ett av de centrala begreppen och ett viktig teoretiskt perspetiv i arbetet är idén om 

intermedialitet, som beskrivs i flera tidigare studier och undersökningar och handlar om att arbeta 

16 Årheim 2007, s. 99.
17 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers textvärldar, Karlstad 2007, s. 

21.
18 Olin-Scheller 2007, s. 21.
19 Olin-Scheller 2007, s. 11-12.
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med att hitta kopplingar och jämföra olika medier i undervisningen.20 Det här begreppet kommer det 

bli nödvändigt att utforska både på grund av att det är direkt kopplat till olika arbetsmetoder, men 

också  därför  att  det  är  ett  centralt  begrepp  när  det  gäller  att  utröna  syften  och  mål  med 

undervisningen. Det är också ett viktigt begrepp när det gäller att hitta kopplingar mellan film och 

annan mer tradionell undervisning. 

     Till sist är det den distinktion Sahlin gör mellan filmundervisning och filmvisning som kommer 

vara viktig för arbetet och den data som kommer att samlas in.21 Sahlin menar att det är viktigt att 

göra elever medvetna om skillnaden mellan dessa två begrepp och att det är något lärare inte alltid 

själva är medvetna om och inte förmedlar tillräckligt väl till sina elever. I och med dessa begrepp är  

det undervisningens syfte och mål som måste vara extra klara, välformulerade och tydligt förklarade 

för de elever som omfattas av undervisningssituationen. 

     Alla dessa begrepp och teorier står också i relation till  varandra och kommer att utforskas, 

undersökas och ställas både mot varandra samt mot det som framgår i de genomförda intervjuerna.

20 Heith, s. 207; Årheim 2007, s. 99; Olin-Scheller 2008 s. 64.
21 Sahlin, s. 39.
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4. Syfte och frågeställningar

4.1. Syfte

Arbetets  syfte  är att  undersöka hur gymnasielärare som arbetar med film i  klassrummet ser på 

filmen  som undervisningverktyg  samt  vilka  pedagogiska  mål  och  syften  dessa  lärare  har  med 

filmundervisningen.

4.2. Frågeställningar

Undersökningens preciserade frågeställningar kommer att vara tre stycken: 

1. Hur ser de lärare som arbetar med film i klassrummet på filmen som undervisningsverktyg?

2. Vilka arbetsmetoder inom filmundervisning är vanliga för dessa lärare?

3. Vilka pedagogiska mål och övergripande syften har dessa lärare med sin filmundervisning?

11



5. Metod

5.1. Metod för datainsamling och urval

För  att  kunna  svara  på  arbetets  syfte  och  frågeställningar  har  intervjumetoden  valts.  Eftersom 

frågeställningarna handlar om vilket perspektiv lärare som arbetar med film i klassrummet har på 

mediet, vilka arbetsmetoder de jobbar med och hur de ser på mediet i anknytning till elevernas mål, 

måste man vända sig till dessa lärare direkt för att få svar på frågorna. Kvalitativ data i form av 

intervjusvar är således av yttersta vikt för arbetet. För att få adekvata svar på frågorna krävs det att 

de  intervjuade  lärarna  är  relevanta  för  arbetets  syfte;  att  de  arbetar  med  filmen  som 

undervisningsverktyg  i  relativ  stor  utsträckning eller  att  de  åtminstone  har  erfarenheter  av  och 

kunskaper om ett sådant arbetssätt. Därigenom har även urvalet av lärare skett på samma grund som 

metodvalet;  det  är  endast  lärare  som använder  film  i  klassrummet  som kan  svara  på  arbetets 

frågeställningar. Samtliga lärare är språklärare på gymnasiet, det vill säga att de är lärare i Svenska 

och/eller  Engelska  samt ett  annat  ämne.  Anledningen till  detta  är  enkel:  inom språkämnena på 

gymnasiet finns det tydliga riktlinjer för film i kursplanerna och det är inom de ämnena som mycket 

av filmundervisningen sker.

     Urvalet har skett genom befintliga kontakter med lärare på gymnasieskolor i Uppsalaområdet 

som har varit en del av min egen gymnasieutbildning och som i sin tur rekommenderat andra lärare 

som använder sig av filmen som ett undervisningsverktyg. Med tanke på intervjumetodens höga 

tidskrav,  både när  det  gäller  genomförande och sammanställande,  har  urvalets  tillvägagångssätt 

valts av rent praktiska och tidsmässiga skäl då det ter sig relativt enkelt att arrangera och utföra. 

Antalet intervjuade lärare begränsas till fem lärare, samtliga från olika skolor, då det anses vara 

tillräckligt många för att ge ett tillfredställande resultat samtidigt som det är ett realistiskt antal med 

arbetsbördan i åtanke.

     Intervjuerna har formen av respondentintervjuer då arbetes syfte och frågeställningar handlar om 

enskilda individers uppfattningar och det är de intervjuade som står i fokus. Formen på intervjuerna 

är halvstrukturerade med teman och underteman konstruerade efter frågeställningarna. Riktlinjerna 

för intervjuerna har hämtas ur Jan Trosts Kvalitativa intervjuer från 2005.22 De tre teman som valts 

för intervjun är  filmen som undervisningsverktyg,  arbetsmetoder med film samt  pedagogiska mål  

och syften med filmundervisningen. Utifrån dessa teman har sedan underteman och specifika frågor 

utformats för att ge intervjun en tydlig struktur samtidigt som den öppnar för flexibilitet och ett 

naturligt  flyt  i samtalet.  Dessa teman och underteman finns att  läsa i  sin helhet under rubriken 

”Bilagor”. Viktigt att ha i åtanke är att det handlar om en explorativ deskriptiv studie och därför inte 

22 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund 2005.
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kan  ses  som  generell  eller  allomfattande.  Mängder  av  skillnader  kan  finnas  mellan  skolor, 

kommuner och skolformer. Fem respondenter är helt enkelt en begränsad studie.

5.2. Metod för bearbetning och analys

Intervjuerna spelas in för att sedan kunna transkriberas och användas i arbetet. Där längre svar och 

utsagor kring ett ämne eller frågeställning har mottagits citeras respondenterna i en transkriberad 

version. Kortare kommentarer eller åsikter (enstaka meningar eller ord) används flytande i texten 

där  de är relevanta då de inte behöver  ta upp ett  större utrymme som de längre transkriberade 

samtalen/svaren. Dessutom sammanställs den insamlade datan (intervjusvaren) och kategoriseras 

utifrån de huvudteman som ställts upp innan. På det här sättet blir datan och resultaten strukturerade 

för att sedan enkelt kunna användas i arbetet där det är relevant. Analysen av materialet sker genom 

att de ställs mot de begrepp som finns i arbetets teoretiska perspektiv samt att de intervjuades svar 

ställs mot varandra och jämförs med varandra för att utröna skillnader och likheter som är viktiga 

för arbetes syfte och frågeställningar.

