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1. Inledning
I denna uppsats behandlar jag hur litteratur och film används i undervisningen i svenska på 

högstadiet. Jag undersöker hur och varför lärare använder sig av litteratur och film i undervisningen. 

Målet är att slutligen ta fram en användbar modell för hur lärare kan använda Håkan Nessers Kim 

Novak badade aldrig i Genesarets sjö från 1998 samt adaptionen med samma titel från 2005 av 

Martin Asphaug.

Uppsatsen delas in i tre större delar, varav den första fokuserar på litteratur i undervisning 

samt olika analysmetoder. Den andra delen behandlar film i undervisning samt adaptioner. I den 

tredje delen tar jag fram en modell som baserar på de två tidigare delarna i uppsatsen.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt arbete är att ta fram en modell för undervisning som är fruktbar i en högstadieklass. 

Jag har en bild av att film vanligtvis blir något som eleverna får titta på med en vikarie om den 

ordinarie läraren är sjuk eller så visar lärarna film istället för att låta eleverna läsa klassiska verk, 

kanske eftersom film anses vara lättare att ta till sig. Jag tror också att lärare och elever inte anser att 

film är lika viktigt som litteratur i skolans undervisning. Jag vill visa på att det är viktigt att både 

läsa och använda litteratur i undervisningen men att film också är relevant i den tid vi lever i om vi 

arbetar med dem på rätt sätt. Filmen lyfts fram i kursplanen för svenska. I det centrala innehållet för 

årskurs 7-9 står det att svenskämnet ska behandla ”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och 

deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till 

exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter”1

Mina frågeställningar blir alltså, hur används litteratur och film i undervisning idag? Hur 

kan man arbeta med litteratur och adaptioner (och även annan film) på ett bra sätt i skolan? Vad kan 

film ge eleverna som litteratur inte kan och vice versa? Och till sist, hur kan lärare använda boken 

och filmen Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö?

1.2 Metod

Jag använder mig av tidigare ämnesdidaktisk forskning och referenslitteratur som behandlar arbete 

med skönlitteratur och film i skolan. Jag gör enkätundersökning där åtta högstadielärare, 

verksamma på olika skolor i Uppland får svara på ett par frågor om hur de använder sig av film och 

litteratur i sin undervisning. Jag kommer också läsa boken och se filmatiseringen av Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö för att komma fram till hur man kan jämföra dessa två verk, samt se 

vad som är relevant ur en didaktisk synvinkel. 

1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm 2011, s.227.

4



Jag vill visa att filmen Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö inte enbart är en 

filmatisering av en bok utan att man kan se boken och filmen som två skilda verk, även om de i 

grunden baseras på samma historia. 

Med hjälp av referenslitteraturen och mina enkätundersökningar kommer jag slutligen att ta 

fram en modell för hur högstadielärare kan arbeta med Nessers och Asphaugs verk i skolan.

1.3 Avgränsningar

Eftersom jag utbildar mig till svensklärare i högstadiet kommer uppsatsen främst att fokusera på hur 

film och litteratur kan användas i undervisning i högstadieklasser. Säkerligen kan mycket av det jag 

behandlar även appliceras på både yngre och äldre elever, men det är inget jag kommer lägga någon 

större vikt vid i denna uppsats. 

Film och litteratur kan användas inom andra ämnen än svenska, men även det är något som 

jag inte kommer att arbeta med. Anledningarna till det är att jag inte känner att det är relevant för 

mig som svensklärare (även om det kan vara intressant), samt att utrymmet för detta inte finns. 

Bedömning av fiktionsförståelse i litteratursamtal är något som jag inte heller kommer gå in 

på eftersom plats inte finns till detta.

1.4 Ämnesdidaktisk relevans

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö är en roman med kriminalinslag som skildrar en ung 

pojkes sommar under 60-talet i Närke. Mitt i den härliga sommaren sker ett mord och det förblir en 

gåta vem mördaren är. Mordet är inte vad som har största fokus. Istället fokuserar boken på sådant 

som figurerar i huvudet på denna unga pojke.

Verket har ämnesdidaktisk relevans på flera plan, främst för att den behandlar frågor som 

ständigt är aktuella i unga människors liv såsom alkohol, sexuella relationer och existentiella frågor. 

Döden är alltid närvarande i Nessers kriminalromaner, han menar att det är när döden är närvarande 

som människor ställer de viktiga frågorna om livet. På sin hemsida skriver han att Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö är en roman, en roman som kretsar runt ond, bråd död.2

I övrigt kan verket användas för att se hur Sverige såg ut på 60-talet och jämföra med hur 

det ser ut idag. Vad har förändrats och vad är sig likt? Verket kan också användas i syfte att träna på 

att läsa mellan raderna eftersom att boken kräver att läsaren ska tolka texten. Kursplanen i svenska 

för årskurs 7-9 lyfter fram att eleverna ska tillägna sig lässtrategier för att förstå, tolka och analysera 

texter samtidigt som de ska lära sig att urskilja texters budskap, tema och motiv.3

2 http://www.nesser.se/fragor.cfm   2013-05-08.
3 Skolverket 2011, s.226.

5

http://www.nesser.se/fragor.cfm


1.5 Tidigare forskning

Det finns en hel del forskning om hur skönlitteratur används i undervisning. Jag kommer i denna 

uppsats att använda mig av Anne-Kari Skardhamars Litteraturundervisning i grundskolan för att 

diskutera olika fruktbara analysmetoder hon behandlar. Dessa analysmetoder tar upp en relativt stor 

del av uppsatsen, detta för att kunna diskutera analysmetodernas eventuella användbarhet vid arbete 

med Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Många av dessa analysmetoder är till stor del även 

möjliga att applicera på arbete med film i undervisning. 

Annan litteratur jag använder mig av som behandlar skönlitteratur i undervisning är: 

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Bengt Brodow och 

Kristina Rininslands Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori, Ingrid Mossberg 

Schüllerqvists och Christina Olin-Schellers Fiktionsförståelse i skolan – Svensklärare omvandlar  

teori till praktik samt Lars Nordströms Svenskämnets röda tråd – Med skönlitteraturen och 

engagemanget i samtal och skrivundervisning.

Ett par av verken ovan behandlar även film i undervisning. Dock finns det betydligt mindre 

litteratur och forskning som behandlar film och adaptioner, samt deras plats i undervisningen. Jag 

har använt mig av Eva Westergrens I filmens fotspår – reflekterande samtal om film, Christina Olin-

Schellers Såpor istället för Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap, Margot 

Blom och Klas Viklunds Film för lust och lärande samt en artikel om adaptioner av Erik Hedling i 

Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund.

2. Del 1 - Litteratur i undervisning
I denna del kommer jag att ta upp ett antal metoder som är möjliga att använda vid analys av 

litteratur samt i litteraturundervisning. Detta för att få en grund och kunna argumentera varför jag 

väljer att inspireras eller använda en eller flera analysmetoder vid skapandet av min modell. Jag 

kommer även att behandla metodik och hur lärare arbetar med litteratur i skolan, även det för att 

hitta inspiration och grunder för en fruktbar modell samt finna svar på mina frågeställningar. 

Slutligen kommer en diskussion som behandlar både film och litteratur. Där diskuteras frågan om 

vad litteratur kan ge eleverna som film inte kan och vice versa.

