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Abstract 

This paper has examined middle and high school teachers´ attitude towards using movies in 

their religious education. The goal has also been to see if these teachers would find that using 

movies makes it easier for students´ to take in information. To limit this survey only religious 

education teachers active within Örebro county have been asked about this subject. The 

theoretical framework used during this analysis has been the theory about how feelings and 

commitment makes it easier to handle information. Since the point of movies is to engage it is 

interesting to see how teachers use them and how it can affect the student’s ability to handle 

information.  

      Previous research shows that feelings have a positive influence on how people take in 

information. Especially, the positive emotions are said to have a positive effect on students 

ability to process information. The previous research has also proven the connection between 

movies and religion. It can be anything from movies portraying religious stories to religious 

aspects in movies that have no religious connection from the beginning.  

      The analysis shows that many of the teachers in Örebro county uses movies in their 

religious educations. However not many of the teachers could see that their students had an 

easier time taking in information when watching movies than in any other way of teaching. 

The analysis also shows that when it comes to movies most of the teachers prefer to use 

educational movies instead of pop culture movies. In this paper, quotes are used to 

demonstrate the teachers´ exact opinions about the use of film in education. The result of the 

analysis shows that a lot of the teachers use movies but how the movies affect the students´ 

ability to handle information is still unclear.             

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledningskapitel .............................................................................................................................. 1 

1.1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och Frågeställningar ......................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................. 3 

1.4 Tidigare forskning ...................................................................................................................... 3 

1.5 Metod och Material .................................................................................................................... 6 

1.5.1 Metod ..................................................................................................................................... 6 

1.5.2 Material ................................................................................................................................. 8 

1.6 Teori............................................................................................................................................ 10 

1.7 Disposition ................................................................................................................................. 11 

2. Undersökningen ............................................................................................................................. 12 

2.1 Kontext/bakgrund .................................................................................................................... 12 

2.1.1 Koppling till kursplaner .................................................................................................... 12 

2.1.2 Film och religion ................................................................................................................ 14 

2.2 Enkätanalys ............................................................................................................................... 15 

2.2.1 Användning och genrers ................................................................................................... 15 

2.2.2 Film och känslor ................................................................................................................ 18 

2.3 Intervjuanalyser ....................................................................................................................... 21 

2.3.1 Användning och genres .................................................................................................... 21 

2.3.2 Hjälp i undervisningen ..................................................................................................... 25 

2.3.3 Lärarnas attityd gentemot användandet av film i undervisningen ............................ 27 

2.4 Sammanfattning ....................................................................................................................... 28 

3. Slutsatser/diskussion ..................................................................................................................... 30 

3.1 Uppsatsens syfte ....................................................................................................................... 30 

3.1.1 Hur stor andel av religionslärarna i Örebro län använder sig av film i sin undervisning? .... 30 

3.1.2 Hur använder lärarna film i undervisningen? ....................................................................... 30 

3.1.3 Vilken typ av filmgenre använder lärarna? .......................................................................... 30 

3.1.4 Hur ser lärarna på användandet av film i undervisningen? ................................................. 31 

3.2 Diskussion ................................................................................................................................. 31 

3.3 Tankar kring fortsatt forskning .............................................................................................. 32 

Källförteckning .................................................................................................................................... 33 

Bilaga 1 .....................................................................................................................................................  

Bilaga 2 .....................................................................................................................................................  



 

1 
 

1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 

Att arbeta som lärare är både roligt och svårt. Det gäller att på något sätt motivera eleverna att 

finna kunskap i det ämne som arbetas med. Ett sätt att göra detta är att använda sig av ett 

medium som de är vana vid. Enligt en undersökning gjord av statens medieråd ser 14 % av 

Sveriges 13-16 åringar och 6 % av Sveriges 9-12 åringar på film och tv mer än tre timmar om 

dagen.
1
 Detta kan antyda att en stor del av dagens ungdomar har ett stort intresse av film och 

TV-serier. I undersökningen uppger 34 % av ungdomarna åldrarna 13-16 att de dagligen ser 

på TV eller film och i åldersgruppen 17-18 år så ligger siffran på 40 %.
2
  

      ”Movies are not entertainement. They are a kind of language and reflection”.
 3

 Detta är ett 

citat från Peter Greenway som öppnar en artikel där författarna skriver om varför det är viktigt 

att använda film i undervisningen. Den grundpelare som författarna av denna artikel vilar på 

är att man genom film kan blanda in känslor i undervisningen. Författarna hävdar att eftersom 

känslor och bilder är en stor del av populärkulturen så borde dessa typer av media användas 

mer av utbildare.
4
   

      Att använda sig av film i undervisningen är heller inget nytt. Det finns sammanhang 

utanför skolväsendet där användandet av film använts tidigare. I Sveriges radios program 

Teologiska rummet dikuteras det hur man kan finna många religiösa tecken i populärkulturell 

film. Programledaren Peter Sandberg börjar i programmet att berätta om hur de under hans 

konfirmandundervisning använde sig av film som en utgångspunkt i undervisningen. Han 

nämner också att just film och religion har ett nära förhållande.
5
 Att programledaren hävdar 

detta är inget konstigt eller ens något nytt. Adam Possamai hävdar i Sociology of religion for 

generations X and Y att just religion och populärkultur har stor påverkan på varandra.
6
 På 

samma sätt skriver Christopher Decay i Faith in Film: Religious themes in contemporary 

cinema att religion har börjat synas på oväntade platser och i nya medium.
7
  

                                                           
1
 Statens medieråd 2017, s. 8 

2
 Statens medieråd 2017, s. 23 

3
 Blasco, P. G. Moreto, G. Blasco, M. G. Levites, M. R. Janaudis, M. A. Education through Movies: Improving 

teaching skills and fostering reflection among students and teachers, s. 2 i PDF  
4
 Blasco, P. G. Moreto, G. Blasco, M. G. Levites, M. R. Janaudis, M. A. Education through Movies: Improving 

teaching skills and fostering reflection among students and teachers, s. 2 i PDF 
5
 Sandberg, P. Teologiska rummet, 00:00 

6
 Possamai, A. Sociology of religion for generations X and Y, s. 26 

7
 Deacy, C. Faith in Film: Religious Themes in Contemporary Cinema, s. VI 
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Funktionen med att använda film i undervisningen är att filmen har en möjlighet att väcka 

känslor hos eleverna och låta dem se en handling från olika perspektiv. I Skola för bildning 

(läroplanskommittén betänkande kring läroplanerna 92:94) diskuterar författarna ett begrepp 

som kallas för förtrogenhetskunskap. Enligt författarna är förtrogenhetskunskapen den tysta 

kunskapen, något som är kopplat till sinnliga upplevelser.
8
 Då förtrogenhetskunskapen anses 

vara kunskapsbasen och att den är starkt kopplad till känslor. Finns det något bättre motiv till 

att använda film?  För om det är något som film kan göra så är det att väcka känslor hos dem 

som tittar.     

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Målet med denna uppsats har varit att granska hur religionslärare i Örebro kommun använder 

sig av film i sin undervisning. Den har också varit ute efter att se hur respektive lärare väljer 

att använda filmen och om man kan se om det finns något område i religionsundervisningen 

när användandet av film sker oftare än i andra områden. För att nå målet granskas känslornas 

betydelse i religionsundervisningen och ska därigenom vara ett underlag för diskussion om 

hur man som lärare kan implementera detta i sin undervisning. Kopplingen mellan film och 

religion har redan granskats av forskare, några av dessa är Tomas Axelson och Ola Sigurdson 

vars arbete denna uppsats hämtar inspiration ifrån. Känslornas inflytande på inhämtandet av 

information är något som diskuteras av forskaren Cindy Lindsay, vars forskning denna 

uppsats kommer att grunda sig på.  

 Hur stor andel av religionslärarna i Örebro län använder sig av film i sin 

undervisning?  

 Hur använder lärarna film i undervisningen?  

 Vilken typ av filmgenre använder lärarna?  

 Hur ser lärarna på användandet av film i undervisningen?  

 

Det som vi genom dessa frågor ska försöka komma fram till är om lärarna i Örebro kommun 

överhuvudtaget använder sig av film eller inte. Om de väljer att använda film ska denna 

undersökning försöka se vilken typ av genre som är vanligast, är det spelfilmer eller 

standardiserade skolfilmer hämtade från till exempel UR.se. Slutligen vill denna 

undersökning se vad lärarna anser om film användandet, anser de att det lyfter undervisningen 

eller är det bara ett lättsamt material för att bryta av den ordinarie undervisningen.   

                                                           
8
 Läroplanskomiten. Skola för bildning, s. 66 
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningsområdet för denna uppsats har begränsats till religionslärarna på skolor i 

Örebro kommun. Detta har gjorts på grund av åtkomsten till lärarna. Det har varit lättare för 

mig att kunna skicka ut enkäten när jag har haft kännedom om vilka skolor som finns i mitt 

närområde. Avgränsningen till just Örebro län var också på grund av att undersökningen inte 

skulle bli för stor. Hade valet gjorts att utöka området så hade antagligen undersökningen 

blivit för stor för denna typ av uppsats.  

      Anledningen till varför jag valt att fokusera på endast religionslärarnas undervisning och 

användande av film har gjorts för att jag själv studerar till religionslärare. En annan anledning 

till att jag valt att begränsa mig till just ämnet religion är för att det är ett väldigt 

mångfasetterat ämne. Ämnet ska inte bara hantera de olika världsreligionerna utan även 

hantera sådana ämnen som etik och moral och livsåskådningar.
9
 Film kan vara ett sätt att ta 

dessa stora och svåra frågor och göra de lättare för eleverna att relatera till dem. Det kan 

också vara ett sätt att göra ganska tråkiga genomgångar lite mer fängslande.  