5.3. Etiska aspekter

Intervjuerna genomfördes efter de riktlinjer som går att finna i Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från 2002.23 De etiska aspekter och krav 

som är relevanta för det här arbetet var framför allt informationskravet; deltagarna var medvetna om 

att  deras deltagande var frivilligt  och att  de kunde avbryta sin medverkan när som helst  under 

arbetets gång. De var också informerade om arbetets syfte och innehåll samt vad den informationen 

de  gav  skulle  användas  till.  Deltagarna  var  också  informerade  i  god  tid  innan  intervjuerna 

genomfördes. Samtliga deltagare gav också sitt tydliga samtycke till att medverka.

     När det gäller  konfidentialitetskravet är intervjuerna knappast etiskt känsliga med tanke på 

innehållet,  men  eftersom  intervjuerna  spelades  in  var  de  intervjuade  försäkrade  om  att 

ljudupptagningarna  inte  skulle  vara  tillgängliga  för  allmänheten.  På  samma  sätt  angående 

nyttjandekravet  försäkrades  även  deltagarna  att  materialet  endast  skulle  användas  till 

forskningsändamål.  Trots  att  intervjuerna  inte  kan  klassas  som  etiskt  känsliga  valde  samtliga 

deltagare att vara anonyma och därför används fingerade namn genomgående i arbetet.

23 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm 2002.
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6. Resultat och analys

Resultaten kommer att presenteras utifrån de tre frågeställningar som ligger till grund för arbetet 

och de tre teman som använts för att strukturera intervjuerna. Varje frågeställning har fått sin egen 

underrubrik,  i  den ordning som frågeställningarna ställts  upp, och efter varje underrubrik följer 

sedan resultaten och analysen.

6.1. Lärarens syn på filmen som undervisningsverktyg

Innan man börjar undersöka filmens roll i klassrummet kan det vara viktigt att ta reda på vilken 

inställning  och  syn  lärare  har  på  mediet  och  dess  användningsområde.  Då  samtliga  av  de 

intervjuade  lärarna  har  valts  på  grund  av  att  de  relativt  ofta  använder  filmen  som  ett 

undervisningsverktyg kan man anta att inställningen måste vara övervägande positiv, men det skulle 

visa  sig  vara  mer  komplext  än  så.  Patrik,  gymnasielärare  i  Svenska  och  Engelska  beskrev 

filmundervisningen  som ”lite  av  ett  stigma”.  Han påpekade  att  han  på  sin  skola  är  känd  som 

”filmläraren” hos sina kollegor och av vissa elever. Han upplever att han, oftare än sina kollegor, 

måste försvara sin undervisning och förklara sina lektionsplaneringar där han använder sig av film. 

Dessutom finner han att filmens roll i klassrummet ses som underordnat andra, mer traditionella 

undervisningsmetoder:

Patrik: Man får ganska ofta blickar och kommentarer av kollegor om man har en film i handen i  

korridorerna. ”Jaha, är det filmdags igen?” liksom (skratt). Nu bryr jag mig inte så mycket längre 

men i början var det faktiskt ganska jobbigt och jag var inte så sugen på att visa att jag hade en film 

med mig (skratt)

Mattias: Oj, det är såpass alltså?

P: Ja, men inställningen har blivit bättre under mina år här, mest tack vare att jag ofta förklarar hur 

och varför jag använder filmatiseringar och film i klassrummet. (Tystnad). Men jag tror tyvärr att 

det är en allmän inställning att film är ”ofint” att använda, framförallt bland äldre lärarkollegor även 

om de själva använder film ganska ofta i undervisningen (skratt)

M: Varför är det så tror du?

P:  Okunskap. Kanske lite ignorans. Och jag tror att  många lärare,  trots  att  yrket har utvecklats 

väldigt mycket med IT och teknik och så, fortfarande jobbar som de alltid gjort. Stagnation! (skratt)

Patrik pekar här på något som ofta kom upp i intervjuerna med de andra lärarna, att filmen inte har 

samma status som andra undervisningsverktyg. Den här beskrivningen är ett bra exempel på hur 
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begreppet texthierarki fungerar i praktiken. Olin-Scheller beskriver begreppet som en tendens att i 

undervisningen placera texter i ”höga” och ”låga” fack där populärkultur, film och andra medier 

hamnar i det låga facket och ses som underordnat skönlitteraturen som hamnar i det höga facket. 24 

Filmens status är alltså relativt låg i jämförelse med andra arbetsmetoder, vilket är intressant då det 

framgår i samtliga intervjuer att filmundervisning är både ett vanligt och uppskattat arbetssätt, inte 

bara för de intervjuade lärarna utan även också deras kollegor. Av intervjusvaren att döma finns det 

en  tydligt  ambivalent  inställning  till  filmens roll  i  klassrummet.  Lärarna använder  gärna film i 

undervisningen och anser att det fungerar väldigt bra i de flesta sammanhang samtidigt som de ser 

på  mediet  som  ett  arbetssätt  som  är  underordnat  mer  traditionella  undervisningsverktyg  som 

skönlitteratur och dramatik.

     Ytterligare en aspekt som framkom ofta under intervjuerna när det kom till hur lärarna såg på 

filmen som en del av undervisningen, var att man ofta valde att använda film på grund av den 

generellt positiva inställningen till film hos eleverna. Elevernas positiva attityd till film nämndes av 

samtliga intervjuade lärare och beskrivs även som en viktig aspekt i filmundervisning av Kitses.25 

Kerstin, gymnasielärare i Svenska, Engelska och Franska beskrev tydligt hur filmen kan användas i 

klasser där det finns ett tydligt motstånd till litteratur:

Kerstin:  Oftast  använder  jag  film  då  jag  vet  att  eleverna  uppskattar  det  och  när  det  finns 

ett...motstånd till att läsa eller använda böcker istället.

Mattias: Motstånd?