2.1 Analysmetoder och metodik

Vid arbete med litteratur i undervisning bör läraren vara medveten om att frågorna kommer att styra 

diskussionen. Ställer läraren frågor om till exempel existentiella problem kommer svaren och 

diskussionen att handla om existentiella problem. Läraren bör också tänka på att frågorna ofta är 
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grundade på värderingar och att svaren kommer att ligga inom en ram som bestäms av frågorna. 

Anne-Kari Skardhamar skriver i Litteraturundervisning i grundskolan om skillnaden på 

analysmetoder och metodik. Metodik handlar om metoder och överväganden om hur lärare 

organiserar arbetet i klassen med hänsyn till arbetsformer och uppgifter. Analysmetoder handlar om 

vilket sätt man väljer att närma sig texten på.4 Skardhamar tar upp ett antal olika analysmetoder som 

kan användas för att öppna texten för eleverna. Härnäst kommer jag kort beskriva dessa metoder.

2.1.1 Filologisk metod

Filologisk metod handlar om ordförståelse samt att förklara de oklara ordens betydelse. För att 

kunna ta till sig litteraturen krävs det att eleverna förstår ord och termer i texten. Det är inte enbart 

komplicerade ord och termer som behöver förklaras. En del elever kan ha svårt för ord som lärare 

anser vara lätta eller vanliga idag. Somliga elever har inte så stora ordförråd, Skardhamar menar att 

det kan gälla många barn idag då tv och video ofta ersätter samtal och läsning. I klasser med elever 

från olika kulturer bör mycket tid läggas på denna metod och att förklara ord och begrepp. Det är 

nödvändigt för att eleverna ska kunna förstå vad de läser.5

Det är vanligt att arbeta efter denna metod i litteraturundervisningen, eftersom eleverna får 

en större förståelse för ordens lexikala betydelse. Skardhamar vill ändå lyfta fram att ordförståelsen 

inte hjälper till att skapa en medvetenhet om texten som konstverk och idébärare. En annan negativ 

påföljd kan vara att det blir aptitdödande om läraren lägger för stort fokus på att förklara ord istället 

för att se till helheten i texten. Risken är att det eleverna faktiskt förstår och kan analysera och 

diskutera inte får något fokus. Läraren bör kunna tillmötesgå elevernas behov av att utvidga sitt 

ordförråd samt bereda marken för en litterär upplevelse. Därför är enbart denna metod otillräcklig.6

I Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö finns en hel del svåra ord och termer som kan 

behöva förklaras i en högstadieklass. Huvudpersonen Erik har en ramsa han vid ett flertal tillfällen 

rabblar i huvudet, den går: Cancer-Treblinka-Kärlek-Knulla-Döden.7 Som vuxen kan man tänka att 

alla dessa termer är lätta att förstå. Jag kan tänka mig att flera elever inte vet att Treblinka var ett 

nazityskt förintelseläger, därför kanske det kan finnas ett värde i att förklara det för eleverna eller att 

låta dem söka efter det på nätet och sedan diskutera varför de olika termerna finns med i Eriks 

ramsa och vad orden symboliserar.

4 Skardhamar, Anne-Kari, Litteraturundervisning i grundskolan, Lund 1994, s.17.
5 Skardhamar 1994, s.19.
6 Skardhamar 1994, s.19-20.
7 Nesser, Håkan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö, 1998, s.76.
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2.1.2 Historisk-biografisk metod

I en historisk-biografisk metod läggs fokus på författaren. Här studeras den tid författaren levde i 

och dennes personliga utveckling. Denna metod kan vara intressant för eleverna eftersom de får en 

bild av personen som skrivit boken och kan fundera över om händelser i boken är ”sanna”. 

Meningen är att koppla böckerna till författarens liv och bakgrund. Där sker ett samspel mellan text 

och biografi, texten lyser upp författarens liv och upplysningar och vice versa. Genom att fokusera 

på miljön runt författaren kan man också ge undervisningen ett kulturhistoriskt perspektiv. Till 

exempel kan man låta klass, uppväxtförhållanden eller dylikt bli mer centrala än författaren.8

Den historisk-biografiska metoden lyfts fram i läroplanens centrala innehåll för årskurs 7-9 

där det står att undervisningen ska behandla skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och 

vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen samt deras verk. Undervisningen ska 

också behandla de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.9

Det positiva med en historisk-biografisk metod är att eleverna får kunskaper om författarna 

och den tid de levde i. Skolan kan på det viset förmedla kulturhistoriska kunskaper. Skardhamar 

nämner att eleverna kan få en förståelse för vad som kan ha präglat författarnas skrivande, deras val 

av ämnen och sätt att skriva på. Denna metod kan också uppmuntra läsning om eleverna tycker att 

författaren verkar intressant. Metodens svaghet ligger i att fokus hamnar på författaren och texten 

kommer i andra hand. Det litterära verket blir som Skardhamar beskriver det, ”en illustration eller 

källa till kunskap om upphovsmannen och hans samtid”.10

Vid användning av denna metod i undervisningen kan till exempel eleverna få läsa på nätet 

och ta fram information om författaren Håkan Nesser och hans liv. Läraren kan sedan diskutera med 

eleverna om det finns något som kanske Nesser hämtat från sitt eget liv, och om det finns något som 

är ”sant”. Till exempel kan man prata om att Klevabacken som Erik och Edmund cyklar uppför när 

de ska till Genesaret finns i verkligheten, och vad det gör för skillnad för läsupplevelsen att ta del av 

sådana insikter.

2.1.3 Nykritisk metod

Nykritisk metod inriktar sig mer på texten än tidigare nämnda metoder. Här sätts det litterära verket 

i centrum och man betraktar verket som en självständig enhet. Här anses författarens privatliv vara 

irrelevant och vilseledande. Det som är intressant är inte vad författaren velat uttrycka eller varför, 

utan det författaren faktiskt har uttryckt i texten. Enligt nykritiska forskare går form och innehåll 

hand i hand och skönlitteratur ses som en konstart. Fokus ligger på vad texten säger och hur det 

8 Skardhamar 1994, s.21.
9 Skolverket 2011, s.227.
10 Skardhamar 1994, s.21.
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sägs. Metoden för att få svar på dessa frågor är närläsning, ingående textanalys där detaljerna 

studeras i förhållande till textens helhet och hur alla dessa delar bildar en helhet.11

Det som är negativt med denna metod är att den förbiser att alla litterära verk skapas i en 

historisk kontext. Skardhamar menar att litterära verk kan sägas vara en produkt av sin tid och att 

läsaren kan gå miste om tankar och referenser i texten som annars kan bidra till en större förståelse 

för verket. Därför kan metoder där till exempel idéer och ideologier i samtiden behandlas lyfta en 

text på ett mer relevant sätt än den nykritiska metoden. Denna metod är ett väldigt tacksamt sätt att 

analysera litteratur eftersom det litterära verket analyseras för sig, utan att man behöver dra in andra 

faktorer. Dock är den inte lika tacksam i en undervisningssituation där eleverna ska lära sig att tolka 

litteratur. Ingående textanalys kan i värsta fall förstöra texten för eleverna. Risken finns att eleverna 

vid närläsning missar helheten och inte ser det litterära verket som den konst skönlitteraturen 

faktiskt är.12

I Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö finns det mycket som kan komma upp till ytan 

vid användning av den nykritiska metoden. Närläsning kan hjälpa eleverna att hitta nya saker som 

finns dolda i texten, sådant som man kan läsa mellan raderna. Till exempel kan man diskutera vem 

som mördade Berra, vad i texten som pekar på att det var Erik, vad som antyder att det är Edmund 

och vad som indikerar på att det skulle vara Eriks storebror Henry. Det kan även vara intressant att 

titta på om något pekar på någon annan person, till exempel om någonting i texten pekar på att det 

skulle vara Ewa Kaludis, Berras flickvän som mördade honom?