 

1.4 Tidigare forskning 

När man utbildar sig till lärare är hur man lär ut något minst lika viktigt som 

ämneskunskaperna i det man ska lära ut. För att bli en så bra lärare som möjligt handlar det 

om att kunna fånga sina elevers intressen på så många olika plan som möjligt. Att använda sig 

av film i sin undervisning kan vara just ett sådant sätt att lyckas fånga elevernas intresse och 

uppmärksamhet. 

      Det finns olika sätt för en lärare att använda sig av film i sin undervisning och en artikel 

som diskuterar detta är ”Education through movies” som publicerades i tidningen Journal for 

learning through the Arts. Denna artikel tar upp just hur lärare kan tänkas använda sig film 

och vad det skulle fylla för funktion att göra det. Författarna till artikeln lyfter fram att 

anledningen till varför man ska använda sig av film är för att filmen väcker känslor hos 

åskådarna. De skriver att ”[t]eaching with movies triggers that disclose emotions allows 

questions, expectations and dilemmas to araise”.
10

 De anser alltså att vikten vid att använda 

film i undervisningen är för att de känslor som filmen väcker kan leda till att det väcks tankar 

                                                           
9
 LGY 11, s. 137-138 

10
 Blasco, P. G. Moreto, G. Blasco, M. G. Levites, M. R. Janaudis, M. A. Education through Movies: Improving 

teaching skills and fostering reflection among students and teachers, s. 3 i PDF 
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och funderingar hos eleverna. Dessa frågor och funderingar kan man sedan som lärare 

använda sig av och ta avstamp i när det kommer till ens undervisning.  

      I artikeln diskuteras inte bara användandet av film i undervisningen utan författarna anser 

att alla typer av estetiska uttryck kan fungera för att bredda elevernas förståelse om livet.
11

 

Författarna menar också på att ”[…] educators need to recognize that learners are immersed in 

a popular culture largely framed through emotions and images”.
12

 De anser att man som lärare 

måste ta tillvara den popkultur som eleverna är omgivna av och använda den som en ingång 

till det som eleverna ska lära sig.  

      En annan artikel som diskuterar känslor och inlärning är en artikel publicerad i The 

international journal of management education. Denna artikel diskuterar hur elevernas 

inlärning kan påverkas av känslor, både positiva och negativa. Enligt författarna har flertalet 

forskare upptäckt den viktiga roll som känslor spelar när det kommer till inlärning.
13

 

Författarna hävdar att ”[…] emotions significantly add to the prediction of learning and 

achievement”.
14

   

      Enligt forskning som författarna till denna artikel har tagit del av så finner författarna att 

positiva känslor kan främja elevers inlärningsförmåga. Forskningen visar också att en positiv 

inställning hos eleverna när det kommer till inlärning och studiemiljö ökar deras intresse för 

att utveckla en professionell kompetens. Med detta som bakgrund anser författarna att 

eftersom positiva känslor är viktiga i dagens kunskapsbaserade samhälle borde en lärares mål 

vara att använda detta för att eleverna ska få ett positivt resultat.
15

     

      Artikeln tar upp i slutet att känslor har en påvisad roll i hur elever lär sig och att både de 

positiva och de negativa känslorna spelar in. Forskningen har också visat att elever med ett 

högt akademiskt mål har lättare att vända dessa negativa känslor till något som motiverar dem 

att ändå sträva efter att lära sig mer.
16

 Avslutningsvis anser författarna att eftersom känslor 

                                                           
11

 Blasco, P. G. Moreto, G. Blasco, M. G. Levites, M. R. Janaudis, M. A. Education through Movies: Improving 
teaching skills and fostering reflection among students and teachers, s. 2 i PDF 
12

 Blasco, P. G. Moreto, G. Blasco, M. G. Levites, M. R. Janaudis, M. A. Education through Movies: Improving 
teaching skills and fostering reflection among students and teachers, s. 2 i PDF  
13

 Finch, D. Peacock, M. Lazdowski, D. & Hwang, M. Managing emotions: A case study exploring the relationship 
between experiential, emotions, and student performance, s. 2 i PDF 
14

 Finch, D. Peacock, M. Lazdowski, D. & Hwang, M. Managing emotions: A case study exploring the relationship 
between experiential, emotions, and student performance, s. 3 i PDF 
15

Finch, D. Peacock, M. Lazdowski, D. & Hwang, M. Managing emotions: A case study exploring the relationship 
between experiential, emotions, and student performance, s. 3 i PDF 
16

Finch, D. Peacock, M. Lazdowski, D. & Hwang, M.. Managing emotions: A case study exploring the relationship 
between experiential, emotions, and student performance, s. 10 i PDF 
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spelar roll i hur bra man lär sig så måste lärare lära sig att använda detta för att stimulera de 

emotionella responser som leder till bättre inlärning.
17

    

      Som tidigare nämnt har film och religion en ömsesidig påverkan på varandra. Detta är 

något som Tomas Axelsson och Ola Sigurdson diskuterar i sin bok Film och Religion: 

Livstolkning på vita duken. I inledningskapitlet skriver författarna att ”[…] föreställningarna 

för hur det goda livet ser ut formas i vår tid inte främst av etiska principer, utan av tv-serier, 

reklambudskap, varumärken och filmer”.
18

 Författarna fortsätter att diskutera kring att det nu i 

vår tid blivit att man på biografer lyfter fram och skapar ett medium för livets stora frågor och 

våra etiska bekymmer. Detta är en plats där författarna anser att biograferna kan ha tagit ett 

medium som kyrkan från början haft anspråk på.
19

   

      Boken är en antologi som är tänkt att låta bredda diskussionen kring just film och religion 

och låta forskare inom olika områden diskutera kopplingen där emellan. I boken är det allt 

från teologer, sociologer och litteraturvetare som kommer samman och ger sin bild av hur 

kopplingen mellan religion och film ser ut.
20

  

      En av de forskare som diskuterar hur filmer kan påverka oss i vårt vardagliga liv är en av 

bokens redaktörer Tomas Axelsson. I sitt kapitel ”Film som redskap för livstolkning” har han 

gjort en enkätundersökning där de tillfrågade får svara på frågor om hur mycket de ser på film 

och hur filmen har påverkat dem. Några av de personer som svarade på enkäten beskriver det 

som att de ibland kan uppleva en andlig känsla när de ser på film. En annan person beskriver 

det som att ”Jag får en chans att se på livet ”utifrån””.
21

    

    Axelsson gör även tre fördjupande intervjuer för att få en bredare bild av hur filmen kan 

påverka oss. En person som ställer upp på intervju är lärare med frikyrkokoppling. Under 

intervjun dras det paralleller till hur kampen mellan gott och ont i filmen reflekterar hur 

intervjupersonen ser på kampen mellan gott och ont inom kristendomen.
22

      

      Det är inte bara filmens påverkan på våra vardagliga liv som diskuteras i boken, i kapitlet 

”Tiden är kort” diskuterar Astrid Söderbergh Widding hur Hollywood använder sig av 

religiösa referenser när de skapar film. Som exempel tar hon upp filmen Armageddon som 

med sitt blotta namn hänvisar till bibliska händelser.
23

 Hon hänvisar också till hur vissa 

                                                           
17

 Finch, D. Peacock, M. Lazdowski, D. & Hwang, M. Managing emotions: A case study exploring the relationship 
between experiential, emotions, and student performance, s. 11 
18

 Axelson, T. & Sigurdson, O. Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 9 
19

 Axelson, T. & Sigurdson, O. Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 9  
20

 Axelson, T. & Sigurdson, O. Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 10 
21

 Axelson, T. Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 24 
22

 Axelson, T. Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 39 
23

 Söderberg Widding, A. Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 201 
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karaktärers beteende kan vara som hämtad ur bibeln. I just detta fall hänvisar hon till hur 

huvudpersonen agerar i slutscenerna.
24

    

      Hur fungerar då lärande? Det finns nog inget helt korrekt svar på den frågan men i boken 

Lärstilar: Handledarguiden skriver Peter Honey och Alan Mumford om olika inlärningssätt 

och hur man kan arbeta utifrån dem. I det inledande kapitlet av boken skriver författarna att de 

anser att ”[…] handledare [lärare] utgår från att de som ska lära sig är tomma hinkar som 

väntar på att bli fyllda med hjälp av den lärmetod som handledaren råkar föredra”.
25

   

      Författarna hävdar att inlärning kan ske på två olika sätt. Det ena sättet är att man lär sig 

genom formella strukturer. Exempel på dessa är föreläsningar, litteratur och liknande 

aktiviteter. Det andra sättet är att man lär sig av egen erfarenhet, det vill säga man lär sig av 

saker som man provar på och sedan lär sig. Det är det förstnämnda som de flesta, enligt 

författarna, tänker på när de hör ordet lärande.
26

        

      I de resterande delarna av inledningskapitlet går författarna igenom sådant som vad för 

faktorer som påverkar lärande och framförallt att det finns olika typer av lärostilar. I boken 

går de igenom den aktiva lärostilen, den reflekterande lärostilen, den teoretiska lärostilen och 

den pragmatiska lärostilen.
27

   

 

1.5 Metod och Material 

1.5.1 Metod 

Denna undersökning kommer att delas in i två olika delar. Det kommer dels göras en 

kvantitativ undersökning där en enkät kommer gå ut till alla religionslärare i länet där de får 

svara på frågor kring användandet av film i deras undervisning. Den andra delen kommer att 

vara fyra intervjuer som kommer att göras med två gymnasielärare och två högstadielärare för 

att närmare kunna höra deras syn på användandet av film i undervisningen.  