K: Ja, det är vanligt att elever inte vill läsa och använda skönlitteratur möts oftast med ”ååh, måste 

vi?” och annat gnäll. Eleverna har inte läsvana längre och läser inte böcker på fritiden längre. Film 

är en mycket större del av deras liv och lättare att relatera till. Dessutom kan man få ut minst lika 

mycket från en filmatisering av en bok som boken i sig själv så jag tycker det funkar bra. Sen tror 

man kanske att det är lättare att använda film än böcker, lättare att planera och lättare att göra, men 

så är inte alltid fallet. Det får inte bli en ”lätt utväg” (skratt)

Kerstins kommentar på elevernas attityder kring film och skönlitteratur var en allmän inställning 

som delades av alla de intervjuade lärarna och visar att elevernas syn på filmen direkt påverkar hur 

läraren ser på mediet. Flera av lärarna påpekade också att filmundervisning tenderade att gå mycket 

enklare än annan undervisning då eleverna inte bara har en positiv inställning till film utan också för 

att de, på grund av sin vana med mediet, har lättare att relatera till undervisningen och redan besitter 

24 Olin-Scheller 2007, s. 11-12.
25 Kitses, s. 9-12.
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en del kunskaper som film bidrar med.

     Vidare angående synen på filmen som undervisningsverktyg, både från lärarens och elevernas 

perspektiv,  påpekade  Anders,  gymnasielärare  i  Svenska,  Engelska  och  Samhällskunskap,  flera 

gånger vikten av att hela tiden skilja på filmundervisning och filmvisning. Den här distinktionen är 

exakt den som Sahlin belyser som en viktig del av mediets roll i klassrummet.26 Både Anders och 

Sahlin framhåller vikten av att alltid använda filmen med ett syfte i undervisningen och att tydligt 

förmedla till eleverna skillnaden mellan de två begreppen. Det här måste göras så att eleverna inte 

ser  filmen  som en  form av  belöning  eller  avbrott  från  skolan,  utan  som en  viktig  del  av  sin 

utbildning och undervisning. Anders menar att om man som lärare börjar se filmen som ”ett enkelt 

sätt att planera en lektion” eller som ett sätt att blidka en stökig klass, så har man fel syn på filmens  

användningsområde och därför inte borde använda mediet alls. Enligt Anders måste ”...syftet och 

målet med att visa en film i klassrummet alltid komma först, inte filmen i sig”.

6.2. Arbetsmetoder med film i klassrummet

När det gällde frågor om hur man använde filmen i sin undervisning visade det sig att svaren var 

mycket lika bland de intervjuade lärarna. Filmens primära användningsområde var framför allt i 

rollen som diskussionsunderlag och som inledning till  kurser och temaområden. Samtliga lärare 

framhöll den här metoden som ett av filmens absolut bästa användningsområden och ger ett tydligt 

eko  av  exakt  det  som Jämterud  belyser  i  sin  artikel.27 Trots  det  faktum att  Jämteruds  artikel 

fokuserar  på  ämnet  Religionskunskap  och  de  intervjuade  lärarna  diskuterar  filmen  inom 

språkämnen är det samma metod som blir belyst här. Patrik definierar filmens förmåga att inleda 

kurser eller teman som en ”katalysator”, ett sätt att få eleverna intresserade och för att sätta igång 

diskussioner  kring  litterära  epoker,  författarskap  eller  språkområden  .  Eva,  gymnasielärare  i 

Svenska  och  Samhällskunskap,  berättar  att  hon  använt  samma  metod  i  åtta  år  när  hon  ska 

introducera Shakespeare i undervisningen:

Mattias: Har du något bra exempel på hur du använder film i din undervisning?

Eva: Shakespeare in Love! (skratt) Den har räddat många av mina elever från att dö Shakespeare-

döden (skratt)

M: (skratt) Okej, hur då?

E: Jag använder den alltid när jag ska introducera Shakespeare för en klass. Jag blev tipsad som den 

på universitetet och har använt den sen jag började. Jag visar scener och berättar om Shakespeare 

och sen får de diskutera vad de sett, vad de visste om honom innan och vad de tycker om hans verk.  

26 Sahlin, s. 39.
27 Jämterud, s. 5.
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Det blir ett jäkla liv varje gång (skratt)

M: Blir det enklare att jobba med Shakespeare menar du?

E: Ja, o ja! De får en helt annan bild, en levande bild, av honom och inte bara traggla sig genom 

hans texter. De blir intresserade och vill veta mer. Man har ju hört skräckhistorier om andra lärare 

där det är omöjligt att jobba med äldre texter och jag säger alltid ”Shakespeare in Love, prova den”.  

Jag har aldrig något problem med den delen av litteraturen. Samma sak med antiken, jag visar alltid 

delar av Troja innan vi börjar med antiken, funkar perfekt! (skratt)

Eva belyser här hur användbar filmen är i just rollen som ”katalysator” och att filmen i den här 

rollen är väldigt effektiv i den här typen av undervisningssituation. Liknande utsagor fanns hos de 

andra  lärarna  och  förutom  Shakespeare  in  Love (1998)  och  Troja (2004)  nämndes  filmer  som 

Romeo + Julia (1996),  Capote (2005),  Cast Away (2000),  I Rosens Namn (1986) och Kejsarn av 

Portugallien (1992). Då lärarna är språklärare är det inte svårt att se de tydliga litterära referenserna 

i  dessa  filmer,  både  till  författare  och  epoker  (William Shakespeare,  antiken,  Truman  Capote, 

Robinson  Crusoe,  medeltiden  och  Selma  Lagerlöf).  Epoker  och  författarskap  är  definitivt 

överrepresenterade när det gäller filmundervisningen och även om språkområden som dialekter och 

rena engelskakunskaper nämns i intervjuerna är det just de två områdena som framgår tydligast. Det 

här går att koppla till Olin-Schellers studie där tre olika arbetsmetoder med film beskrivs och där 

hon definierar den första metoden med begreppet ”film som illustration”.28 Olin-Schellers definition 

och det som Patrik benämnde som ”katalysator” är nämligen samma sak; att använda filmen för att 

levandegöra litteratur och litteraturhistorien samt för att ge eleverna en övergripande, visuell bild 

över författare och olika litterära epoker. Samtliga lärare använde sig av filmen på det här sättet och  

intygade att metoden så gott som alltid fungerade väl med ytterst få undantag.

     Olin-Schellers andra metod är vad hon kallar ”film som utfyllnad” och innebär att  läraren 

använder filmen som ett  sorts  komplement till  undervisningen, oftast  som en avslutning till  ett 

temaområde eller  en  specifik  kurs.29 Med den här  metoden fokuseras  undervisningen på själva 

litteraturen och andra texter medan filmen får agera som ett mindre tillägg eller stöd. Även den här  

metoden framkom under intervjuerna, om än inte i samma utsträckning i som den tidigare nämnda. 