2.1.4 Strukturalistisk metod

Strukturalistisk metod frågar vad som strukturerar texten. Här studeras typiska genrestrukturer som 

förekommer i olika texttyper. Till exempel kan man studera sagor och deras typiska uppbyggnad 

med en hjälte som måste klara tre prov för att få sin belöning. På liknande sätt kan man arbeta med 

spökhistorier, isländska sagor och fantastiska berättelser. Det som händer när man använder denna 

metod är att det är en reduktion av berättelsen som analyseras eftersom berättelsen skalas av in på 

skinnet. Det är alltså berättelsens grammatik och struktur som är det centrala och innehållet är 

mindre intressant. Poängen med metoden är att påvisa berättandets regler och lyfta fram att 

berättelsens struktur är det mänskliga medvetandets struktur som är gemensamt för alla människor.13

Skolverket lyfter fram denna metod i centrala innehållet i läroplanen där det står att eleverna 

ska tillämpa ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

11 Skardhamar 1994, s.25.
12 Skardhamar 1994, s.26.
13 Skardhamar 1994, s.27-30.
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uppbyggnad och språkliga drag. [...]”.14 Det står också att eleverna ska arbeta med ”Några 

skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.”.15 Den 

strukturalistiska metoden är en analysmetod där eleverna kan träna på att finna strukturer i olika 

textgenrer som de sedan kan använda i sitt eget skrivande.

Invändningarna mot denna analysmetod är samma som mot nykritiska metoden, den ser inte 

till textens historiska sammanhang. Ytterligare en negativ invändning är att metoden lägger fokus 

på strukturerande element och textens innehåll förglöms. Skardhamar menar att strukturalismen 

inriktar sig på kategorisering men kan försumma textens innebörd.16

Denna metod är fruktbar att använda i undervisning när eleverna ska lära sig om texter som 

har en typisk struktur, till exempel sagor. Dock blir den inte lika relevant när det handlar om 

romaner eftersom de ofta skiljer sig väldigt mycket i stil, språk och struktur. 

Om man ändå skulle vilja applicera denna metod på Kim Novak badade aldrig i Genesarets  

sjö är det inte omöjligt. Till exempel har Nesser en unik struktur, han inleder boken med att beskriva 

vad hela berättelsen rör sig mot, det fruktansvärda.17 Han avslöjar alltså redan i början att det 

kommer komma ett fruktansvärt klimax förr eller senare i boken för att väcka intresse redan från 

början. Här skulle man vid en strukturalistisk analys kunna analysera vad detta gör för berättelsens 

helhet och jämföra om det finns andra böcker eleverna läst som bygger på en liknande struktur.

2.1.5 Marxistisk metod

Marxistisk metod handlar om vem som har makten. Här är karaktärernas sociala förutsättningar och 

hur deras utveckling och öde är politiskt bestämt av samhällets strukturer det som lyfts fram. 

Eftersom textens uppbyggnad, karaktärernas själsliv och andra viktiga delar av verket förbises 

innebär detta att enbart en reducering av texten analyseras. I skolan kan denna metod fungera som 

en ”samhällsspegel”. När samtalet avslöjat textens samhälles brister och falska ideologier kan 

eleverna relatera och se en återspegling av det samhälle de själva lever i och ifrågasätta de 

maktstrukturer som finns där. Skardhamar skriver att det egentligen inte finns någon marxistisk 

litterär analysmetod eftersom marxismen enbart har ett forskningsområde: samhället och dess 

historia. Men litteraturen är en del av samhället och därför sätter den marxistiska teorin upp ramarna 

för arbete med litteratur.18

Den största invändningen mot marxistisk litteraturanalys är att den reducerar texten eftersom 

läsaren redan innan har bestämt vad som är viktigt att ta reda på i texten. Skardhamar beskriver det 

14 Skolverket 2011, s.225.
15 Skolverket 2011, s.227.
16 Skardhamar 1994, s.30.
17 Nesser 1998, s.9.
18 Skardhamar 1994, s.31-32.
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som att läsaren ”läser med ideologiska glasögon eller skygglappar och begränsar texten”.19

I Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö finns flera intressanta maktstrukturer att 

analysera. Till exempel skillnaderna mellan de äldre och de yngre. Huvudpersonen Erik och hans 

vän Edmund i relation till Eriks storebror Henry eller handbollsspelaren Berra. Här kan man 

diskutera om de äldre har mer makt och vad det kan bero på, samt hur det framställs i olika delar i 

romanen.

2.1.6 Övriga metoder

Skardhamar tar upp två metoder till i sin bok Litteraturundervisning i grundskolan. Den första 

består i grunden av flera olika litteratursociologiska metoder. Dessa metoder ägnar sig generellt åt 

samband mellan litteratur och samhälle.20

Den andra metoden kallar Skardhamar för läsar-responsmetod. Den handlar om vad i texten 

som är relevant för läsaren. Här fungerar den litterära texten som en startknapp för en kommande 

process hos eleven. Eleven bygger efter läsningen vidare på texten genom att skapa en ny text, det 

kan handla om att skriva ett alternativt slut, skriva en fortsättning på texten eller kanske skriva 

samma berättelse fast ur en bipersons perspektiv. Textens betydelse ligger då inte längre i det 

skönlitterära verket utan i resultatet av vad läsaren åstadkommit med hjälp av texten.21

2.2 Hur kan man arbeta med litteraturen?

Det är nödvändigt och önskvärt att lärare är välorienterade i den litteratur som ligger i elevernas 

intressen. Det kan vara ungdomsromaner, fantasy, science fiction, thrillers och dylikt men också 

böcker som är svårare och inte direkt räknas som populärfiktion. På det viset kan läraren bidra till 

att eleverna vidgar och avancerar sin läsning.22

Efter val av litteratur bör läraren fundera på vilken analysmetod som ska användas. Vid 

arbete med litteratur måste valet av analysmetod göras innan man väljer hur arbetet ska läggas upp 

rent praktiskt, skriver Anne-Kari Skardhamar.23 Efter val av analys bör läraren fundera över 

metodiken och vilka arbetsformer som ska användas i klassrummet och hur texten ska läsas. 

19 Skardhamar 1994, s.35.
20 Skardhamar 1994, s.35-36.
21 Skardhamar 1994, s.40-41.
22 Brodow, Bengt, Rininsland, Kristina,  Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori, Lund 2005, s.49.
23 Skardhamar 1994, s.17.
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2.2.1 Högt och lågt i litteraturen

Bland lärare verkar det finnas en uppfattning om att det är bättre att eleverna läser vad som kallas 

”låg” litteratur (till exempel populärlitteratur, tv-spel och ungdomstidningar) än att de helt undviker 

läsning. Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller skriver om en lärare som frågade sig om det är 

okej att eleverna enbart läser sportsidorna i tidningen. Läraren menar att läsningens betydelse bör 

uppmärksammas, och inte att det handlar om värderingar av vad som är bra litteratur och inte. 