      Anledningen till att den kvantitativa delen har valts att undersöka med en enkät är på 

grund av att enkätsvar är lättare att jämföra. Det är också bra att använda sig av en enkät för 

att få en ytlig förståelse för hur många personer tänker kring ett ämne. I boken The 

Routhledge handbook of research methods in the study of religion skriver författaren att just 

                                                           
24

 Söderberg Widding, A. Film och religion: Livstolkning på vita duken, s. 202 
25

 Honey, P. & Mumford, A. Lärstilar: handledarguiden, s. 7 
26

 Honey, P. & Mumford, A. Lärstilar: handledarguiden, s. 8 
27

 Honey, P. & Mumford, A. Lärstilar: handledarguiden, s. 13-14 
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enkäter är ett perfekt medel för forskare att mäta och jämföra stora gruppers attityder och 

åsikter om något.
28

     

      Urvalet till denna undersökning har gjorts på följande sätt. Kontakt har tagits med alla 

högstadie-och gymnasieskolor i Örebro kommun. Detta urval har alltså bara gjorts efter vilka 

skolor som finns i kommunen och deras respektive religionslärare. Dock ska sägas att urvalet 

har fokuserat på undervisande religionslärare vilket innebär att det troligtvis finns lärare med 

legitimation att undervisa i ämnet religion men som inte blivit tillfrågade då de inte är 

undervisande för tillfället.   

      Förutom att genomföra den sagda enkätundersökningen så kommer även 

komplimenterade intervjuer att genomföras av utvalda religionslärare. Anledningen till att 

valet föll på att göra komplimenterade intervjuer var för att få en djupare förståelse för hur 

dessa utvalda lärare ser på användandet av film i deras undervisning. 

      När det kommer till att genomföra intervjuer så skriver författarna i The Routledger 

handbook of research methods in the study of religion att det finns olika sätt att strukturera 

upp sin intervju. Antingen kan man använda sig av en väldigt strukturerad variant där man 

ställer raka frågor och förväntar sig raka svar. Ett annat alternativ är att använda sig av en 

ostrukturerad typ av intervju där man utgår till större del ifrån intervjupersonen. Den sista 

varianten är en semistrukturerad intervjuform, vilket är den som jag kommer att använda mig 

av. Den är baserad på övergripande teman men går att anpassa efter vilka svar man får från 

intervjupersonen.
29

   

      Urvalet av intervjupersoner har gjorts på det sätt att jag valt religionslärare som jag sedan 

tidigare haft kontakt med. Detta har gjorts för att underlätta att finna religionslärare som 

skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Det har också gjorts på grund av att de 

lärare som jag sedan tidigare haft kontakt med har funnits i mitt närområde och därför gjort 

det lättare att genomföra intervjuerna. 

      Den metod som kommer att användas i denna undersökning är en innehållsanalys, den 

kommer att användas dels på de intervjuer som genomförs och även på de skrivdelar som 

kommer finnas i enkäten. En innehållsanalys används, enligt Kristina Boréus och Göran 

Bergström, om att läsa av ”värderingar i ett samhälle”.
30

  

      Precis som i Anders Garpelins och Pernilla Kallbergs studie om övergångar i förskolan så 

kommer denna studie att tillämpa en kvalitativ intervjumetod. Fokus i denna undersökning 

                                                           
28

 Navarro-Rivera, J. & Kosmin, B. A. The Routledge Handbook of research methods in the study of religion, s. 
396 
29

Davidsson Bremborg, A.The Routledge Handbook of research methods in the study of religion, s. 310 
30

 Boréus, K. & Bergström, G. Textens mening och makt, s. 53 
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ligger också på att ”få en fördjupad förståelse för av den mening aktörerna ger de företeelser 

som studeras”.
31

   

      Den kvalitativa analysen baseras på de fyra intervjuer som genomfördes med två 

högstadie- och två gymnasielärare. Utifrån dessa intervjuer har jag fått fram olika teman som 

är gemensamma för alla dessa intervjuer. Dessa kommer nödvändigtvis inte presenteras i den 

ordning som de förekommer i intervjuerna då de förekommer under olika stadier i varje 

enskild intervju. 

      Tidigare undersökningar som har arbetat med enkäter har visat att det har blivit allt 

svårare att få skolor att ställa upp på att göra de utskickade enkäterna.
32

 I artikeln “Data 

Collection Procedures for school-based surveys among adolescents: The youth in Europe 

Study” som publicerades i Journal of School Health skriver författarna om hur man genomför 

en välgjord enkätundersökning. Den modell som författarna går igenom består av 11 olika 

steg. Trots att denna modell är upplagd för att samla in information från elever i skolan har 

några av dessa steg kunnat appliceras på denna undersökning. Några av dessa steg handlar till 

exempel om att leta reda på vilka skolar undersökningen ska vända sig till och att det är 

viktigt att rektorn har godkänt att undersökningen genomförs.      

 

1.5.2 Material 

Det material som ligger till grund för denna uppsats är de svar som jag fått in från lärare på 

min enkät och de svar som framkommer under de intervjuer som genomfördes. Dessa svar har 

gett en generell bild kring hur lärarna i Örebro kommun använder sig av film i sin 

undervisning och vad de tycker om filmanvändning i skolan.  

      Enkäten som skickades ut bestod av 15 frågor, blandat av både flervalsfrågor och längre 

essäfrågor. De tre första frågorna i enkäten används mest för att skapa en bild av respektive 

respondent, de handlar om kön, hur länge de har undervisat och på vilken nivå de undervisar. 

Resterande av enkätfrågorna är designade för att undersöka om och hur lärare använder sig av 

film och hur de anser att det påverkar elevernas inlärningsförmåga. Första kontakten som togs 

var ett mail antingen till skolornas rektorer eller till deras administrativa mail. I detta mail 

berättades om undersökningen och efterfrågades mailadresser till de undervisande 

religionslärarna på respektive skola. Mailet gick ut till 34 skolor där endast 14 skolor svarade 
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varav två avböjde att delta. De 12 skolorna som var positiva till att ställa upp skickade 

antingen mailadresserna till sina lärare eller bad mig skicka länken till enkäten till rektorerna 

så skulle dem skicka det vidare. Detta resulterade i att cirka 30 mail till lärare och rektorer 

skickades ut varav endast 13 valde att besvara enkäten. Enkätsvaren har blivit indelade i två 

kategorier där EH står för att läraren som svarade på enkäten arbetar på en högstadieskola och 

EG representerar en gymnasielärare som svarat på enkäten. Det efterföljande numret 

representerar i vilken ordning respektive svar har inkommit.  

      De fyrar lärarna som intervjuades arbetar på tre olika skolor i kommunen. De två 

högstadielärarna arbetar på samma skola medan de två gymnasielärarna är baserade på olika 

skolor. Tre av intervjuerna gjordes på lärarnas respektive skolor och en intervju gjordes över 

Skype. Resultatet blev fyra intervjuer som spelades in på mobiltelefon och varade mellan 10 

och 24 minuter. Lärarna blev indelade sorterade som H1, H2, G1 och G2. H1 står för att 

personen i fråga arbetar på en högstadieskola och att det var den första av de två 

högstadielärarna som blev intervjuad. G1 står för att läraren i fråga arbetar på en 

gymnasieskola och var den första av dessa som blev intervjuad. H2 och G2 representerar då 

de efterföljande intervjuerna.  

      Hela intervjuerna finns som fyra separata ljudfiler och de delar som finns i 

undersökningen är de delar som har transkriberats. Detta gjordes dels för att endast små delar 

av intervjuen används i undersökningen och att tid inte riktigt fanns för att transkribera hela 

intervjuerna. Lärarna som medverkade i intervjuerna är lärare som jag har haft kontakt med 

sedan tidigare. Några av dem har jag arbetat med under min tid som vikarie och andra har jag 

kommit i kontakt med genom utbildnigen.  

      Frågorna grundade sig i de frågor som ställdes i enkätundersökningen. Dock var 

intervjuerna semistrukturerade vilket innebar att intervjuerna anpassades utefter de svar som 

varje enskild respondent svarade. Detta påverkade också nästkommande intervjuer då de nya 

frågorna användes i nästa intervju vilket resulterade i nya frågor och svar.        

      Alla intervjuer och enkätsvar är anonyma. Detta är väldigt viktigt då de lärare som 

medverkar i denna undersökning är vanliga personer vars integritet ska skyddas. Det är därför 

som alla intervjuer är anonymiserade och enkäterna är anonyma. Länken till enkäten samlade 

inte in namn vilket innebär att inte ens jag vet vilka det var som svarade på enkäten. Urvalet 

kring detta baserades endast på de adresser som rektorerna vidarbefordrade.   
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1.6 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är tänkt att handla om hur inlärning fungerar 

som bäst när känslor är inblandade. Bakgrunden till denna teori är hämtad ifrån artikeln 

”Managing emotions: A case study exploring the relationship between experiential learning , 

emotions , and student performance”. Jag förstår det som att författarna till artikeln anser att 

elever har lättare att lära sig och presterar bättre när de är känslomässigt engagerade.  