Bengt,  gymnasielärare  i  Svenska  och  Matematik,  berättade  dock  om en  metod  som påminner 

väldigt mycket om ”film som utfyllnad”:

Bengt: En av filmerna jag faktiskt använder oftast är  Cast Away med Tom Hanks. Den låter jag 

28 Olin-Scheller 2008, s. 47-70.
29 Olin-Scheller 2008, s. 53.
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nästan alltid eleverna se efter vi jobbat med Robinson Crusoe.

Mattias: Hur arbetar du med den?

B: Alltså, det är lite pinsamt, men jag låter eleverna se hela under lektionstid. Efter vi avslutat allt  

arbete. Som en belöning till dem. Inte pedagogiskt direkt, jag vet.

M: Så de får inga uppgifter kring filmen att jobba med?

B: Nej, det brukar inte bli så. Jag har en diskussion med dem där de får jämföra karaktärerna och 

tänka  på  de  teman  vi  diskuterat,  överlevnad,  ensamhet  och  hela  ”öde-ö-scenariot”.  Men  inga 

uppgifter, nej. Det är mer som en belöning för eleverna även om jag tycker att det kan vara viktigt 

att reflektera över litteratur på det sättet. Men de ser det absolut som en belöning och det är så jag  

beskriver det för klassen.

Bengts svar illusterar inte bara hur ”film som utfyllnad” fungerar i praktiken, de visar också på att  

det  finns en problematik med den här metoden.  Det blir  framförallt  tydligt  att  Sahlins nämnda 

distinktion  mellan  filmvisning  och  filmundervisning  (s.  13-14)  suddas  ut  i  det  här  exemplet. 

Eleverna  uppfattar  filmen  som en  belöning  eller  ett  pris  snarare  än  en  del  av  undervisningen. 

Därigenom kan man, trots att Bengt beskriver att han har ett syfte med att visa filmen (reflektion 

och diskussion), uppfatta filmmomentet i kursen som överflödigt från ett kursplansperspektiv och i 

rak motsats till det som Anders nämnde i sin intervju; att syftet och målet är det viktigaste med att 

använda filmen i undervisningen.

     Med exemplet ”film som utfyllnad” är det vidare uppenbart att man missar ytterligare en aspekt 

av filmundervisningen, nämligen intermedialitet. Både Olin-Scheller och Årheim beskriver det här 

begreppet som innebär att jobba med två typer av texter, i det här fallet film och litteratur, med ett  

jämförande  perspektiv  och kopplingar  mellan  texterna.30 Utifrån  det  begreppet  definierar  sedan 

Olin-Scheller sin tredje arbetsmetod som hon kallar ”film som jämförelse”. I Olin-Schellers studie 

exemplifieras det här med en klass som arbetar med författaren Dante Alighieri och filmen Seven 

(1997). Filmen är inte en filmatisering av författarens verk, utan behandlar istället temat om de sju 

dödsynderna,  kärnan  i  Dantes  Den gudomliga  komedin.  Att  jobba  med  ”film som jämförelse” 

handlar alltså om att hitta kopplingar, jämföra och analysera två olika medier utifrån varandra. Det 

här sättet att arbeta med film kom på tal flertalet gånger under intervjuerna och Anders berättade om 

ett exempel där han använder just den metoden:

Anders: En av de absolut bästa filmerna jag använder är  O brother, where art thou? av bröderna 

Coen du vet?

30 Årheim 2007, s. 99; Olin-Scheller 2008 s. 64.
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Mattias: Javisst.

A: Hela grejen med att det är en allegori...eller modern version av Odyssén...briljant! Vi brukar läsa 

utdrag, sirénerna, cyklopen, du vet de grejerna, och sen kollar vi på Coen-brödernas versioner av de 

delarna. Det blir så klart för eleverna, de fattar, de garvar, de får en helt annan bild av texten liksom.

M: Hur jobbar du utifrån det sen då?

A: Först får de jämföra och diskutera och sen hitta på egna versioner, typ science fiction-varianter  

av cyklopen och så. Sen pratar vi alltid om hur tidlösa sådana här historier är och hur relevanta de 

fortfarande är, att de är en del av vår moderna kultur. Och populärkultur! (skratt)

M: Följer du upp...(blir avbruten)

A: Sen blir självklart filmen en del av provet eller uppsatsen som de avslutar momentet med. På så 

sätt får de andra perspektiv och ser hela antiken på ett annat sätt, ett modernt sätt liksom. Resultaten  

blir alltid bättre om man jobbar på det här sättet, de bryr sig mer och pluggar hårdare. Det är sant.  

(skratt)

Här ser vi att Anders på ett klart och tydligt sätt arbetar utifrån båda texttyperna med en jämförande 

metod, vilket direkt går att relatera till både den intermedialitet och arbetsmetod som Olin-Scheller 

beskriver.31 Årheim använder även termen intertexter som en synonym för intermedialitet och i det 

här exemplet då det handlar om just jämförelser mellan olika texttyper är den termen kanske än mer 

passande och tydligare illustrerar innebörden av intermedialitet.32 I exemplet ser vi att filmen har ett 

tydligt  syfte  i  undervisningssituationen  och  även  om den  beskrivna  situationen  kan  falla  inom 

ramen för den tidigare nämnda rollen som katalysator, så är den tydliga intermedialiteten och det 

jämlika förhållandet mellan filmen och texterna ett perfekt exempel på hur ”film som jämförelse” 

fungerar i praktiken.

     Med tanke på att samtliga intervjuade lärare är språklärare kan det ses som självklart att filmen 

ibland används av dessa lärare ur ett språkkunskapssyfte. Förvånande nog var det här ett perspektiv 

som inte nämndes i någon större utsträckning. Kersin berättade kort om ett sådant exempel:

Kerstin: Någon gång när vi hade tema ”Storbrittanien” visade jag scener ur The Commitments och 

från  Trainspotting  för att klassen skulle få en bild av hur irländska och skottska låter, men det är 

inget  jag  gör  alltför  ofta.  Just  Engelska  tycker  jag  innehåller  så  mycket  läsa  och  skriva, 

lyssnarövningar kan man göra på andra sätt.

31 Olin-Scheller 2008, s. 64.
32 Årheim 2007, s. 99.
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Även  Bengt  nämnde  under  sin  intervju  att  han  ibland  visade  scener  ur  Utvandrarna (1971), 

Jägarna (1996) och Smala Sussie (2003) när han jobbade med dialekter inom svenskämnet. Utöver 

dessa  två  exempel  fanns  det  inte  mycket  svar  angående  språkundervisning  bland  intervjuerna. 