Lärarens uppfattning är att en ensidig läsare får ett ensidigt språk. Den elev som endast läser 

sportsidorna kommer att bli specialist på sporttermer men kommer ha svårare att hänga med i texter 

som handlar om annat. Det finns ändå något positivt (eleverna läser ju i alla fall) samtidigt som de 

får ett begränsat språk. Även en annan lärare i samma undersökning påpekar samma sak, att det är 

bättre att eleverna läser något än att de inte läser alls. Läraren menar att det kan leda till att eleverna 

läser sig mätta på den typen av litteratur och sedan går över till en annan.24

2.2.2 Läsa högt eller tyst?

Lars Nordström skriver i Svenskämnets röda tråd – Med skönlitteraturen och engagemanget i  

samtal och skrivundervisning om läsning inom svenskämnet. Han vill lyfta fram det positiva med 

den klassiska högläsningen där läraren läser högt för klassen. Han skriver att hans elever på 

högstadiet är mycket positiva till när han läser högt i klassrummet. Efter att han noggrant valt ut en 

text läser han den för klassen och efter första kapitlet kommer de överens om boken är värd att 

fortsätta läsa. Nordström menar att en duktig uppläsare gör ett starkt intryck på eleverna och det gör 

att eleverna vill efterlikna det beteendet. Detta bidrar till att eleverna får en inre drivkraft att träna 

på att läsa högt.25

Det är inte enbart läraren som ska läsa högt i klassrummet. Enligt Nordström bör eleverna 

också träna sin högläsning. För att eleverna inte ska behöva känna sig dåliga och oroa sig för att 

läsa inför hela klassen ger han förslag på olika övningar där eleverna kan träna högläsning. En form 

är att eleverna får läsa för läraren på tu man hand. Då tar läraren ut eleven utanför klassrummet när 

de övriga eleverna arbetar med individuella uppgifter. Eleven får sedan läsa en liten del ur en bok, 

bara ett par sidor. På så vis kan läraren och eleven samtala om läsningen efteråt om vad eleven 

behöver tänka och träna på. En annan övning som Nordström lyfter fram är parträning. Vid 

parträning delas eleverna in i par och turas om att läsa högt för varandra. I uppgiften ingår att 

eleverna ska stötta och berömma varandra samt ge kritik som kan bidra till att eleverna förbättrar 

24 Mossberg Schüllerqvist, Ingrid, Olin-Scheller, Christina, Fiktionsförståelse i skolan – Svensklärare omvandlar teori  
till praktik, Lund 2011, s.36,43.

25 Nordström, Lars, Svenskämnets röda tråd – Med skönlitteraturen och engagemanget i samtal och skrivundervisning,  
Arlöv 1995, s.16-17.

12



sin högläsning. Den sista modellen för att träna högläsning som Nordström skriver om är förberedd 

uppläsning. Där får eleverna som läxa (eller under lektionstid) att förbereda en högläsning inför 

klassen. Eleven får då öva både att läsa tyst och förbereda sig inför högläsningen som blir en god 

övning i att stå framför klassen.26

Eleverna bör träna både på att läsa högt och att läsa tyst. Målet för högläsningen är att 

eleverna ska kunna ge lyssnaren en god upplevelse. För att nå dit bör eleverna träna på att läsa 

långsamt, betona centrala och betydelsefulla ord samt våga ta konstpauser i läsandet.

Målen för den tysta läsningen är många. Till exempel ska eleverna träna sin läsförmåga och 

skaffa sig mängdträning för att vänja sig vid att läsa olika slags texter och böcker. Eleverna ska 

också få goda språkliga förebilder där stavning, meningsbyggnad och inlärning av nya ord sker 

omedvetet.27

2.2.3 Samtal i klassrummet

Samtal är ett givande sätt att arbeta med litteratur i skolan. Detta eftersom eleverna ska lära sig att 

läsa uppmärksamt och analysera vad texten vill säga och hur det sägs. Analyserna i samtal bör ligga 

på elevernas nivå. Det kan bli övermäktigt att tvinga på dem analysterminologi och olika stilistiska 

kriterier.28

Skardhamar skriver om olika typer av frågor som läraren kan ställa i samtalen. En typ av 

fråga benämner hon identifikationsfrågor. Syftet med dessa frågor är att eleverna ska leva sig in i 

karaktären och återskapa lässituationen samt den eventuella identifikationsprocess som framkom 

vid läsningen. Frågorna kan till exempel vara: vad skulle du göra om du bodde i Genesaret en 

sommar? Eller: vad skulle du tycka om att ha en vän som Edmund? Skardhamar menar att det inte 

krävs många frågor av denna typ, syftet är att komma in i och väcka engagemang i samtalet. När 

samtalet väl är igång bör läraren ha formulerat vad Skardhamar kallar för reflektionsfrågor. Syftet 

med dessa frågor är att få eleverna att reflektera och diskutera det som står mellan raderna i texten. 

Tanken är att eleverna ska tränas i att läsa uppmärksamt, beskriva karaktärernas yttranden och 

handlingar, analysera typiska drag hos karaktärer, konflikter och utvägar. Frågorna kan till exempel 

handla om varför huvudpersonen Erik ljuger för polisen när han frågar om mördade Berra 

Albertsson varit i Genesaret innan,29 eller varför vännen Edmund använder sig av engelska uttryck 

och vad det säger om hans karaktär. Skardhamars sista frågetyp benämner hon som 

överföringsfrågor. Syftet med dem är att analysera om det finns samband mellan den fiktiva 

26 Nordström 1995, s.21-22.
27 Nordström 1995, s.18.
28 Skardhamar 1994, s.71.
29 Nesser 1998, s.160.
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litteraturen och verkligheten. Exempel på frågor kan vara: Vilken tid skildras i Kim Novak badade  

aldrig i Genesarets sjö? Tror ni att Håkan Nesser har hämtat någon inspiration från sitt eget liv? 

Finns det något som är verkligt i berättelsen och något som inte är verkligt?30

Lars Nordström argumenterar för individuella textsamtal där eleven får diskutera en bok 

tillsammans med enbart läraren. I det samtalet kan eleven få utrymme att dela sina tolkningar, 

berätta om vad de läst in mellan raderna och spekulera kring texten. Nordström menar att eleverna 

sällan tränar på denna typ av läsförståelse och att anledningen till att de blir osäkra är att skolan i 

övrigt ställer precisa frågor med korrekta svar. I samtalen bör det inte bli något förhör om boken 

utan att samtala och stimulera eleverna till att våga bilda en egen uppfattning om boken.31

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller skriver om en modell till att arbeta med 

läsförståelse. Chambers modell handlar om att utbyta gillanden eller ogillanden, utbyta frågetecken 

eller svårigheter samt att utbyta kopplingar eller upptäcka mönster. Chambers menar att nyckeln till 

läsförståelse är att samtala om det lästa. Under samtalet bör det föras en dialog där läraren är relativt 

inaktiv och inte presterar några färdiga tolkningar. Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller 

presenterar även Keene och Zimmermans tre lässtrategier. Dessa nämns som text till sig själv, text 

till världen och text till text. Den första strategin text till själv innebär att läsaren återspeglar egna 

känslor, kunskaper och tankar för att förstå texten. Text till världen innebär att läsaren använder sina 

allmänna kunskaper om världen för att förstå texten. Text till text innebär att läsaren relaterar andra 

texter han eller hon läst tidigare för att förstå texten.32

2.2.4 Är boken mer sann än actionfilmen?