      För att styrka sitt påstående hänvisar författarna till Kolbs teori om inlärning. De skriver 

att ”Kolb asserted that experiential learning extends beyond mere cognitions as it also 

incorporates feeling”.
33

 Det är inte bara författarna till denna artikel som anser att känslor 

spelar en betydande roll när det kommer till elevers inlärning. I artikeln hänvisar författarna 

till flera andra forskare som insett betydelsen som känslor har när det kommer till elevers 

inlärning. Detta inkluderar både de positiva och de negativa känslorna.
34

 

      De positiva känslorna, har forskare kommit fram till, ökar elevernas positiva inställning 

till lärmiljön vilket i sin tur leder till ökat intresse från elevernas sida att lära sig mer och att 

utvecklas. På grund av detta anser forskarna att huvudfokus hos lärarna borde vara att öka 

elevernas positiva inställning för att sedan använda den som en grundpelare i sin 

undervisning.
35

    

      Den undersökning som ligger till grund för denna artikel har också påvisat att de elever 

som har ett starkt fokus på sitt mål har lättare att använda sina känslor som motivation för att 

lära sig mer. Detta innebär också att dessa elever har lättare att använda sina negativa känslor 

och trots dessa fokusera på sitt mål.
36

         

        Det finns flera forskare som har undersökt samma teori som kommer att ligga till grund 

för denna undersökning. En av de forskare som har granskat detta är Cindy Lindsay i artikeln 

”Learning through emotion: an approach for integrating student and teacher emotions into the 

classroom”. Hon kallar sin teori ”learning through emotion”.
37

 Enligt Lindsay handlar teorin 

om att inlärning inte är något som man kan lära sig från någon annan utan ska man lära sig 

något behöver man uppleva det. Hon anser att all inlärning kommer från en själv och inte kan 
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fås genom andra. Detta är heller inte en teori man som lärare kan använda sig av om man inte 

är en känslomässig person.
38

  

      Denna undersökning är bara en av många som har påvisat att känslor har en påverkan på 

hur elevers inlärning fungerar. I Lindsays artikel hänvisar hon till en undersökning gjord av 

Fisher. I den undersökningen kunde Fisher se att de studenter som var känslomässigt 

engagerade hade en ”improved understanding of life experience and increased affect toward 

the learning process”.
39

  

 

1.7 Disposition 

Resterande av denna uppsats kommer se ut som följer: I nästa del kommer först en 

bakgrundsbeskrivning av problemområdet. Denna kommer vara uppdelad i tre olika områden, 

den kommer gå igenom tidigare kursplaners syn på känslor och inlärning. Den kommer också 

behandla olika inlärningsstilar och vilken relation som film och religion har. Därefter följer 

resultatet av min undersökning, både den kvalitativa och den kvantitativa. Kapitlet kommer 

sedan avslutas med en sammanfattning av undersökningens resultat.     
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2. Undersökningen 

2.1 Kontext/bakgrund  

För att kunna få en förståelse för de kopplingar som görs i denna undersökning behöver vi gå 

igenom de kopplingarna. De moment som kommer ges en inblick i är kopplingen som finns 

mellan religion och film. Det kommer även att ges en genomgång till hur inlärningen hos 

elever kan förbättras med hjälp av att lärare använder filmmediet som utgångspunkt.    

 

2.1.1 Koppling till kursplaner 

Vad kunskap är och hur den bäst förmedlas har länge diskuterats och forskarnas syn på ämnet 

har förändrats över tid. Anledningen till att kursplanen är viktig i denna undersökning är för 

att det är den som alla lärare arbetar efter. En del av respondenterna hänvisar också allt de gör, 

även när de använder film, till läroplanen. I läroplanskommitténs förslag på en ny läroplan 

(skola för bildning) skriver de att man kan se tre olika aspekter av kunskap. De definierar 

dessa som en konstruktiv aspekt, en kontextuell aspekt och en funktionell aspekt. Den 

konstruktiva aspekten handlar om att kunskap gör världen begriplig, den kontextuella 

aspekten handlar om att förstå kunskapen i dess sammanhang och den funktionella aspekten 

handlar om att använda kunskapen som ett verktyg.
40

  

      För att förstå kunskap delar de in den i fyra olika typer. Dessa är faktakunskaper, 

förståelsekunskaper, färdighetskunskaper och förtrogenhetskunskaper. Faktakunskaper 

definierar de som mer kvantitativ informationskunskap medan de definierar förståelsekunskap 

som en mer kvalitativ kunskap om att kunna se olika händelser på olika sätt. Dessa två 

kunskapsformer anser författarna vara tätt samankopplade med varandra, man behöver den 

ena för att kunna förstå den andra.
41

 När kunskap är en färdighet vet vi hur något skall göras 

och kan utföra det.
42

  

      Författarna ser kunskapen som ett isberg, det är bara en liten del som syns.
43

 De tre första 

kunskapstyperna, fakta-, förståelse- och färdighetskunskap, dessa är bara toppen av det berg 

som är kunskap. Förtrogenhetskunskapen är dock annorlunda, denna anser författarna bäst 

speglar kunskapsbergets osynliga del. Denna typ av kunskap är tätt samankopplad med 
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sinnliga upplevelser som till exempel det vi ser eller känner lukten av. Författarna skriver att 

vi genom förtrogenhetskunskapen kan lära oss:  

 

se likeheter i olikheterna, liksom att vara uppmärksam på olikheter. Med utgångspunkt från en 

repertoar av exempel, kan vi använda tidigare erfarenheter i nya situationer. 
44

  

       

Spridandet av kunskap är en av de uppgifter som har ålagts skolväsendet. Dock anser 

författarna att detta inte är skolans enda uppgift. De anser att skolan också har ett ansvar att 

”främja elevernas kunskapande förmåga”.
45

 Författarna beskriver kunskapande som att arbetet 

och att analysera problem och inte nödvändigt visa kunna rättas av ett facit.
46

    

      Författarna anser att skolan måste kunna erbjuda eleverna ett sammanhang för den 

kunskap som skolan sprider. Ett viktigt område för detta är att erbjuda eleverna en miljö som 

främjar diskussioner. Dock gäller det för skolan att inte fastna i dessa traditionella sätt att 

främja kunskap utan också använda sig av andra sätt att uttrycka sig. Författarna skriver att 

man borde integrera uttrycksformer som till exempel sång, dans och drama in i skolans 

ordinarie verksamheter. De anser att skolan bör främja elevernas kreativitet då ”[k]reativitet 

kan ses som en dimension av kunskapande”.
47

  

      Att ta till sig kunskap är inte alltid lätt och alla personer är olika till hur de bäst tar in den 

information som presenteras för dem. Författarna anser att ”[i]ndividen lär sig inte genom att 

”ta in” utan genom att interagera med en omgivning”.
48

 Att bara se eleverna som svampar 

som tar in kunskap på ett och samma sätt anser alltså författarna inte stämmer. Det handlar om 

att få möjlighet att bearbeta den information som ges med andra och den möjligheten ges, 

enligt författarna, i skolans miljö. 

      Jämför vi detta med vad som står i den läroplan som gäller idag kan vi se att de inte skiljer 

sig allt förmycket åt. Det står till exempel i LGY11 att eleverna efter avslutade studier på ett 

nationellt program ska kunna ”söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övriga kulturutbud 

som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”.
49

 Det kan tänkas vara så att senare 

läroplaner har tagit till sig det författarna skrev i skola för bildning och implementerat det i de 

senare kursplanerna.      
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2.1.2 Film och religion 

Religion och kultur har under en väldigt lång tid haft en påverkansrelation med varandra. 

Klassiska exempel på detta kan man finna i både konst och musik och nu på senare tid även i 

filmer. Tomas Axelson och Ola Sigurdson skriver om detta i Film och religion: livstolkningar 

på vita duken. I sitt inledande kapitel beskriver Axelson och Sigurdson det som att:  

 

[m]ed andra ord aktualiserar film en mängd religiösa eller existentiella frågor, såväl när de skildrar 

religiösa gestalters liv och handlingar som när de snarare är filmen tema som tangerar dessa frågor.
50

         

 

Det är alltså inte ovanligt att filmer på något plan har en religiös symbolik i sig. Det kan 

antingen vara så att filmen i sig är baserad på en religiös historia, exempel på detta skulle till 

exempel kunna vara Exodus: Gods and Kings, eller att filmerna har en sybolisk religiös 

innebörd. Axelson och Sigurdson skriver även i sitt inledande kapitel att vi i vår tid påverkas 

väldigt mycket av film och tv-serier.
51

 Det kan handla om hur vi borde leva våra liv eller om 

vår syn på andra människor, oavsett har media en väldigt stor påverkan.    

      I Film och religion möts forskare från flera olika områden där de diskuterar ämnena 

religion och film och kopplingen där emellan. Anledningen till att samla alla dessa olika 

forskare är för att kunna få en bredare kunskap och flera verktyg för att kunna analysera film 

och ”våra liv på vita duken”.
52

  

      Ett exempel på hur film kan påverka oss som människor ger Axelson i sitt kapitel ”Film 

som redskap för livstolkning” där han hänvisar till en undersökning gjord av John B 

Thompson. Thompson skriver att ”[…] mäniskan har kommit att bli allt mer beroende av 

medier för utvecklingen av sin person”.
53

 Här kan man se att människor istället för att som 

förr i världen vända sig till en religion för att skapa sig en åsikt om rätt och fel vänder sig till 

olika typer av medier. Denna tolkning kan man också se när Axelson refererar till professor 

Margaret Miles som skrivit att:  

 

Församlingar och kyrkogemenskaper blev filmpublik när spelfilmen kom att etablera ett nytt offentligt 

rum med underhållning som förtäcken och där värden och värderingar stipuleras, cirkuleras, debatteras 

och omformuleras.
54
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Detta citat leder oss också in på vad religionssociologen Adam Possamai skriver i Sociology 

of religion for generations X and Y. Citatet kan kopplas till det som Possamai skriver om när 

det kommer till hur konsumentkulturen har påverkat hur vi ser på religion. Det exempel som 

Possamai skriver om är hur han i sin undervisning har använt sig av filmerna The Mumie och 

What dreams may come. I den förstnämnda filmen finns det en karaktär som under filmens 

gång använder sig av olika religioners symboler för att rädda sig själv undan mumien. På 

samma sätt skriver Possamai om hur människor i dagens samhälle använder sig av religion på 

ett liknande sätt, man ter sig till den religion som passar in i ens liv just nu.
55

 När det kommer 

till den andra filmen skriver Possamai om hur regissören blandar komponenter från olika 

religioner för att få slutet av filmen att fungera. I detta fall handlar det om att filmen beskriver 

en variant av Dantes helvete men blandat med att huvudpersonerna i slutet av filmen återföds 

som nya människor. Detta görs utan att människor reagerar på att olika religioner blandas.
56

  

      Tidigare i samma bok skriver Possamai hur religion och populärkultur har en ömsesidig 

påverkan på varandra. Han tar upp exempel som att skådespelare med en religiös tro som 

väljer att spela i popkulturella filmer genom att göra det påverkar hur popkulturen formas. Det 

finns också tillfällen när popkulturen har varit med och format religionerna. Possamai 

beskriver hur människor tagit artefakter som berättelser och sånger ifrån tv serier och radio 

för att skapa sig sin religion runt dessa.
57

     

      Possamai anser att den tiden då det var våra föräldrars värderingar som influerade oss och 

som den yngre generationen sedan kopierade är förbi. Han skriver att det finns flertalet 

faktorer som i dagens samhälle påverkar hur vi väljer att se på oss själva och vad vi anser är 

rätt och fel. En av dessa socio-kulturella faktorer är just popkulturen.
58

         

 

2.2 Enkätanalys  

2.2.1 Användning och genrers   

Fokus i den kvantitativa undersökningsdelen har legat i att undersöka den generella åsikten 

bland religionslärare när det kommer till användandet av film i undervisningen. Målet har 

varit att se hur utbrett det är bland dessa lärare att använda sig av film i sin undervisning. 