Anders  och  Patrik,  båda  lärare  i  Engelska,  sa  till  och  med  att  de  föredrog  andra  aspekter  av 

filmundervisning då ämnet Engelska fokuserar så pass mycket på de fyra kunskapområdena tala, 

skriva, läsa och lyssna. Patrik förklarade det på följande sätt:

Patrik: Nej, i Engelskan så fokuserar jag sällan på språk. Visst, man får ju listening-delen...öh, och 

kanske reading om man har engelsk text på, men då kan man använda andra, bättre metoder. Band 

och talövningar som klassen får lyssna på. Det går ju inte att motivera speaking och writing med 

filmundervisning (skratt).  Då jobbar jag hellre på andra sätt  så man kan integrera...ja, integrera 

andra delar av undervisningen.

Här illustrerar Patrik anledningen till att språk sällan hamnar i fokus med filmundervisning som en 

del av lektioner. Anders kommentar om samma ämne var snarlikt och han beskrev att han ”ogärna 

har språket i sig som tema” när han arbetar med film. Uppenbarligen fann de intervjuade lärarna 

större  fördelar  med  filmundervisning  inom andra  områden  som tema,  diskussionsunderlag  och 

katalysator.

     När det gäller de lärare som undervisar i andra ämnen än språkämnen blev det snabbt tydligt att 

de  inte  använde  sig  nämnvärt  av  film  i  de  ämnena.  Anders  och  Eva,  som  båda  är  lärare  i 

Samhällskunskap nämnde visserligen i förbifarten att de någon gång använt film för att illustrera ett  

visst tema (Anders har några gånger använt  Mississippi Brinner  (1988) och  American History X 

(1998) när  klassen arbetat  med rasism och Eva har  en gång jobbat  med  Insider  (1999) för  att 

illustrera  medias  kraft  över företag),  men att  det är  något som de inte använder i  någon större 

utsträckning. Bengt, som är lärare i Matematik, gav följande svar på frågan om han använde film 

inom det ämnet:

Bengt: (skratt) Nej, det har jag aldrig gjort. Jag hörde om en lärare som provade det en gång, tror att 

hon visade scener ur Beautiful Mind eller vad den heter...om han matematikern Nash. Men det hade 

tydligen fallit rätt platt. (skratt)

De här svaren visar relativt tydligt att det är inom språkämnena som filmen både används mest 

frekvent samt att det är där filmens fördelar anses vara som störst.

     Ett sista arbetssätt eller metod som är intressant att titta på är något som framkom i intervjun 
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med Patrik, där han beskrev hur han arbetade med filmanalys för att ge eleverna analysverktyg 

längre fram i både kursen och i sin utbildning som helhet. Viktigt att påpeka är att Patrik i det här 

fallet  inte  talar  om  någon  filmatisering  och  nödvändigtvis  inte  behöver  ha  någon  som  helst 

anknytning till en novell, roman eller författare.

Patrik: Det jag gillar mest att använda filmen till är som en grund till analyser, textanalyser eller 

litteraturanalyser.

Mattias: Hur menar du då?

P: Alltså att man stegvis närmar sig djupare analyser med hjälp av en film eller kortfilm. Så om 

eleverna först får analysera en film, eller till och med en filmscen, tillsammans i helklass. Du vet, 

titta på berättarperspektiv och dialog och sånt. Sedan kan de gå vidare med de verktyg de fått till en  

novell och sen till en roman. Förstår du vad jag menar?

M: Ja, jag tror det.

P:  Man ger  de liksom en modell  utifrån film,  som de är  vana med,  som de sen kan (tystnad) 

öh...bara lägga på boken eller vad de nu ska läsa. I min erfarenhet så funkar det här riktigt bra. 

Skitbra till och med.

Det Patrik beskriver här ligger visserligen rätt nära det som han redan talat om när det gäller filmens 

roll som katalysator, men har ett något annorlunda syfte. Film som illustration, eller katalysator,  

handlar mer om att skapa ett intresse eller sätta igång en diskussion, medan det här arbetssättet 

handlar mer om att tillhandahålla eleverna begrepp och analysverktyg som de sedan kan applicera 

på andra delar av sin undervisning. På samma sätt som det liknar Olin-Schellers begrepp film som 

illustration, så har det också kopplingar till intermedialitet då det till viss del handlar om att jämföra  

olika  texter  eller  medier.33 Patriks  metod  var  unik  och  inget  som  nämndes  under  de  andra 

intervjuerna, men ur ett teoretiskt perspektiv (och enligt Patrik, ett praktiskt perspektiv) så ter sig 

den här metoden som en mycket användbar sådan.

6.3. Pedagogiska syften och mål med filmundervisning

När  det  gäller  syften  och  mål  med  olika  typer  av  undervisning  som  innefattar  filmen  som 

undervisningsverktyg är det viktigt att först titta på vad kursplanerna säger. I Lgy11 finns tydliga 

riktlinjer för att använda medier som film i undervisningen, både för ämnet Svenska (som beskrivet 

tidigare i arbetet, s. 4) samt Engelska.34 Under intervjuerna hänvisade ofta lärarna till vad som finns 

att läsa i styrdokumentet och det vidgade textbegreppet nämndes flertalet gånger. Begreppet innebär 

33 Olin-Scheller 2008, s. 64.
34 Lgy 11, s. 53.
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att  olika  medier,  som film,  musik  och  även  bilder  jämställs  med  litteratur  och  hamnar  under 

benämningen texter i kurs-och läroplaner. Olin-Scheller finner det här begreppet som kritiskt när 

man talar om undervisning med film, då filmen jämnställs med skönlitteratur och är ett steg taget av 

Skolverket för att undervisningen ska följa med i den snabba medieutvecklingen samt för att ta till  

vara på den stora kunskapen om medier som eleverna besitter.35

     Med tanke på att att läroplaner, kursplaner och ämnesplaner till stora delar inte gör någon större 

åtskillnad mellan skönlitteratur och andra medier är det inte konstigt att lärarna i intervjuerna ofta 

nämner att de har samma pedagogiska syften och mål med filmundervisningen som de har med 

litteraturundervisningen. Det går att direkt relatera till  det som Årheim beskriver, där de många 

likheterna  mellan  litteraturundervisningens  och  filmundervisningens  mål  och  syften  beskrivs, 

framför allt  de som handlar om narrativ och berättarstrukturer.36 Anders belyser den här tanken 

ytterligare och förklarar varför han använder filmen för att undervisa om dramaturgi:

Anders: Framförallt när det gäller att förklara den dramaturgiska modellen så föredrar jag film över 

litteraturen. Det är så mycket enklare, eleverna har redan så mycket kunskaper om ämnet, det är 

bara  att  de  inte  har  ord  eller  begrepp  för  dem.  När  man  ska  undervisa  om  berättarstrukur, 

karaktärsutveckling  och  inledning-avslutning  så  tar  jag  alltid  filmer  som exempel.  Sen  kan  de 

använda samma struktur på noveller och romaner. (skratt) Det är nästan som jag har lärt de saker av 

bara farten, de vet inte ens om att de fått en grundläggade kunskap om hur litteratur, pjäser OCH 

filmer är uppbyggda.