Lars Nordström skriver att ”boken är mer sann än actionfilmen”. Han menar att en elev som läser är 

aktiv och visualiserar texten i boken och skapar inre bilder av hur karaktärerna, miljön och 

händelser i boken ser ut. Eleverna kan också lätt känna igen sig i det de läser eftersom vanliga 

teman i ungdomsböcker är saker som unga kan relatera till. Det kan till exempel handla om 

vänskap, första kärleken, ensamhet och andra verkliga situationer. Nordström poänterar att det är 

just det faktum att boken beskriver vardagliga situationer som gör skönlitteraturen så engagerande. I 

många fall kan eleverna bearbeta egna erfarenheter och upplevelser genom att läsa om personer som 

befinner sig i liknande situationer.33 Det är inte enbart litteratur som kan ha den funktionen. Även 

filmer kan ha teman som eleverna kan relatera till, och film liksom skönlitteratur kan vara 

engagerande och hjälpa eleverna att bearbeta egna erfarenheter och problem. Eva Westergren 

30 Skardhamar 1994, s.75-77.
31 Nordström 1995, s.41.
32 Mossberg Schüllerqvist, Olin-Scheller 2011, s.84-85.
33 Nordström 1995, s.31.
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skriver i I filmens fotspår – reflekterande samtal om film att film ger barn och unga en bra 

utgångspunkt för att spegla händelser i deras egna liv och kan visa olika modeller på hur man kan 

förhålla sig till vardagen.34

Ett annat argument Nordström vill lyfta fram är att problemet med massproducerade filmer 

verkar passiviserande på barn och unga. Dessutom menar han att barn och unga inte alltid kan förstå 

att det som filmen spelar upp är en falsk verklighet och att det kan bidra till att barnen får en skev 

verklighetsuppfattning om de inte får en naturlig återkoppling av en vuxen. Han har ett exempel 

med ett barn som får höra om att en kvinna dött (en naturlig död). Barnets första fråga var ”vem 

sköt henne då?”.35 Barnet kopplar alltså döden till mord och att bli skjuten (likt han eller hon sett i 

filmer) istället för att koppla det till sorg och som något naturligt.

Dock utspelar sig inte fiktion enbart i böcker. Att film som inte diskuteras kan bidra till en 

skev verklighetsuppfattning kan Nordström absolut ha rätt i, men hur är det med litteraturen? Kan 

inte böcker som behandlar svåra ämnen som inte diskuteras med en vuxen också bidra till denna 

skeva verklighetsuppfattning?

Elevernas medierepertoarer är något som lärare bör vara medvetna om. Christina Olin-

Scheller menar att det är viktigt att undervisningen skapar ett känslomässigt engagemang kring 

texten. Hon nämner att eleverna, speciellt pojkarna, har större intresse för multimediala 

fiktionstexter som till exempel film och såpor. För pojkarna är film en fråga om identitet, de 

beskriver sig själva som ”filmmänniskor” och visar en mer negativ syn mot skriven litteratur. 

Filmen, till skillnad från litteraturen har en förmåga att snabbt skapa närhet och engagemang.36

3. Del 2 - Film i undervisning
I denna del behandlar jag hur och varför lärare använder film i undervisning, samt vilken roll filmen 

spelar för elevernas identitetsutveckling. Det som behandlas i denna del fungerar som en grund för 

min modell. Tanken är att kunna argumentera för och emot olika metoder inför ett arbete med 

adaptionsprocessen i filmen Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

3.1 Fiktionsförståelse i skolan

Att visa film i skolan för att sedan diskutera, reflektera, analysera och jämföra är utvecklande både 

för filmen och åskådaren. Eva Westergren skriver om vad som händer i mötet mellan film och en 

ung publik. Hon beskriver att filmen är beroende av att någon tolkar innehållet, precis som texter 

34 Westergren, Eva, I filmens fotspår – reflekterande samtal om film, Stockholm 2009, s.5.
35 Nordström 2005, s.31-32.
36 Olin-Scheller, Christina, Såpor istället för Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap, Stockholm 

2008. s.138-139.
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och andra medier. Westergren menar också att filmen som läromedel ger gemensamma 

utgångspunkter att åskådliggöra och visa filmens sätt att berätta samtidigt som den kan inspirera 

eleverna till kritiskt tänkande och väcka lust till eget skapande.37 Precis som litterära verk granskas 

och analyseras i skolan bör också filmen hanteras så inom skolans undervisning. Skolan bör arbeta 

för att ge eleverna kunskaper att förstå och tolka mediernas språk samt ge dem verktyg att hantera 

sina medieerfarenheter, sovra bland information och tillägna sig ett kritiskt tänkande.38

Enligt det centrala innehållet för årskurs 7-9 i läroplanen ska eleverna bearbeta texter som 

kombinerar ord, ljud och bild samt arbeta med deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Det 

gäller hur uttrycken kan samarbeta med varandra i till exempel tv-serier eller teater.39 Att se film i 

skolan kan hjälpa till att väcka intresse hos eleverna som kan bidra till ett fortsatt kunskapssökande 

om olika ämnen. Att visa olika filmer i skolan ger även eleverna en bred och varierad repertoar och 

eleverna får se filmer som de kanske inte skulle möta i andra sammanhang.40

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller skriver att unga människor idag möter fiktion via 

en rad olika medier och för att kunna utmana och vidareutveckla fiktionsförståelse i klassrummet är 

det viktigt att behandla vad de benämner som multimodala textformer, alltså teater, foto, film, tv-

serier med mera. De lyfter fram att teoretiska kunskaper om film och foto sällan ingår i 

svensklärarutbildningen och inte heller ingår analys och tolkning av dessa former. Därför bör alla 

lärare få möjlighet att utbilda sig för att kunna arbeta med olika textformer i sin undervisning. 

Berättande, eller narrativitet finns genom olika medier i alla människors vardagliga liv och bidrar 

konstant med nya insikter och kunskaper. Det är därför viktigt att visa eleverna hur olika sinnen 

deltar. Oavsett genre och medium finns en särskild kunskap i berättelser. Kunskapen består i att vi 

förstår livet genom att kasta om ordningsföljden och berätta om händelser vi varit med om för att få 

fram budskapet. Via fiktion kan detta göras baklänges, framlänges eller på flera olika sätt. Detta ger 

en möjlighet att reflektera över livets händelseförlopp samt hur berättelser konstrueras. Som lärare 

är det viktigt att fördjupa elevernas fiktionsförståelse genom att undervisa om berättandets 

betingelser, funktioner och tekniker utifrån både tryckt litteratur och multimodala textformer.41

3.1.1 Samtal om film

Tidigare har jag skrivit om samtal i klassrummet som en bra metod vad gäller analyser av litteratur. 

Detta är även fruktbart när det handlar om analys av film eller andra medier. Aidan Chambers är en 

av dem vars åsikt är att samtal är en bra undervisningsmetod när man ska analysera olika 

37 Westergren 2009, s.7.
38 Blom, Margot, Viklund, Klas, Film för lust och lärande, Stockholm 2001, s.14.
39 Skolverket 2011, s.226.
40 Blom, Viklund 2001, s.13.
41 Mossberg Schüllerqvist, Olin-Scheller 2011, s.55.

16



textupplevelser. Han menar att läraren bör börja med öppna frågor som till exempel ”vad tyckte du 

om filmen?”. Han menar att man redan då kan räta ut eventuella frågetecken som eleverna kan ha 

fått under läsningen eller när de sett på filmen. Efter denna diskussion är man redo för ett mer 

analytiskt förhållningssätt.42

Margot Blom och Klas Viklund menar att samtal är fruktbart i undervisning gällande film. 