Till att börja med ville denna del av undersökningen försöka att kartlägga hur stor andel av 

religionslärarna i Örebro kommun som använde sig av film i sin undervisning. De svar som 
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inkom genom enkäten visar att de flesta av respondenterna använder sig av film någon gång i 

sin undervisning, se figur 1. 

 

 

 

Detta kan tolkas som att många av lärarna i kommunen anser att visandet av film fyller en 

funktion i undervisningen. Det kan också vara ett tecken på att det som Axelsson och 

Sigurdson skriver om att film har blivit det nya mediet med vilket vi tolkar livshändelser 

faktiskt stämmer. En annan intressant aspekt som framkom i undersökningen var att 

gymnasielärare i större utsträckning använder sig av film i sin undervisning, se figur 2. Detta 

kan ha att göra med att gymnasiet mer är ute efter en analyserande förmåga hos sina elever 

och inte lika mycket faktakuskaper.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skulle också kunna vara så att lektionerna på gymnasiet oftast är längre än vad 

högstadielektionerna är. Egna erfarenheter säger att en ”vanlig” lektion på högstadiet är cirka 

40-60 minuter medan dem på gymnasiet kan vara allt mellan 60-120 minuter. Dessa längre 

lektioner kanske gör det lättare att använda film då filmen inte blir lika uppdelad och man kan 

se den på en lektion. Det framkom även att det inte spelar så stor roll om läraren har arbetat 
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kort eller lång tid utan användandet av film är ganska generellt för alla lärare. Detta kan 

uttolkas i figur 3 där vi kan se att oavsett hur länge lärarna har arbetat så använder de sig 

ibland av film i sin undervisning.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det kommer till vilken typ av genrer som lärarna oftast använder sig av så är det 

övervägande skolfilmer som används. Dock kommer användandet av populärkulturella filmer 

på en andra plats och många av lärarna uppger också att de ofta använder en kombination av 

genrer för att göra undervisningen så mångsidig som möjligt. Dock nämner respondent EH2 i 

enkäten att ”det finns tyvärr väldigt ont om bra religionsfilmer”.
59

 Detta kan tänkas innebära 

att läraren i fråga skulle vara mer benägen att använda sig av film om utbudet skulle varit 

bättre. Överlag ska dock sägas att alla lärarna som svarade på enkäten använder sig av film i 

alla områden av kursen med ett litet ökat fokus kring etik och moralområdet.  

     När det kommer till hur dessa olika lärare använder sig av film kan man se att många av 

dem använder filmerna som diskussionsunderlag. På frågan; hur gör du, rent konkret, när du 

använder dig av film i religionsundervisningen svarar respondenterna att:  

 

EG7: För att diskutera och analysera etiska dilemman och låta eleverna diskutera till exempel 

olika utgångar av ett problem […] också för att få in flera perspektiv på vad det är att vara 

religiös.
60

 

EG8: få andra perspektiv, nya infallsvinklar.
61

 

EG13: Innan vi ser någon form av film tycker jag det är viktigt att eleverna är bekanta med 

ämnet och har fått ta in lite i deras egen föreställningsvärld utifrån eget perspektiv […]  När 

eleverna sett filmen brukar jag ha helklassdiskussioner eller EPA (ensam, par, alla). På så sätt 
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får de fylla i varandra och bygga en gemensam bild, när det som bäst förekommer olika 

uppfattningar i gruppen och det blir diskussion.
62

 

 

Dessa citat, hämtade direkt från enkäten, kan kopplas till det som tidigare forskning skriver 

om användandet av film. Filmen ska finnas där som ett underlag att trigga elevernas 

känslor vilket kan, precis som det sista citatet kan tolkas som, leda till bra diskussioner i 

klassen. Det verkar också finnas ett fokus ifrån lärarnas sida att eleverna genom att 

diskuterar med varandra ska få en djupare förståelse för ämnet genom att se flera olika 

perspektiv.     

 
EG13: Filmer och berättelser i allmänhet väcker frågor, när frågor väcks förs eleverna till en 

nyfikenhet kring de saker i innehållet de inte förstod. Det får dem också att tänka till, vem är 

jag, hur förhåller jag mig till människorna i klippet och mina klasskamrater. […] Eleverna 

upplever det som givande med film, delvis kanske för att det inte kräver så mycket av dem som 

inte har högre ambitioner.
63

  

 

Även detta citat tar upp de element som tidigare forskning diskuterar kring att filmen väcker 

frågor och nya perspektiv hos eleverna. Denna lärare tar även upp en problematik som finns 

med att använda film som inte får tas lättvindigt. Problematiken grundar sig i att eleverna ser 

filmen som något ”oviktigt” vilket kan resultera i att de elever som inte ser poängen, eller som 

denna lärare uttrycker det ”inte har höga ambitioner”, inte tar till sig filmens budskap. Detta är 

något som lärarna måste vara medvetna om när de väljer att blanda in film i undervisningen 

och ha en plan för hur de ska hantera.  

 

2.2.2 Film och känslor 

En annan aspekt som tas upp både i tidigare forskning och av lärare i enkäten är att film 

väcker engagemang hos eleverna. Det som sagts både i tidigare forskning och i teorin, som 

uppsatsen grundar sig på, är att positiva känslor har en positiv påverkan på elevers 

kunskapsinhämtning. Respondent EH2 skriver i enkäten att anledningen till att använda film 

är att göra ”[…] eleverna intresserade. Det väcker engagemang”.
64
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Dock kan denna undersökning konstatera att endast 45,5 % av undersöknigens respondenter 

anser att de kan se bättre resultat när det kommer till användandet av film.
65

 Vad anledningen 

till detta kan vara är svårt att svara på. Alla människor lär sig olika och en anledning till att 

många av lärarna inte ser en ökad kunskapsnivå är att eleverna helt enkelt inte tar åt sig. Detta 

går emot det som tidigare forskning har kommit fram till, i vilken grad är dock svårt att säga 

då inte alla respondenter svarade på denna fråga. 

       

EH3: filmmakare är ofta bra på att plocka fram olika vinklar och att förmedla känslor
66

 

EG6: Engagerade och intresserade elever lär sig mer, tänker jag
67

 

EG13: Det tenderar att öka motivationen, och det ger eleverna en chans att tänka fritt och 

större
68

 

  

I dessa citat kan man finna att dessa lärare tänker liknande kring filmanvändandet som 

tidigare forskare och teorin. Det handlar om att engagera eleverna och väcka känslor hos dem 

som de sedan kan utgå ifrån när de ska förstå ämnet. Trots att de flesta lärarna i denna 

undersökning inte tycks se en ökad kunskapsnivå hos eleverna så verkar det fortfarande anse 

att film är ett bra medium att använda. Det verkar också vara så att engagemanget är det som 

påverkas mest då detta är det som lärarna i denna undersökning kommenterar mer än den 

ökade kunskapsnivån hos eleverna.  

      Dock ska det sägas att inte alla respondenter håller med i detta. Respondent EG7 skriver 

nämligen att det inte är ”specifikt filmen i sig”.
 69

 Detta kan tolkas som att det inte är den 

specifika filmen som stimulerar eleverna utan att det kan vara andra faktorer som gör att 

eleverna stimuleras. Vad detta kan tänkas vara är dock svårt och säga då respondenten inte 

utvecklade sitt svar kring detta. En annan av respondenterna skriver att den inte anser att film 

stimulerar på något speciellt sätt utan att det är variationen av medier som gör att eleverna lär 

sig bättre. Det handlar om att inte alla elever tar in kunskap på samma sätt och om man då har 

olika typer av medier så ökar chansen att alla hittar ett medium som passar dem.
70

  

      När det kommer till hur lärarna kopplar filmerna till religionsämnet så blir svaren lite 

svåra att utläsa. Återigen är det så att inte alla respondenterna valt att svara på denna fråga 

vilket resulterar i att validiteten sjunker. Det är också så att många av respondenterna svarade 
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att de utgår ifrån kursplanen vilket inte ger mycket utrymme för tolkning. Några av 

respondenterna valde dock att utveckla sina svar mera.  

 

EG6: det beror så klart på i vilket sammanhang jag visar filmen. Antingen kan det vara för att få 

kunskap om någon eller några av världsreligionerna eller för att det lär oss något om vad det är 

att vara religiös, eller hur religion och livsåskådning kan komma till uttryck för individer och 

samhällen.
71

 

EG9: Filmerna jag använder mig av har en tydlig antingen uttalat syfte kopplat till religion eller 

så finns det någon typ av livsfråga i filmen.
72  

     

Dessa två mer utvecklade svar ifrån enkäten speglar ganska bra det som tidigare forskning 

har skrivit om filmens koppling till religion. Axelsson och Sigurdson skriver om hur film 

har blivit det nya mediet som vi använder för att reflektera kring de stora livsfrågorna. 

Tolkningen av dessa två citat är att dessa lärare använder film i sin undervisning av samma 

anledning som Axelsson och Sigurdson skriver om i sin bok.   

      Två andra enkätrespondenter lyfter också fram att film är ett väldigt bra sätt att kunna 

närma sig känsliga frågor.  