Här visar alltså Anders att han använder filmen istället för skönlitteraturen för att förklara hur den 

dramaturgiska modellen är uppbyggd. På så sätt har han använt ett medium på samma sätt som han 

skulle  kunna  ha  använt  ett  annat  för  att  nå  samma  resultat,  helt  i  linje  med  det  vidgade 

textbegreppet. Framför allt påpekar han att det i det här fallet är enklare att använda filmen, som 

eleverna redan besitter förkunskaper om, för att ge eleverna kunskap. Just den aspekten, att det är 

lättare att nå eleverna med film än med litteraturen, är något som samtliga lärare var överens om. 

Inställningen att man kan nå samma mål och förmedla samma kunskaper på ett lättare sätt med 

filmen  som  hjälpmedel  var  tydlig  vid  alla  intervjutillfällen  och  blir  således  ett  övertygande 

argument för filmen som undervisningsverktyg.

     I  motsats  till  det  som  framgick  i  intervjun  med  Anders  påpekade  Kerstin  att  det  finns 

kunskapsområden  där  filmen  inte  kan  fungera  som  substitut  eller  som  komplement  till  den 

35 Olin-Scheller 2007, s. 21.
36 Årheim 2009, s. 69-70.
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traditionella litteraturundervisningen.

Kerstin: Man kan inte bortse från litteratur eller läsning överlag tycker jag. Visst är det bra att ha 

filmen som alternativ eller som hjälp, men eleverna måste ju också läsa och få ta del av litteraturen 

som det är meningen att man ska. Just läsaspekten och språkutvecklingen försvinner med filmen. 

Det är synd tycker jag, filmen bör finnas där men inte ta över böckernas roll.

Här kommer vi återigen tillbaka till  aspekten om språkkunskap och språkutveckling, något som 

lärarna  verkade tycka  var  ett  bristområde inom filmundervisningen.  Lärarna  var  också  rörande 

överens  om att  de  inte  ska  vara  något  tal  om det  ena  eller  det  andra,  filmen får  inte  ta  över 

litteraturens roll eller vice versa. Uppenbarligen finner lärarna att båda medierna, även om de till  

viss mån jämnställs  under det  vidgade textbegreppet,  har sina fördelar  och nackdelar.  De olika 

medierna  verkar  också  uppenbarligen  i  de  flesta  fall  representera  olika  syften  och  mål  inom 

undervisningen.

     Överlag när det gäller syftet med filmundervisning handlade de flesta svaren om att väcka 

intresse hos eleverna och att filmen var ett tacksamt sätt att undervisa då eleverna i stor utsträckning 

har en positiv attityd mot film. Det här var knappast förvånande då filmen som metod för att inleda 

kurser  och  teman  var  det  mest  populära  sättet  att  arbeta  utifrån.  Utöver  detta  var  det  ofta 

kunskapsmål som involverade olika typer av analyser och berättarstruktur som dominerade. Bengt 

förklarade sina kunskapsmål med film på följande sätt:

Bengt: Jag gillar att använda filmen så eleverna på ett enkelt sätt kan ta till sig hur en historia är 

uppbyggd. Det är ju samma struktur i nästan alla medier, så varför inte använda det som de är  

bekväma med? Filmen ger dem kunskap om allt från karaktärer till miljöer och hur man berättar en 

historia (tystnad) Sen är ju filmkunskap en egen del av kursmålen och den får de ju på köpet.

De andra lärarna gav liknande svar på frågorna om kunskapsmål och syfte, vilket inte är konstigt 

med tanke på att det är just sådana mål som finns beskrivna i Skolverkets styrdokument. Många av 

lärarna nämnde också filmens styrka när det gäller att förmedla kunskaper om olika genrer. Eva 

påpekade att ”med hjälp av en film är det lätt att belysa olika typiska genredrag, mycket lättare än 

att använda litteraturen”. Hennes uttalande, och liknande från andra lärare, visar ännu en gång hur 

det vidgade textbegreppet fungerar i praktiken och ger eleverna kunskap om flera olika medier på 

samma gång. Det är värt att notera att det här också är precis det som Heith poängterar med filmens 
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styrka inom undervisning som syftar till att behandla genrer.37

     När det gäller att ge elever kunskaper om olika typer av analyser verkar även här filmen vara en 

viktig del för att nå det målet. Både Anders och Eva framhöll filmanalys som en viktig aspekt för att 

lära eleverna hur man kan se på olika texter. Även om det de nämnde inte var lika djupgående som 

Patriks metod med filmanalys som ingång till andra typer av analyser (s. 18-19) så beskrev de båda 

hur analyser av olika filmscener och filmgenrer gav eleverna både dramaturgiska kunskaper och 

analysverktyg. Eva sa följande om hur hon har arbetat med filmanalys och genrer:

Eva: Alltså, genrer är ju en viktig del av kursmålet inom Svenska och där använder jag alltid film 

som hjälpmedel.

Mattias: Hur då?

E: Oftast plockar jag ut scener ur olika filmer med olika genrer och låter klassen, i olika grupper 

diskutera vad de sett,  vilken genre de tror att det är och analysera vad som egentligen händer i 

scenen. Vilka de ser, hur det ser det...vad de hör. Det blir alltid djupare analyser och svar än vad 

man väntar sig, vilket är kul.

M: Får de jobba vidare med analyserna? Eller genrerna?

E: Ibland. Oftast använder jag det bara för att inleda ett större arbete, men ibland låter jag de göra 

en längre analys av inledningen till en film.

Här har filmen ett tydligt mål både med att ge eleverna chansen att analysera utifrån dramaturgiska 

perspektiv samt för att ge eleverna kunskap om genrer och vad genredrag innebär. De här målen var 

som sagt något som nämndes av de flesta lärarna och de var även överens om att filmen, i det här 

avseendet,  var vida överlägen litteraturen.  Anledningen till  detta var inte bara den mer positiva 

inställningen gentemot filmmediet än litteraturen, utan också på grund av att filmen tillåter hela 

klassen att delta samtidigt i form av en helklassdiskussion i indelade grupper.