Filmens form gör det ofta lätt att se och förstå människors beteenden och dilemman, därför är det 

väldigt tacksamt att använda film för att diskutera frågor om livet. Dokumentärfilmer kan bidra till 

att eleverna får nya infallsvinklar gällande personer, platser eller företeelser som sedan kan 

diskuteras i klassen.43

3.1.2 Film för identitetsutveckling

Det finns många anledningar till att använda film i undervisningen. Enligt Lgr11 ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter 

och genom skilda medier. Det står även att i mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden.44

Eva Westergren menar att eleverna kan utveckla en kompetens som sedan kan förbereda 

dem att möta livet och olika svårigheter med hjälp av de livserfarenheter som filmen förmedlar. 

Film har förmågan att väcka intresse och nyfikenhet samtidigt som vi får nya infallsvinklar på olika 

tankar och värderingar. Filmen kan också hjälpa lärare att ta upp svåra frågor som liv och död eller 

kärlek och starka känslor i vardagen där paralleller kan dras till elevernas egna erfarenheter.45 Film 

kan levandegöra det som varit, spegla nuet och samtidigt skapa identifikation med människor i helt 

andra delar av världen, i andra kulturer och livssituationer.46

Genom att titta på film kan eleverna utveckla ett mer abstrakt tänkande, och konkreta behov 

i vardagen av till exempel vänskap och kärlek kan leda till olika resonemang om vad som är viktigt 

i livet. Westergren skriver att många lärare känner sig osäkra på vad barn och unga klarar av att se 

på film och inte, samt att lärare tror att starka berättelser om liv och död kan vara för skrämmande. 

Det hon menar är att det är tvärtom, att film vanligen kan hjälpa eleverna att se hur andra människor 

hanterar kriser och svåra situationer. Filmupplevelsen gör det möjligt att prata om sorger och våga 

dela med sig av egna erfarenheter.47

42 Mossberg Schüllerqvist, Olin-Sheller 2011, s.58.
43 Blom, Viklund 2001, s.13.
44 Skolverket 2011, s.223.
45 Westergren 2009, s.5-6.
46 Blom, Viklund 2001, s.13.
47 Westergren 2009, s.11.
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3.1.3 Adaption – när roman blir till film

Många filmer idag baseras på romaner eller litterära förlagor. Erik Hedling menar att alla filmer 

bygger på litteratur, eftersom filmmanus är en litterär subgenre. Som jag nämnde i inledningen bör 

man se roman och film som två skilda verk, något vi som mottagare av olika medier sällan gör. 

Istället används ofta uttryck som ”boken var bättre än filmen”. Hedling menar att detta beror på att 

våra kognitiva mekanismer fungerar olika. När vi läser tolkar vi texten och får en inre bild av hur 

personerna i boken och hur miljön ser ut, samt om en del i handlingen är viktigare än en annan. När 

vi sedan ser adaptionen, filmen som baserar sig på boken, är det en annan persons (eller andra 

personers) tolkningar vi får uppspelade för oss. Om denna inte överensstämmer med den 

visualisering vi tidigare haft krockar historierna med varandra, och vi läsare känner inte igen oss i 

regissörens, och hans medarbetares visualisering. Hedling hävdar att man av denna anledning inte 

kan påstå att litteraturen är konstnärligt bättre än filmen. Istället måste man ta hänsyn till att 

historien har bytt skepnad från enbart text till text, bild och ljud när man tolkar den filmatiserade 

romanen.48

Adaption är den process som sker när romaner omvandlas till film. I detta skeende har de 

som arbetar med filmen en hel del att anpassa sig efter. Det kan till exempel vara ekonomiska 

anpassningar eftersom att det är dyrt att göra film. En film får inte heller bli för lång, därför måste 

de viktigaste delarna i romanen plockas ut och vissa mindre viktiga saker måste sållas bort. Dessa 

anpassningar påverkar självfallet slutresultatet. Hedling menar att boken inte alltid är bättre än 

filmen, inte om man gör sig mödan att studera adaptionsprocessen och känner till förutsättningarna 

för den konstnärligt, kommersiella processen.49

3.1.4 enkätredovisning

Svaren från min enkätundersökning visar att lärare på högstadiet brukar använda sig av adaptioner i 

skolan. Till exempel visar de filmer som  Att döda ett barn, Tusen gånger starkare, Sandor slash  

Ida, I taket lyser stjärnorna, Möss och människor, Comedia Infantil, Elling, På västfronten intet  

nytt, Utvandrarna, Forrest Gump och Huckleberry Finn. De som svarat på varför de använder 

adaptioner har skrivit ”För att bokens innehåll ska framgå tydligare”, eller ”För att kunna jämföra”. 

En lärare skrev ”Ibland kan vi se en filmatisering efter att ha läst och arbetat med en bok. [...]”50

Många lärare lyfte också fram att de visar andra filmer som inte är adaptioner. En lärare 

skrev att han eller hon använde ”UR-film, om t.ex minoritetsspråk. I drama kan vi ibland se ngt som 

inspiration till ett tema som eleverna vill skapa en pjäs kring. Just nu ser vi ”Gökboet” eftersom 

48 Hedling, Erik, ”Roman blir film”, Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel, red. Lund, Hans, Lund 2002, s.229.
49 Hedling 2002, s.230,233.
50 Enkätundersökning våren 2013.
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gruppen vill göra en pjäs med ”mentalsjukhus” som miljö.” (min kursivering). Fler lärare 

poängterade att de inte enbart använde sig av film i svenskämnet precis som läraren jag citerade. En 

lärare använde till exempel Zozo, Whalerider och Bend it like Beckham för att diskutera 

flyktingfrågor, kultur och kulturkrockar. En annan lärare skrev också att syftet med att visa 

filmklipp i undervisningen var för att illustrera och ”göra lite roligt”. En annan lärare skrev att han 

eller hon använde sig av filmen Juno för språkets skull, för att hitta på ordlekar och för att den har 

intressanta teman. Samma lärare lyfte fram filmer som This is England och American history X som 

läraren använde för att diskutera främlingsfientlighet och berättarteknik.51

Trots att flertal lärare lyfte fram film och adaptioner i undervisningen visade min 

undersökning att ett flertal lärare tycker att litteratur är viktigare än film. Sex av åtta lärare i min 

undersökning svarade att de tycker att litteratur är viktigare än film. En av dessa lärare svarade 

”Litteratur men båda är viktiga”. En annan lärare skrev att litteratur helt klart är viktigare än film 

eftersom eleverna behöver hjälp att diskutera, tolka och förstå. Läraren menade att filmen har en 

stark ställning i många ungdomars liv och att litteraturen är inte lika given utanför skolan. De två 

lärarna som inte valde litteratur hade andra åsikter. En av dem skrev ”Båda är superviktiga! Och de 

kompletterar varandra. Svårt att välja en av dem...” Den sista läraren missförstod frågan och sa 

varken att litteratur eller film är viktigare än den andra.52

Jag frågade även lärarna hur ofta de använder sig av film i undervisningen och där skiljer det 

sig åt från lärare till lärare. Tre av åtta lärare skrev att de använder film i undervisningen mindre än 

tre gånger per termin. Fyra av åtta svarade omkring tre till fem gånger per termin varav en skrev en 

kommentar att det kanske kan vara mer än fem gånger per termin. Enbart en lärare av åtta svarade 

att han eller hon använder sig av film mer än fem gånger per termin.53

3.2 Hur används film i svenskundervisning idag?

Läraren har en viktig roll i undervisningen. Det är viktigt att påtala att ingenting eleverna säger är 

rätt eller fel eftersom alla har rätt till sin egen upplevelse och tolkning av filmen. Precis som jag 

nämnde ovan är det mötet mellan film och publik som gör själva filmen, den är beroende av någon 

som tolkar den. Westergren menar att det är ett bra sätt för lärare att ”se in” sina elever, se hur de 

tänker, vilka känslor filmen väcker och vilka egna erfarenheter de kan jämföra filmen med.54 