 

EG6: Spelfilmer (popkulturen film) är också mycket bra för att kunna diskutera, ibland, känsliga 

ämnen utifrån en neutral bas.
73

 

EG7: dels är film bra utgångspunkter för diskussion eller att snabbt få en översikt om 

diskussionen kring en kontroversiell fråga.
74

 

 

Återigen så är dessa respondenter inne och tänker i samma banor som Axelsson och 

Sigurdson. Filmen i sin natur gör det lätt för eleverna att sätta sig in i filmens karaktärer 

och med dem som utgångspunkt analysera deras beteende. Det gör det också lättare för 

eleverna att skapa en diskussion då de inte behöver referera till sig själva när de 

argumenterar utan de kan stödja sig på filmkaraktärerna. Detta kan också leda till att 

eleverna vågar uttrycka tankar och känslor som de kanske inte annars vågat då de är rädda 

för vad deras klasskamrater ska tycka.  

      Respondenterna fick även möjligheten i enkäten att skriva ner tre filmer som de använt 

sig av i sin undervisning och hur de rent praktiskt arbetat med dessa filmer. Även denna 
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gång fanns det respondenter som valde att inte svara på just denna fråga. Som tidigare 

diskuterats är det många av lärarna som valt att använda sig av film i just områden som 

etik och moral då det är lättare att väva in popkulturell film i ett sådant område. Det 

framkommer även i denna fråga då många av respondenterna skriver om hur de använder 

film i etik området. Respondent EG12 skrev även om hur den använt filmen The Matrix 

när det kom till att diskutera vad som är sant och är den verklighet vi lever i riktig.
75

 Det är 

dock inte inom religionsämnet men det visar på att man även inom andra ämnen kan 

använda sig av film. Att använda filmen The Matrix på detta sätt stämmer också in på hur 

tidigare forskning har skrivit kring att man kan använda film för att diskutera och väcka 

tankar hos eleverna som annars kunnat vara svåra att nå. 

      Slutligen undersöktes den vanligaste examinationsformen som lärare använde när det 

kom till att examinera filmen. Många av respondenterna ansåg dock att denna fråga var 

svår att svara på då de ansåg att filmen i sig inte var det som examinerades. Överhängande 

av respondenterna svarade dock att det vanligaste som de använde sig av när det kom till 

just filmen i sig var diskussioner. Antagligen för att det ibland kan vara svårt att se tydligt 

vad meningen med filmen var och att då diskutera det med andra kan öka förståelsen för 

filmen.   

 

2.3 Intervjuanalyser 

2.3.1 Användning och genres  

Till att börja med ska sägas att alla lärare som intervjuades använder sig av film i sin 

undervisning. Detta kontrollerades innan för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt, 

dock använder dem sig av film i olika utsträckning. När det kommer till vilken genre som 

lärarna använder i sin undervisning svarar lärarna följande:  

 

H2: Då är det väll, aa den första är väll då info det är väll  SLI
76

 oftast jag brukar använda eller 

de annan, man vill ju gärna veta att den håller någon slags, att den har gått genom nått filter.”
77

  

G1: kanske lite mer dokumentär, alltså fler dokumentärer eh men tidsmässigt så blir det ungefär 

lika.
78
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G2: tror nog att det kan vara fifty/fifty mellan alltså a men sådana här spelfilmer eller 

populärkulturfilmer som du kallar dem för och sen e hem vad heter de då, dom som ligger på 

UR och SLI och dom här.
79

  

H1: Det finns eh ganska bra eh material på på SLI som vi använder.
80

 

 

I dessa svar kan man enkelt utläsa att alla de tillfrågade lärarna använder sig av en 

kombination av filmgenrer i sin undervisning. Anledningen till detta säger en av 

intervjupersonerna är för att ”sen när man ska, när dom ska ta in den här informationen att 

man gör det på olika sätt”.
81

 Det handlar alltså om att lärarna ser till de olika behov som 

eleverna har och att de vet att olika elever tar in information på olika sätt. Beroende på vad 

de undervisar om anser de flesta av lärarna att film fungerar som ett bra komplement till 

den ”standardiserade” undervisningsformen.  

      I intervjuerna diskuterades också en del kring hur dessa lärare rent konkret väljer att 

arbeta med film under sina lektioner. Även här kan man se att det finns både likheter och 

skillnader kring dels hur varje enskild lärare gör men också att det är olika beroende på om 

de undervisar på gymnasie- eller högstadienivå. Granskar vi de svar som fåtts ifrån de 

lärare som jobbar på en högstadieskola så säger intervjuperson H2 att den använder SLI 

film för information och spelfilm för mer anlyserande delar.
82

 Intervjuperson H1 säger att 

den använder sig av SLI filmer som ”[l]ite korta introduktioner om världsreligionerna då. 

Det har vi använt ganska nyligen”.
83

 

      I dessa svar kan vi utläsa att olikheten mellan dessa två lärare handlar i stor 

utsträckning om att den ena inte använder sig av spelfilm alls medan den andra försöker 

göra det ibland. Dock kan vi se att de båda gärna använder sig av ”skolfilmer” som 

introduktioner till sina områden. Detta stämmer även in i det som de två intervjuade 

gymnasielärarna diskuterar:  

 

G1: så är det nog, dokumentärfilmerna är en mer en del i presentationen medans spelfilmerna är 

en del, ofta underlag för diskussion och examination.
84
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G2: jag menar börjar man med eh vad ska jag säga ja men kristendomens ursprung och 

bibeln och det de är ju inte, de är ju inte riktigt eh lika mycket populärkulturell film som 

jag använt där.85
 

 

Då de flesta av de intervjuade lärarna anser att det finns ont om populärkulturell film som 

behandlar rena fakta ämnen så lämpar sig dessa områden bättre för klassiska ”skolfilmer”. 

Däremot anser också de flesta av lärarna att områden som etik och moral, som mer handlar 

om att analysera och se olika vinklar av en situation, är områden där film är ett lämpligt 

verktyg i undervisningen: 

 

H2: Det är nog oftast, om man tänker målen för mot för år nio så är det nog oftast inom det här 

etik och moral eh som eh jag hittar film där man som man diskuterar olika ställningstaganden.
86   

G2: ja eh jo men de är ju mera när man går mot alltså världs, ja världsreligioner och som vi 

säger mera det här etik och moral.
87 

 

Det som kan tänkas vara anledningen till att många av de intervjuade lärarna anser att just 

spelfilmer lämpar sig bra för delar som etik och moral är att det väcker diskussioner hos 

elevgruppen. Detta nämner även de två gymnasielärarna när vi diskuterar just hur de anser att 

man bäst examinerar områden där film användes. Även en av högstadielärarna anser att film 

främjar diskussioner bland eleverna och att det kanske till och med är viktigt att diskutera 

handlingen. De anser att:  

 

G1: mest diskussion, alltså muntliga diskussioner, ibland en skriv uppgift kanske men jag brukar 

också plocka in den i en helhet. Den är ju en del av inspirationen en del av genomgångarna inför en 

examination.
88

 

G2: aa, ehm jo men jag tycker att det lämpar sig ju jättebra för muntliga diskussioner både i 

smågrupp och i helklass.
89

 

H2: då gäller det att man diskuterar det efteråt att vad vill vad vill dom visa med filmen, vad visar 

dem på att man diskuterar det sen så man låter filmen shong och så ingen uppföljning på det. Det 

kan vara en fara tror jag
90
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I några av de intervjuer som genomfördes kom det också fram att om man väljer att använda 

sig av film i undervisningen så är det viktigt att förklara poängen med filmen för eleverna. En 

av de intervjuade högstadielärarna beskrev det som att det ”inte blir bara en utfyllnad för nu 

har vi jobbat färdigt nu har vi inget mer att göra så då slår vi på en film och så får den hänga 

fritt”.
91

 Detta framkom under intervjun när vi diskuterade att det ofta inom skolans värld finns 

en risk med att film vanligen används när man har tid över. Ett exempel som den intervjuade 

läraren tar upp är att nu när det närmar sig jul och många av inlämningsuppgifterna är klara så 

blir det lätt att man startar en film bara för att fördriva tiden.  

      Det som dock varit den stora poängen med att genomföra dessa intervjuer har varit att se 

hur de intervjuade lärarna anser att filmen hjälper i undervisningen. Något som också 

diskuterades under intervjuerna är hur vida lärarna kan tyckas se en förbättring i resultat när 

de använder film i sin undervisning. Resultatet av intervjuerna visar att de flesta av lärarna 

anser att resultaten oftast blir bättre när film används, dock svarade en av de intervjuade 

högstadielärarna att ”det är svårt att kolla om man inte är medveten om det”.
92

 Detta skiljer 

sig lite från resterande av de intervjuade lärarna då dessa uttrycker sig mer:   

 

H2: när det skulle jobbas med en av de där epokerna så var jag borta o då hade det blivit ganska 

mycket a men kanske mera bara bara läsa kanske lite diskutera men inga andra intryck eller 

powerpoint presentationer eller inga film klipp o inga inga tavlor från den här epoken och då äre 

klart att jag märker att kunskapen är mycket mindre och förståelsen är oerhört mycket mindre än 

om man breddar och får många fler infallsvinklar och medier
93

  

G1: känslor fyller en viktig funktion för motivationen så skulle jag vilja säg.
94

   

G2: …men ser man då en film eller flera olika filmsnuttar med som jag beskrev då olika sådana 

här infallsvinklar så så upplever jag att det är lättare för eleverna att ta till sig, skapa sig en egen 

bild eh reflektera kring de dem har sett och de får lättare att reflektera kring sig själva och sin 

egen eventuella religion eller livsåskådning .
95

   

 

Det man kan uttolka från dessa svar är att de resterande lärarna som intervjuades faktiskt 

kunde se att film har en positiv effekt i undervisningen. Det ska dock tas i beaktning att det 

är precis som intervjuperson H1 säger, svårt att se detta om man inte aktivt letar efter det. 
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Intervjuperson H2 pratar dock inte bara om film utan om flera olika sätt att ta in 

information. Detta kan tänkas tyda på att det inte bara handlar om film utan att det är 

viktigt att använda flera olika typer av informationsspridande rent generellt.  