     Ett  annat  mål  som finns  med filmundervisningen är  det  som Sahlin  framhäver  i  sin  bok, 

nämligen att använda filmen för att utveckla de emotionella aspekter som ämnesplanerna beskriver 

eller det som Sahlin kallar ”medmänsklighetsträning”.38 Det här målet beskrivs ofta i studier kring 

filmen i klassrummet i samband med förståelse för andra kulturer och sociala problem, vilket är helt 

i  linje  med  det  som  finns  att  läsa  i  skolans  styrdokument.  Även  Kitses  nämner  det  området 

genomgående i sin bok, framför allt där han beskriver hur han arbetat med film för att eleverna ska 

få en chans att ”...discuss different kinds of cultural experiences and their attitudes towards them”.39 

37 Heith, s. 218-222.
38 Sahlin, s. 11.
39 Kitses, s. 59.
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Av de intervjuade lärarna var det bara Anders och Patrik som nämnde det här målet eller syftet med 

sin filmundervisning och det skedde bara kort i förbifarten. Anders beskrev hur han arbetar utifrån 

den här aspekten inom ämnet Svenska:

Anders: Det händer att jag belyser sociala aspekter och problem med hjälp av film. Jag har nog 

behandlat alltifrån rasism, fattigdom, utanförskap...mobbning, sexism. Men det här händer nästan 

bara när jag har lektion i Svenska. Det är fördelen med svenskan, den är så öppen och kursplanerna 

tillåter ett brett material. Synd bara att det inte sker så mycket i andra ämnen, jag tror det är viktigt.

Anders utsago är nästan ett exakt eko av det som Patrik nämnde kring det här ämnet då han delar 

Anders syn på friheten inom svenskämnet.  Båda lärarna fann det enkelt  att  implementera olika 

diskussioner  kring  sociala  faktorer  och  kulturella  skillnader  med  hjälp  av  filmundervisning  i 

Svenska.  Intressant  att  notera  här  är  att  de  tre  andra  lärarna  inte  nämnde  den  här  aspekten 

överhuvudtaget då det finns tydligt utskrivet i styrdokumenten. Under ämnet Svenska i Lgy 11 står 

det: ”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”.40 Det går kanske att 

argumentera för att den här aspekten berörs när man använder filmen som ett diskussionunderlag 

eller inledning till en kurs (ett arbetssätt som vi har sett är väldigt populärt), men då är inte lärarens 

egentliga syfte och mål med den typen av undervisning att utveckla dessa kunskaper och därför kan 

anses som en lite bortglömd del av filmundervisningen.

     Det sista syftet som tydligt framgick av intervjuerna var något som både Patrik och Kerstin 

framhöll som en viktig del av av filmundervisiningen, nämligen att använda en filmatisering för att 

öka läslusten hos eleverna. Patrik beskrev det på det här sättet:

Patrik: Jag tror starkt på filmen som ett sätt att få elever att läsa mer. Visa scener ur filmatiserarde 

böcker, bygg upp historien för dem och gör dem sugna på att läsa och veta mer.

Mattias: Funkar det då? (skratt)

P: (skratt) Nä, inte alltid, men det händer. Och en är bättre än ingen.

M: Mmm.

P: Alltså, med tanke på den negativa inställningen till böcker idag...hos eleverna då, så tar man 

varje lite seger man kan. Och filmen ligger dem så nära att det är enkelt att motivera dem till att läsa 

efter man visat lite av en film.

40 Lgy 11, s. 160.
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M: Du tror inte att de bara tittar på filmen sen då?

P: Jo, säkert är det så i de flesta fall. Men som sagt, man tar de få och små (skratt) segrarna man 

kan.

Att elevernas läslust ökade markant var det således knappast tal om, men både Patrik och Kerstin 

berättade om tillfällen då det skett att elever har kommit fram till dem och berättat att de läst en  

roman  eller  novell  på  grund  av  en  film de  visat  i  skolan.  Uppenbarligen  finns  det  en  positiv 

konsekvens av att utgå från det här syftet med filmundervisning, även om den antagligen inte är 

speciellt frekvent.
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7. Diskussion

Efter att ha samlat in all data som framkom under arbetet i form av intervjusvar var det intressant att  

se hur förbluffande lika alla lärare svarade. Det verkar onekligen finnas en viss konformitet när det 

gäller samtliga aspekter jag ville undersöka. I bakgrunden till det här arbetet nämnde jag att det 

verkar råda en inställning bland lärare att filmen har lägre status än andra undervisningsmetoder och 

när det gällde synen på filmen som undervisningsverktyg var det mycket intressant att höra hur låg 

status filmens roll faktiskt hade inom läraryrket. Samtliga lärare gav ett tydligt intryck av att det 

fanns  ett  visst  stigma  kopplat  till  att  arbeta  med  film  och  att  det  fanns  en  generell  syn  på 

filmundervisning  som  ett  enkelt  och  nästan  dåligt  sätt  att  genomföra  en  lektion;   en  tydlig 

realisation av Olin-Schellers  begrepp  texthierarki. Det här  är  en viktig  aspekt  då  man tittar  på 

exempelvis ämnesplanen som nämns i början av arbetet,  där filmen uppenbarligen har en tydlig 

plats  och  genom  det  vidgade  textbegreppet jämställs  med  mer  traditionella  texter.   Dessutom 

verkade  de  flesta  lärarna,  både  de  intervjuade  och  deras  kollegor,  både  uppskatta  filmen  som 

arbetsmetod och anse den vara ett användbart verktyg i klassrummet. Varför den här ambivalenta 

inställningen till filmen finns inom läraryrket kan jag bara spekulera i, men det verkar onekligen 

som att filmen i egenskap av ett relativt nytt medium ses som ett sämre undervisningsverktyg än 

den mer tradionella skönlitteraturen. Att filmen dessutom är ett medium som eleverna har mycket 

erfarenhet av och är väldigt tillgängligt för dem, kan göra att lärare ser filmen som något eleverna 

redan har kunskap om och därför är onödigt att integrera i sin undervisning. I sådana fall är det 

paradoxalt, då just den här aspekten är det som vi genom både Jämterud och respondenterna har sett 

vara  ett  grundläggande  syfte  för  filmundervisningen:  elevernas  positiva  inställning  till  och 

förkunskaper  om  ämnet.  Filmen  har  utöver  detta  också  en  populärkulturell  karaktär,  vilket 

traditionellt setts som något som inte hör hemma i skolans värld, samt en inneboende problematik 

med distinktionen mellan filmundervisning och filmvisning som Sahlin framhäver och är något som 

respondenterna verkar medvetna om. Alla dessa faktorer kan mycket möjligt vara det som bidragit 

till den uppenbart komplexa attityden till filmens vara eller icke vara i klassrummen.