3.2.1 Tre sätt att arbeta med film i skolan

Christina Olin-Scheller skriver i Såpor istället för Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt  

51 Enkätundersökning våren 2013.
52 Enkätundersökning våren 2013.
53 Enkätundersökning våren 2013.
54 Westergren 2009, s.9-10.
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medielandskap om ett vidgat textbegrepp och om lärares inställningar till att använda olika texttyper 

i undervisningen. Ett vidgat textbegrepp innebär att text inte enbart består av typografisk text, utan 

kan även vara till exempel film eller teater (likt multimodala textformer). Olin-Scheller menar att 

det vidgade textbegreppet inte fått något stort genomslag i svenskundervisningen och att få lärare 

funderar över det i valet av texter i undervisningen, även om verksamma lärare hon träffat brukar 

påpeka att de ibland använder sig av film i undervisningen. Syftet med filmerna är vanligen att 

”levandegöra historien” eller för att få variation i undervisningen. En vanlig uppfattning bland 

lärare är att film går hem bättre hos eleverna än vad litteratur gör.55

Olin-Scheller har funnit tre olika sätt som lärare förhåller sig till film i undervisning där 

filmen fungerar som åskådliggörande, stöd eller komplement till litteratur och inte som egna 

konstnärliga verk. Detta, menar Olin-Scheller visar på skillnaden i vilket värde som anses finnas i 

litteratur och inte i film.56 Det första av de tre arbetssätten som hon fann benämner hon som att 

använda film som illustration. Detta är det vanligaste sättet att arbeta med film i skolan. Filmens 

uppdrag blir då att illustrera en epok eller ett skönlitterärt verk. Den ska alltså åskådliggöra den 

aktuella epokens ideal eller kan utgöra en filmatisering av klassiska verk skrivna under samma tid. 

Enligt den undersökning som Brodow och Rininsland skriver om i Att arbeta med skönlitteratur i  

skolan – praktik och teori var filmens tydligaste funktion att fungera som illustration. Lärarna 

använde oftast filmen till att inleda ett epokstadium. Till exempel kan antiken inledas med På tal  

om Afrodite (Woody Allen 1995) eller romantiken med Frankenstein (Kenneth Branagh 1994).  

Lärarna använde också film som ersättare för texter som läraren bedömer som för svåra för eleverna 

med som de ändå vill att eleverna ska få ta del av. Till exempel användes filmatiseringar av 

Shakespearedramer istället för läsning av Shakespeare.57

Något som också är vanligt är att lärare använder film som utfyllnad för att ha som ett 

exempel eller förstärka ett tidigare tema som behandlats i undervisningen. Det tredje och sista sättet 

att använda film i undervisningen innebar jämförande studier mellan skönlitterära verk och en 

film.58 Att använda film och litteratur i jämförande studier framkom även i den undersökning 

Brodow och Rininsland skriver om. Lärarna i den undersökningen antyder att detta arbetssätt är bra 

för att göra eleverna medvetna om de olika mediernas möjligheter och begränsningar.59

Olin-Schellers tre arbetssätt som verksamma lärare använder sig av visar alla på samma 

tendens, att filmen inte ses och används som ett eget verk och analyseras på egna grunder. Alltså 

utgår få lärare från det vidgade textbegreppet. Istället används filmen för att förenkla, förtydliga 

55 Olin-Scheller 2008, s.43.
56 Olin-Scheller 2008, s.46.
57 Brodow, Rininsland 2005, s.186.
58 Olin-Scheller 2008, s.46-47.
59 Brodow, Rininsland 2005, s.186.
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eller för att jämföra med litteratur.

4. Del 3 - Modell för arbete med Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö
De tidigare delarna om litteratur och film i undervisning har poängterat samtalets fruktbarhet. Min 

modell utgår därför från arbeten med samtal i klassrummet. Skönlitteratur, film och teater kan 

hjälpa människor att förstå sig själv och världen runt omkring oss samt bidra till 

identitetsutvecklingen. De olika medierna ger oss även möjlighet att känna empati och förståelse för 

andra, för det annorlunda och kan ge oss nya värderingar och attityder.60 

Min modell utgår från att titta på de olika karaktärerna i verken och hur de framställs både 

till utseende och personlighet både i boken och filmen. Vad är lika och vad skiljer dem åt? Eleverna 

kommer att arbeta med en karaktär i grupp för att sedan redovisa sin karaktär för de andra eleverna. 

Syftet är att eleverna ska få analysera och fördjupa sina kunskaper om en del av verket och sedan 

kunna se vad den delen har för avgörande för helheten.

4.1 Metod

Mitt val av analysmetod för arbetet är den nykritiska metoden. Tanken är att eleverna genom 

närläsning eller uppmärksam läsning ska ”lära känna” de olika karaktärerna på ett djupare plan för 

att kunna analysera dem. Eleverna ska titta på vad karaktärerna gör och säger samt hur de hanterar 

olika situationer. Vid närläsningen ska eleverna analysera det skrivna ordets konst, till exempel 

ordval, metaforer, symboler, upprepningar och ironi. Alltså olika verkningsmedel som bygger upp 

den skönlitterära texten.61 Jag har tidigare skrivit att den nykritiska metoden inte är så tacksam i en 

undervisningssituation där eleverna ska lära sig att tolka litteratur eftersom ingående textanalys kan 

förstöra texten för eleverna. Jag tänker dock att eleverna kommer få en helhetsbild genom modellen 

eftersom de får läsa hela boken och se filmen och sedan ta del av alla gruppanalyser. 

I den nykritiska metoden läggs inget fokus på författaren eller hans liv, utan all fokus läggs 

på textens uppbyggnad.62 Dock kan det vara intressant att diskutera med eleverna om Håkan Nesser 

(författaren) sitter på svaret om vem som är mördaren eller om han har släppt verket för fri tolkning. 

I sydsvenskan har Håkan Nesser sagt att han skulle offentliggöra mördaren i verket 2008. I samma 

artikel står det att Håkan Nesser menar att det finns en tung ledtråd som pekar på vem mördaren är 

och att han i samband med att han skrev manus till filmen Kim Novak badade aldrig i Genesarets  

sjö tyckte att det kändes lite problematiskt eftersom han behövde tala om vilken ledtråd det handlar 

60 Blom, Viklund 2001, s.23.
61 Skardhamar 1994 s. 91.
62 Skardhamar 1994, s.25.
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om.63 År 2008 gav han ut den så kallade vitboken "Sanningen i fallet Bertil Albertsson?", där 

avslöjandet om mördaren skulle komma. Dock får inte läsaren några klara besked i den heller.64

4.2 Arbetet i praktiken

I början av detta temaarbete delas eleverna in i grupper, de får en karaktär som de ska fokusera sin 

närläsning på under tiden de läser verket. De olika grupperna kommer att arbeta med Ewa, Erik, 

Edmund och Henry. Under läsningens gång kombineras högläsning med att eleverna får läsa tyst 

både i skolan och hemma, eftersom elever på högstadiet behöver träna på att både lyssna och läsa 

själva. En god idé kan vara att ge läxor att ha läst till ett visst kapitel till en dag och då läsa högt ett 

kapitel. Efter att hela boken är utläst ska de tillsammans diskutera om ett par frågor de får tilldelade. 