      Dessa tre aspekter kring filmanvändandet som lärarna tar upp stämmer bra överens 

med det som tidigare forskning sagt om användandet av film. Den tidigare forskningen 

som har diskuterats i början av denna uppsats tog just upp hur film kan gör det lättare för 

elever att reflektera kring olika dilemman. Detta är också det som intervjuperson G2 tar 

upp under vår intervju. Den tidigare forskningen dikuterar också mycket kring hur känslor 

påverkar elevers inlärning. Detsamma gäller kopplingen till den teori som denna uppsats 

använder sig av. Även här kan ses att lärarna lägger stor vikt vid att använda sig av 

elevernas känslor när det kommer till att diskutera sitt ämne. 

      Under intervjuerna diskuterades olika sätt att använda film. Dels kan man som lärare 

visa en hel film eller så kan man visa kortare filmklipp. De lärare som intervjuades till 

denna studie ansåg till stor del att en hel film var bättre. 

 

H2: Man kanske är ute efter en känsla som man låter en hel film istället måla upp att man 

kanske tappar vissa saker om man kör ett klipp
96

 

G1: men om du ska titta på etiskt dilemma eller en ja eh religionens alltså de här med att vara 

del av en sekt eller vad man nu ska säga eh sådana saker då kan du inte visa en del av en film 

det funkar ju inte 
97

   

 

Här kan man utläsa att det som dessa lärare anser att man tappar om man bara visar kortare 

filmklipp är just det som den tidigare forskningen anser är så bra med film. Det handlar om 

att man med hjälp av filmen vill väcka känslor, vilket är det som den tidigare forskningen 

förespråkar. Detta stämmer även in med den teori som denna undersökning lutar sig mot, 

den säger att känslor kan påverka elevernas inlärningsförmåga. Vilket man genom dessa 

citat också kan tolka att dessa lärare anser.   

 

2.3.2 Hjälp i undervisningen       

På vilket sätt anser då dessa lärare att film hjälper dem i undervisningen? Det som 

diskuterades ofta när det kom till detta var just hur film kan plocka ner ämnet på jorden. 

Eftersom religion i sin grund är ganska abstrakt så kan en film användas till att göra det 
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lättare för eleverna att förstå vad de studerar. Det blir precis som intervjuperson G2 sa i 

föregående citat, det blir mer lätthanterligt för eleverna. Intervjuperson 

 

G1: tycker det är bra om religionsämnet kan beröra för då blir det ju lättare att också väva in 

dom, den faktastoff eller det som man ska bearbeta om man upplever att ämnet i sig berör.
98

 

 

Många av de intervjuade lärarna motiverar också användandet av film i undervisningen 

med att säga:  

  

H2: eftersom jag är 43, ganska gammal i gården så vet vi ju att att barn och ungdomar nu tar till 

sig bildspråk mycket mycket lättare än annat. Det är deras, det är deras värld litegrann .
99

 

G1: dessutom tycker jag att eleverna har ju lätt och förstå filmspråk, alltså dom förstår det 

filmiska, eh berättartekniken.
100

 

G2: jo men filmen gör ju så att eleverna lättare tar till sig innehållet.
101

  

 

Dessa svar kan tolkas som att det finns en väl genomtänkt pedagogisk tanke bakom dessa 

lärares beslut att använda film i undervisningen. De flesta av oss har säkert hört uttrycket 

en bild säger mer än tusen ord. Detta kan även vara sant för filmer. En av de intervjuade 

gymnasielärarna säger i ett utlägg kring inhämtande av kunskap att då”... bidrar ju som jag 

sa dom här film, studiebesöken de ger lite mer värklighetsförankring till det hela”.
102

 En 

tolkning av detta skulle kunna vara att eleverna har lättare att ta till sig ämnet om de känner 

att de kan relatera till det. Diskuterar man etik och moral, eftersom de flesta av lärarna 

anser att detta är ett bra område att använda film, så kan det bli ganska abstrakt. Använder 

man då en film med händelser som kan relateras dels till etiska modeller och dels till en 

verklighet som eleverna känner igen sig i kan det blir lättare för dem att se poängen. Den 

andra gymnasieläraren som intervjuades  

 

G1: upplever att det är lättare att skapa motivation när dom blir, alltså känner de känner någon 

form av närhet till ämnet som man pratar om och de får dom ofta genom film.
103
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Även här är lärarna inne på samma spår som den tidigare forskningen. Det handlar om att 

försöka väcka elevernas positiva attityd mot ämnet och det i sin tur kommer göra att 

eleverna lättare tar till sig det som diskuteras.    

 

2.3.3 Lärarnas attityd gentemot användandet av film i 

undervisningen        

En stor del av denna undersökning har även kretsat kring lärares attityder gentemot 

användandet av film i undervisnigen. Det är ganska tydligt att de lärare som intervjuats är 

positivt inställda till film i undervisningen men det kom även fram att alla kollegor kanske 

inte är lika positivt inställda.  

 

H2: det kan nog vara så att man ser ner lite på det, att det inte är lika fint och beprövat  
104

 

G1: jag har många gånger fått höra att jag eh eller fått höra, känt av att andra lärare tycker att 

man gör sig populär genom att visa film, att det är tidsfördriv och varför visar, varför tittar ni 

bara på film gör ni inget vettigt och så vidare
105

   

G2:[…] till exempel så var det ju bland annat, nu gällde ju inte det religionen men det går ju 

ändå in litegranna i det där, jag visade ju Ghandi eh för en skolår nio för många år sedan och de 

refererar ju till din den här attityden bland lärare att de var ju liksom så upprörda över att jag 

bara visade film och film o film o film och då fick jag ju motivera det ganska hårt varför jag 

använde filmen i liksom undervisningen
106

  

 

Flertalet av de intervjuade lärarna uttrycker här att de nästintill måste försvara varför de 

väljer att använda film i sin undervisning. Det verkar som att det är väldigt delat kring hur 

vida man som lärare ska använda sig av film eller inte. Den grupp som jag intervjuade 

ansåg att detta dels kan bero på vilken genration man kommer ifrån. Det kan vara så att 

äldre lärare som är ”fast” i hur det alltid har gjort inte anser att film är en riktig 

undervisningsmetod. Det verkar också som att vissa lärare anser att man ”fjäskar in sig” 

hos eleverna genom att göra det lätt för dem när man använder film. I en av intervjuerna 

nämner en av informanterna just att det verkar vara lättheten i filmen som retar upp många 

kolleger. Dock anser denne informant att varför behöver man göra det svårt för eleverna?  

      Det ska dock nämnas att film inte är en felfri undervisningsmetod. Under intervjuerna 

diskuteras även vad som kan tänkas vara nackdelar med att använda film. Några av de 
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 Intervju H2: 14:18-14:24 
105

 Intervju G1: 12:21-12:40 
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 Intervju G2: 14:27-14:59 
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problemområden som kom fram under intervjuerna handlade om att det fanns risk för att 

eleverna får en förenklad bild av situation eller religion. Detta var något som speciellt 

framkom i intervjuerna av gymnasielärarna som ansåg att man som lärare måste 

 

G1: så det är tidsaspekten egentligen skulle jag bara säga som är negativ, plus att man måste ju 

jobba då med, alltså förklara samanhang o källkritik att det här är en bild. Jag skulle kanske inte 

använda spelfilm för fakta på samma sätt om dom inte är väldigt, väldigt bra för oftast finns det 

ju någon som har gjort filmen som har ett visst syfte bakom så man vill ha fram en åsikt 
107

  

G2: Jo men nackdelarna är väll också då till vad ska man kalla det för att det blir för enkel, 

enkelriktat
108  

 

Det handlade mycket om att man som lärare måste göra det klart för eleverna vad filmens 

syfte är och varför man har valt att visa filmen. Dels handlar det om att eleverna lättare ska 

få en förståelse för filmens koppling till ämnet och dels att de ska veta att den som gjort 

filmen kan ha ett syfte med att porträttera visa karaktärer på ett vist sätt. Det är viktigt att 

tänka på att även en regissör kan ha en agenda med att göra en film.  

 

2.4 Sammanfattning 

Några av de saker som vi kan ta med oss ifrån denna undersökning är att användandet av film 

i undervisningen anser de flesta av de tillfrågade lärarna är bra. De kompletterar den 

”standardiserade” undervisningen bra och ger fler elever möjligheten att ta in den information 

som läraren presenterar. Detta eftersom alla människor inte tar in information på samma sätt. 

Överlag verkar det dock som att det är övervägande delen gymnasielärare som väljer att 

använda sig av film i sin undervisning.  

      Vi kan också ta med oss att när det kommer till om lärarna ser ökade kunskaper hos 

eleverna när film förekommit i undervisningen svarar de flesta nej. Detta skiljer sig lite från 

det som presenterades i den tidigare forskningen där de forskarna kunde se en ökad förståelse. 

Det framkom däremot att lärarna och den tidigare forskningen tänkte väldigt lika när det kom 

till anledningen att de använde film i sin undervisning. Både den tidigare forskningen och de 

berörda lärarna ansåg att film är en bra inkörsport dels till att ge en bredare bild av olika 

åsikter och dels att ta svårare diskussions ämnen och göra dem lättare för eleverna att 

diskutera.  
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 Intervju G2: 11:42-11:53 
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Enkätsvaren skiljer sig också lite från de svar som framkommit under intervjuerna. I 

intervjuerna ansåg de flesta av lärarna att de kunde se en viss ökad förståelse hos eleverna. 

Det ska dock sägas att det till största delen var gymnasielärarna som ansåg att filmen ökade 

elevernas förståelse av ämnet.  Detta kan ha att göra med att det på gymnasiet mer handlar om 

att kunna se, förstå och tolka ämnet än att kunna ta in rena faktakunskaper.  