     Angående metoder och arbetssätt fanns det även här en tydlig likformighet bland lärarnas svar. 

Precis  som  nämnt  inledningsvis  var  det  framför  allt  filmens  roll  som  katalysator, 

diskussionsunderlag och kursinledare som hela tiden återkom, både i den tidigare forskningen som 

studerats och i intervjuerna. De flesta av de metoder och ideér de intervjuade lärarna uppgav kring 

filmundervisningen var mycket nära besläktat med den tidigare forskningen, framför allt det Olin-

Scheller, Jämterud, Kitses och Sahlin studerat innan. Rollen som katalysator visade sig vara det 

självklart största användningsområdet för filmen, något som klart framgick under arbetets gång. 
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Alla verkar vara överens om att det är här filmens styrka ligger, även om andra områden berördes i 

olika utsträckning. Utöver den här rollen var det också den intermediala aspekten som återkom 

flertalet gånger; att arbeta i en form av direkt samverkan mellan film och litteratur med fokus på 

olika jämförelser.  Återigen en realisation av ett  begrepp från den tidigare forskningen,  den här 

gången Årheims beskrivning av  intermedialitet eller  intertexter.  Om man analyserar det här kan 

man dra slutsatsen att filmen har ganska svårt att stå på egna ben inom undervisningen och ofta 

tenderar att vara beroende av andra delar av lektionsupplägget. Som inledning eller katalysator är 

den tydligt beroende av, och kanske till och med underordnad, temat eller området undervisningen 

syftar till att belysa och med intermedialiteten i åtanke är den direkt kopplad till litteraturen som 

används. Visst nämns aspekter som språkutveckling, berättarstruktur och genrekunskaper, aspekter 

där filmen skulle kunna användas som en egen, separat del av undervisning, men inte alls i den 

utsträckning  som de  förstnämnda.  Det  blir  lätt  att  se  ett  mönster  där  filmen  inte  ses  som en 

självständig eller fristående del av undervisningen i skolorna, utan snarare som en metod eller ett 

sätt att arbeta på som hela tiden behöver andra metoder eller moment att luta sig mot, i likhet med 

till exempel det som Olin-Scheller beskriver med termen ”film som jämförelse”. Detta till trots, så 

är det tydligt att filmen har flertalet viktiga och väldigt givande användningsområden.

     Slutligen syftade arbetet  till  att  utröna vilka pedagogiska syften och mål  lärare hade med 

filmundervisning och var den frågeställning som skulle visa sig vara den som resulterade i mest 

varierade svar. Att använda filmen för att ge eleverna analysverktyg eller kunskaper om dramaturgi 

och berättarstruktur var två av målen som nämndes. Att man bedrev filmundervisning på grund av 

elevernas positiva attityd gentemot filmen var det vanligaste syftet bland intervjusvaren och är ännu 

en gång ett eko av vad både Sahlin, Jämterud samt Kitses säger i sina texter. Till skillnad från Sahlin 

var dock de sociala och emotionella aspekter som nämns utförligt i ämnesplanerna förbluffande få 

bland lärarnas svar. Endast två av de fem lärarna nämnde dessa aspekter och då endast kort och 

knappast utförligt. Det här, tillsammans med det faktum att direkta språkkunskaper (framför allt 

inom Engelska) inte var en stor del av filmundervisningen, var definitivt det som förvånade mig 

mest under arbetets gång. När det gällde språkkunskaperna förklarade lärarna utförligt att filmen 

inte fungerar speciellt väl i det fallet då den har begränsningar inom den skriftliga och talade delen 

av  undervisningen.  Däremot  fanns  det  ingen  direkt  förklaring  till  varför  de  delar  i  skolans 

styrdokument  som  beskriver  mål  med  elevens  sociala  och  emotionella  utveckling  förbises  i 

filmundervisningen. Eftersom filmen till så stor del verkar användas flitigt som diskussionsunderlag 

samtidigt som det är ett medium rikt på sociala teman och problematik, får detta faktum stå som den 

stora överraskningen i det här arbetet och representera ett ganska onödigt tomrum för filmen som 

undervisningsverktyg.
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     Lärares syn på filmundervisning verkar sammanfattningsvis vara en splittrad sådan. Filmens låga 

status  trots  att  lärare  gärna  använder  sig  av  filmundervisning  och  uppskattar  mediet  som 

undervisningsverktyg är ett exempel på detta. Uppfattningen bland lärare att film har en mängd 

olika  användningsområden  samtidigt  som  en  specifik  arbetsmetod  med  dess  syfte  och  mål  är 

överrepresenterad, är ett annat exempel. Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna fokusera på 

anledningarna till  detta faktum, då det  är  något  som inte utforskas i  det  här  arbetet.  Även den 

minimala rollen filmen har i lärarutbildningen skulle kunna vara grund för vidare forskning och 

kanske  kunna  ge  svar  på  frågor  som  uppstått  genom  det  här  arbetet.  Filmundervisning  är 

uppenbarligen  en  stor  och  viktig  del  av  undervisningen  i  svenska  skolan  och  då  den  tidigare 

forskningen  inte  är  är  allt  för  omfattande,  kan  det  vara  intressant  att  bygga vidare  på  det  här 

examensarbetet.
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9. Bilagor

9.1. Intervjuguide

Huvudtema 1: Synen på filmen som undervisningsverktyg. 

Underteman:  Hur ser läraren på filmens roll i klassrummet, vad tycker läraren om filmen som 

verktyg i klassrummet och vad finns det för attityder kring filmen som undervisningsverktyg?

Huvudtema 2: Arbetsmetoder med film i klassrummet. 

Underteman: Hur använder sig läraren av film, i vilka ämnen och situationer är det vanligast att 

man använder film och anser läraren att det finns utarbetade och etablerade metoder?

Huvudtema 3: Pedagogiska mål med filmundervisning.

Underteman: Vad vill läraren uppnå med sin filmundervisning, vad kan läraren se för utveckling 

hos eleverna och stämmer läroplanen överens med de mål som finns i filmundervisning?
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