Inspirerat av Chambers (se sida 14) börjar frågorna med en öppen fråga, ”vad är er allmänna 

uppfattning om X?”. Be eleverna föra korta anteckningar om vad de diskuterat och samla in dem 

vid lektionens slut. Syftet med frågorna är att diskutera frågor om livet. Tanken är också att det inte 

ska finnas några rätta svar på frågorna så eleverna kan diskutera och analysera relativt fritt. Här 

kommer exempel på frågor eleverna kan diskutera.

Frågor om Ewa:

− Vad är er allmänna uppfattning om Ewa Kaludis som person?

− Hur är Ewas relation till Berra?

− Vad tycker ni om att Ewa är otrogen mot Berra? Är det okej eller inte? Av vilken anledning?

− Ewa och Erik blir ett par i äldre dar, finns det något som tyder på det tidigare i boken?

− Finns det något som tyder på att det skulle kunna vara Ewa som är mördaren?

Frågor om Erik:

− Vad är er allmänna uppfattning om Erik som person?

− Vad tror ni Eriks ramsa Cancer-Treblinka-Kärlek-Knulla-Döden betyder för honom?

− På vilket sätt är Erik en ”typisk” tonåring?

− Erik lämnar sin fru Ellinor för Ewa Kaludis, är det okej eller inte? Av vilken anledning?

− Vad tyder på att det var Erik som mördade Berra?

Frågor om Edmund:

− Vad är er allmänna uppfattning om Edmund som person?
63 http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/med-doden-glantar-nesser-pa-locket-till-livet/   2013-05-09.
64 http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/bocker/mordande-bra/   2013-05-09.
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− Berätta vad ni tror Edmund tycker om sin pappa baserat på det ni läst.

− Hur är relationen mellan Edmund och Erik?

− Edmund blir präst i äldre dar, vad tror ni det beror på?

− Vad tyder på att Edmund är den som mördade Berra?

Frågor om Henry:

− Vad är er allmänna uppfattning om Henry?

− Vad tror ni Henry menar när han säger att livet ska vara som för en fjäril en sommardag?

− Tycker ni att Henry är ansvarsfull under sommaren i Genesaret?

− Vilken skillnad tror ni finns i syskonrelationen mellan Erik och Henry och ett syskonpar 

med en mindre åldersskillnad?

− Vad tyder på att Henry skulle vara mördaren?

Efter arbetet med boken får eleverna se filmen Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. 

Filmen används då som en jämförelse med boken och det som diskuterats gällande den. Innan 

filmen ombeds eleverna att lägga extra fokus på den karaktär de arbetat med i litteraturanalysen. 

Efter filmen ska eleverna sitta i samma grupper och diskutera om deras svar på frågorna är 

desamma efter att ha sett filmen. För att visa på adaptionens möjligheter att lägga till saker eller ta 

bort sådant som inte anses vara relevant, ska eleverna också diskutera om det var någonting hos 

deras karaktär som hade lagts till eller tagits bort. Det kan handla om utseende eller någonting de 

gör eller inte gör i filmadaptionen som finns i boken.

Slutligen ska eleverna tillsammans förbereda en redovisning av sin karaktär baserat på de 

anteckningar de har från sina diskussioner. Har eleverna något de vill ta upp som inte har med 

frågorna att göra är det också okej. Tanken är att efter alla redovisningar ha en gemensam 

diskussion om de olika karaktärerna och vilken helhet de bildar tillsammans. Slutdiskussionen kan 

handla om vem som var mördaren, efter att ha hört de olika argumenten i grupperna kanske 

eleverna har ändrat uppfattning.

5. Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är främst att med hjälp av tidigare forskning ta fram en fruktbar modell 
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för arbete med romanen och filmatiseringen av Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Med 

inspiration av den nykritiska metoden och närläsning som Skardhamar beskriver i boken 

Litteraturundervisning i grundskolan (se sida 8) har jag tagit fram en modell där eleverna i grupp 

får analysera karaktärerna i verket för att sedan få en helhetsbild av verket de andra karaktärerna 

genom redovisningar i klassrummet. I min modell har inspireras jag av Chambers som menar att 

lärare bör börja med öppna frågor för att sedan gå in på att analysera djupare detaljer i texten.

Min tes om att film inte anses vara lika viktigt som litteratur i skolan visade sig stämma, i 

alla fall om man ser till svaren i min enkätundersökning. I undersökningen är det flera av lärarna 

som anser att litteratur är viktigare än film även om några lärare menar att båda är lika viktiga. 

Eftersom min enkätundersökning enbart är besvarad av åtta lärare går det inte att se dessa som 

något allmängiltigt svar för hur lärare ser på litteratur och film i undervisningen, men det kan ändå 

peka på hur det ser ut hos ett visst antal lärare.

Jag diskuterar även hur litteratur och film används i undervisningen idag. Med hjälp av Lars 

Nordström Svenskämnets röda tråd – Med skönlitteraturen och engagemanget i samtal och  

skrivundervisning lyfter jag fram flera olika metoder om litteraturanvändning i undervisningen. Till 

exempel genom att på olika sätt träna högläsning och vid litteratursamtal (se sida 12-13). Flera av 

författarna menar att samtal är ett bra sätt att arbeta med litteratur och det finns flera olika modeller 

att använda sig av. Läraren bör tänka på vilka typer av frågor han eller hon ställer samt att svaren 

kommer att handla om det som läraren frågar om. Även när det gäller filmmediet verkar samtal vara 

en uppskattad metod. Både Chambers, Westergren och Blom menar att samtal är bra för att 

diskutera olika frågor som tas upp i filmerna (se sida 16-17). Filmen kan även användas för att 

diskutera filmen som medium och adaptioner kan vara bra som jämförande objekt, där eleverna kan 

lära sig att analysera vad som sker vid omvandlingen från litteratur till film.

I min frågeställning skriver jag att jag vill finna svar på vad film kan ge eleverna som 

litteratur inte kan och vice versa. Det jag diskuterar i uppsatsen är att film och litteratur kan bidra 

med olika kunskaper som eleverna ska ta till sig. Till exempel trycker Lars Nordström på att 

litteraturen kan bidra till att eleverna lär sig visualisera texten och skapa inre bilder av karaktärerna, 

miljön och olika företeelser. Lärare bör vara medvetna om elevernas medierepertoar för att skapa ett 

känslomässigt engagemang. Filmen kan till skillnad från litteraturen snabbt skapa närhet och 

engagemang hos eleverna och hjälpa dem att få en större fiktionsförståelse. I både film och litteratur 

kan eleverna känna igen sig i vad de ser och läser och relatera till händelseförloppen och reflektera 

över samt anknyta händelserna till sitt eget liv. 

Det finns olika anledningar till att arbeta med både film och litteratur i skolan och båda lyfts 

fram i läroplanen. Därför bör vi lärare inte värdera det ena mediet som bättre än det andra. Istället 
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bör vi se hur vi på bästa sätt kan arbeta med både film och litteratur.
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7. Bilaga – enkätundersökning
I följande bilaga finns åtta enkätundersökningar. Dessa enkätundersökningar är besvarade av 

högstadielärare på olika skolor i Uppland. Varje sida består av ett svar från en lärare och bilagans 

nummer står i högra hörnet. 
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