      Vid användandet av film i undervisningen handlar det om att ha en pedagogisk plan med 

det man gör och många av lärarna ansåg att de är bra att förklara tanken med filmen från 

början. Detta för att minska risken att eleverna ska se filmen som en möjlighet att slappa utan 

faktiskt ska ta till sig filmens budskap. Många ansåg också att det bästa sättet att bearbeta 

filmen är genom att diskutera den. 

      Diskussionerna tyckte många kunde hjälpa att öka elevernas förståelse för filmen och 

hjälpa dem att hjälpa varandra. Filmen gjorde också att det var lättare att bearbeta vissa 

ämnen som kan vara svåra för eleverna att diskutera. Använder man sig av film kan eleverna 

använda den som referensram och utgå ifrån den istället för sig själva. Detta ansåg några av 

respondenterna verkligen kunde hjälpa eleverna att nå nya djup i deras diskussioner. 
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3. Slutsatser/diskussion 

3.1 Uppsatsens syfte 

3.1.1 Hur stor andel av religionslärarna i Örebro län använder sig av 

film i sin undervisning?  

Generellt kan man se att religionslärarna i Örebro kommun använder sig av film i sin 

undervisning. Enligt de svar som inkom i enkäten 53,8 % av lärarna att de använder film till 

och från och endast 15,4 % uppger att de inte använder det speciellt ofta.
109

 Tydligt är dock att 

ingen av respondenterna svarade att de aldrig använde film i undervisningen. Det ska också 

sägas att det skiljer sig en del när det kommer till om lärarna arbetar på en högstadie-eller 

gymnasieskola. Det visade sig att gymnasielärare i större utsträckning använde sig av film i 

sin undervisning.
110

   

 

3.1.2 Hur använder lärarna film i undervisningen?  

De flesta av lärarna ansåg att filmen användes bäst under två moment, dels som en 

introduktion och dels som diskussionsunderlag för områdena etik och moral. Skillnaden 

mellan dessa två områden var att det var två olika typer av film som användes till områdena. 

När det kom till att använda film som faktaunderlag och introduktion till ämnet så passade 

dokumentärer och ”skolfilmer” bäst. Detta för att lärarna ansåg att det var viktigt att den fakta 

som filmerna spred var ordentligt kontrollerad. När det kommer till etik och moral så ansåg 

respondenterna att spelfilmer där passar bättre. Detta var för att eleverna lättare kan känna 

igen sig i karaktärerna och att de händelser som utspelar sig i filmerna kan ge en bra grund för 

diskussion.   

 

3.1.3 Vilken typ av filmgenre använder lärarna?  

I undersökningen framkom det tydligt att den filmgenre som användes mest av 

religionslärarna i Örebro kommun var klassiska skolfilmer, exempel på detta är filmer från 

UR.se och SLI.se. Det vill säga filmer hämtade ifrån till exempel UR och SLI. Detta grundade 

sig i att många av lärarna tyckte det var svårt att hitta bra spelfilmer som gick att använda i 

undervisningen. Dock ska här sägas att enkätsvaren skiljer sig lite från intervjusvaren. Enligt 
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de lärare som intervjuades till denna studie uppger 75 % att de använder sig av lika mycket 

spelfilm som dokumentärfilm.    

 

3.1.4 Hur ser lärarna på användandet av film i undervisningen?  
Med tanke på att många av lärarna i Örebro kommun väljer att använda sig av film i olika 

grad i sin undervisning tyder ändå på att de är positivt inställda till att använda film. Dock ska 

här även sägas att många tyckte att det var en bra idé i teorin men att det ibland kan vara svårt 

att implementera det i praktiken.    

 

3.2 Diskussion  
Under undersökningens gång framkom det en del information som inte stämde överens med 

det som tidigare forskning har visat. De svar som inkommit till denna uppsats indikerar att 

lärarna använder sig av film för att eleverna har lättare att engagera sig i filmerna än vad de 

kanske annars har. De får eleverna att se i nya bannor och diskutera en problematik utifrån en 

neutral grund. Än så länge stämmer respondenternas åsikter ihop med det som tidigare 

forskning har påvisat, speciellt då kopplat till artikeln ”Education through movies”. Dock 

säger många av respondenterna att de inte kan se någon ökning av elevernas kunskaper i och 

med att de har sett på film.  

      Här kan då diskuteras hur känslomässigt påverkade eleverna blir av film i 

undervisningssyfte. Enligt Cindy Lindsay spelar känslor en viktig roll kring motivation och 

att ta in kunskap. Om då eleverna blivit emotionellt engagerade i filmen borde det innebära att 

de skulle ha tagit åt sig information bättre vilket skulle ha resulterat i ett högre resultat. Det 

kan finnas flera förklaringar kring varför respondenternas svar skiljer sig ifrån tidigare 

forskning. Ett alternativ skulle kunna vara att eleverna inte blev engagerade av filmen, en 

annan förklaring skulle också kunna vara att, precis som en av mina respondentera sa i en 

intervju, lärarna inte ser ökningen för att de inte letar efter den. Det kan också vara svårt att 

särskilja vad i undervisningen som eleverna har lättast att ta information ifrån då man oftast 

inte bara har en undervisningsmetod per delkurs.  

      Tyvärr finns det en del brister när det kommer till underlaget för denna uppsats. Enkäten 

skickades ut till närmare 30 religionslärare på både högstadie- och gymnasieskolor. Utav 

dessa 30 var det endast 13 som valde att svara på enkäten. Utöver detta var det flera skolor 

som inte ens svarade på mitt första mail gällande att få kontakt med religionslärarna. För att få 

ihop 20-30 resultat så kan man behöva skicka ut kanske 100 enkäter. Anledningen till att detta 
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inte gjordes var för att jag inte fick tag i så många mailadresser. Det samma gäller intervju 

delen av undersökningen. Jag hade endast fyra intervjuer, för att få en valid undersökning 

skulle man kanske behövt ha 6-8. På grund av den väldigt låga svarsfrekvensen blir denna 

undersökning tyvärr inte helt valid. Detta kan också vara en av anledningarna till att denna 

undersöknings resultat och den tidigare forskningen inte stämmer överens. Tyvärr skulle mer 

data ha behövts för att styrka det resultat som framkommer i undersökningen.       

      Det ska också tänkas på att de flesta av lärarna som deltog i intervjuerna tyckte om att 

använda sig av film i sin undervisning. Detta kan ha påverkat de svar som framkom under 

intervjuerna då de gärna vill ge en bra bild av filmanvändning.          

 

3.3 Tankar kring fortsatt forskning 

Som en liten avslutning på denna undersökning tänkte jag diskutera kring hur man skulle 

kunna tänkas fortsätta forskningen inom detta område. Det skulle vara intressant att göra 

denna undersökning i en större skala. Jag tänker att man kan göra den på en nationell nivå 

vilket skulle öka validiteten i undersökningen avsevärt. Det skulle också kunna hjälpa lärare 

som vill arbeta med film att få inspiration och idéer om hur de skulle kunna göra detta rent 

praktiskt.  

      En annan undersökning som skulle vara väldigt intressant att göra skulle innebära att man 

tog två liknande grupper där den ena undervisades med film och den andra inte. Efter detta 

undersöker man om den gruppen som undervisades med hjälp av film nådde en högre 

förståelse och hade en högre motivation än den andra gruppen. Detta skulle kunna ge en 

klarare bild kring hur vi som lärare kan arbeta med att öka våra elever motivation kring skolan 

och dess ämnen. Det skulle också kunna leda till att vi som lärare har lättare att kombinera 

fler olika arbetsätt för att vi vet hur vilka medier som motiverar och inte.   
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Bilaga 1 
Enkätfrågor:  

 

1. Definerar du dig som:  

- Man 

- Kvinna  

- Annat 

 

2. Undervisar du på en: 

- Högstadieskola 

- Gymnasieskola  

 

3. Hur länge har du undervisat i religion?  

- Mindre än 10 år 

- 10-20 år 

- Fler än 20 år 

 

4. Brukar du använda dig av film i din religionssundervisning?  

- Aldrig 

- Nästan aldrig 

- Ibland 

- Ofta 

- Väldigt ofta 

 

5. Vilken filmgenre brukar du använda dig av? 

- Dokumentärfilmer 

- Popkulturellfilm 

- Skolfilmer (t.ex. UR) 

- Annat… 

 

6. Under vilket kursmoment använder du helst film?  
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7. Hur gör du, rent konkret, när du använder film i religionsundervisningen? 

 

8. Varför använder du dig av film i din undervisning?  

 

9. Vilket av följande använder du mest när du vill engagera eleverna? 

-  Film  

- Rollspel 

- Debatter 

- Annat… 

 

10. Tycker du dig se bättre resultat när du använder dig av filmer i jämförelse med 

andra sätt att engagera eleverna?  

- Ja 

- Nej 

 

11. Hur anser du att just film stimulerar elevernas lärande i religionskunskap?  

 

12. Hur kopplar du film till ämnet religion?  

 

13. Nämn tre filmer som du använt dig av i din undervisning:  

 

14. Hur har du använt dig av dessa filmer? 

 

15. Hur brukar du examinera de områden som undervisats med hjälp av film? 

- Skriftlig salsuppgift/prov 

- Skriftlig hemuppgift 

- Uppsats 

- Diskussion 

- Annat… 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 
Undervisar du på en gymnasieskola eller en högstadieskola? 

 

Hur länge har du arbetet som lärare?  
 

Använder du dig av film i undervisningen? 

 

Vilken typ av genre använder du dig av?  

 

Hur anser du att film har hjälpt i undervisningen? 

 

Hur ser du någon skillnad i resultat när du använt dig av film? 

 

Hur brukar du examinera film området?  

 

Vad ser du för fördelar/nackdelar med att använda film i undervisningen?  

 

Hur ser du på film när det kommer till att väcka känslor hos eleverna? Ser du att eleverna blir 

mer engagerade?  

 

Tid?  

 

Hur ser efterarbetet ut?  

 

Hur ser attityden bland lärare ut?  

 

Hur ser attityden bland elever ut? 

 


