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Abstract  

The aim of this paper is to examine which attitudes and experiences teachers have around 

the wide text concept, which is found in the course plan for the Swedish subject, and to 

find out which function films have in their teaching. The starting point of the paper’s 

theoretical part is the Swedish subject’s course plans and current research concerning the 

wide text concept and film in teaching. In order to achieve the formulated aim, qualitative 

interviews have been performed with three Swedish teachers active in the later years of 

compulsory-school. 

        The result shows that there are divided opinions of the actual meaning of the concept. 

However the three teachers agree that film has something to enrich the teaching of the 

Swedish language and they are for most part positive to using film in their teaching. There 

are certain differences as to how film is practically used in teaching by the three 

interviewed teachers, but film is used largely in three ways as also the researcher Christina 

Olin-Scheller has concluded: as illustration, as complement and as comparison. The three 

interviewed teachers also mean that the students, for most parts, are positive to using film 

as a teaching method and that lessons using film function satisfactory.  

 
Keywords: film in education, the wide text concept, film didactics, media 



Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka attityder och erfarenheter lärare har kring 

det vidgade textbegreppet, vilket återfinns i kursplanen för svenskämnet, samt att ta reda 

på vilken funktion spelfilm har i deras undervisning. Uppsatsen teoretiska del utgår från 

svenskämnets kursplaner och den aktuella forskning som finns kring det vidgade 

textbegreppet och film i undervisningen. För att uppnå det syfte som formulerats har 

kvalitativa intervjuer gjorts med tre lärare verksamma i grundskolans senare år.  

        Resultatet visar på att det finns delade åsikter kring vad begreppet egentligen innebär. 

De tre lärarna är dock överens om att film har något att tillföra svenskundervisningen och 

de är överlag positiva till att använda film i sin undervisning. Det finns en viss skillnad i 

hur film används praktiskt i undervisningen hos de tre intervjuade lärarna, men film brukas 

till största del på de tre sätt som även forskaren Christina Olin-Scheller kommit fram till: 

som illustration, som utfyllnad och som jämförelse. De tre intervjuade lärarna menar också 

att eleverna i de allra flesta fall är positivt inställda till film som undervisningsmetod och 

att lektioner som utgår från spelfilm fungerar tillfredställande. 

 
Nyckelord: film i undervisningen, det vidgade textbegreppet, filmdidaktik, media 
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1. Inledning 
Måndagens svensklektion blev en dröm. Under 45 minuter stod eleverna 
på kö med uppsträckta händer för att få prata av sig om övernaturliga ting, 
ensamhet, rädslor och meningen med livet. Jag lyssnade och lät dem prata, 
fördelade talutrymmet och kom med en och annan fråga. Här fanns plöt-
sligt glöden och engagemanget. Här fanns allt det som jag tidigare saknat.1 
 

Så beskriver filmpedagogen Eva Bergqvist sin första svensklektion efter att hon sett filmen 

The Shining tillsammans med några elever. Hon var då inte van vid att använda film som 

hjälpmedel i sin svenskundervisning, men efter den stunden insåg hon potentialen i att 

grunda sin undervisning i elevernas egna intressen och att våga släppa in populärkulturen i 

sin undervisning.2 Som pedagog och lärare brottas man ständigt med dilemmat kring hur 

man ska göra sin undervisning spännande och intressant, samtidigt som man faktiskt lär 

eleverna någonting. Att förmedla kunskap samtidigt som man talar till elevernas egna 

erfarenheter och möter dem på deras nivå är inte lätt. Genom att visa spelfilm för eleverna 

anser Bergqvist att hon lyckats med det.  

        Spelfilm har länge ansetts som en fritidsaktivitet och inte betraktats som en källa till 

kunskap och lärdom. Spelfilm har på sin höjd fungerat som en belöning i slutet av 

terminerna när alla andra uppgifter var gjorda och tiden behövdes sittas av. Spelfilmen som 

en stor resurs, som hjälper lärare, kan fascinera och fånga upp elevernas intresse genom att 

använda ett medium som spelfilm har länge varit åsidosatt i svenskundervisningen. När 

Skolverket år 2000 reviderade kursplanerna för både grundskolan och gymnasiet fick 

emellertid det vidgade textbegreppet en större plats. För första gången jämställs film med 

litteraturen i svenskämnet. Skolverket menar att berättande bilder också är text och ska 

behandlas och bearbetas på samma sätt som skriven.  

        I samband med att jag läste en distanskurs i filmdidaktik stötte jag på flera verksamma 

lärare som betonade spelfilm som en utmärkt undervisningsmetod och ett uppskattat 

moment i svenskundervisningen. Samtidigt uttryckte de en tveksamhet till hur man ska 

hantera filmundervisningen och de diskussioner som uppkommer efteråt. Med detta som 

bakgrund har jag valt att rikta in detta examensarbete på spelfilmens plats i svensk-

                                                
1 Eva Bergqvist, 2004: Att arbeta med filmupplevelser. (31.8.2009.) 
http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Publikationer1/Att-arbeta-med-filmupplevelser, s. 6. 
2 Bergqvist, s. 6. 
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undervisningen och genom kvalitativa intervjuer försöka ge svar på hur film kan användas 

i skolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Som blivande lärare finner jag det nödvändigt att skapa en bild av hur undervisningen 

kring film bedrivs i skolan. Syftet med min studie blir därför att undersöka hur verksamma 

lärare uppfattar det vidgade textbegreppet och hur de praktiserar detta i sin undervisning 

genom att använda spelfilm i sin kunskapsförmedling. Genom att fördjupa mig i tre lärares 

tankar och åsikter kring det vidgade textbegreppet hoppas jag kunna öka vår kunskap kring 

detta. Jag kommer att redovisa vad det vidgade textbegreppet innebär och hur forskningen 

ser på mediepedagogiken i våra skolor, för att sedan mot den bakgrunden besvara följande 

tre frågor: 

• Vad har verksamma lärare för syn på det vidgade textbegreppet och vad innebär be-
greppet för dem i praktiken? 

• Hur undervisar verksamma lärare i film och vilka nack- och fördelar finns det med 
filmundervisning? 

• Hur anser lärarna att eleverna ställer sig till och hanterar filmundervisningen? 
 

För att kunna besvara dessa frågeställningar kommer kvalitativa intervjuer att göras. 

1.2 Avgränsningar och definitioner  

Jag har i denna undersökning valt att enbart koncentrera mig på spelfilmens plats i 

svenskundervisningen. Både det vidgade textbegreppet och mediepedagogik kan innehålla 

flera moment, men som redan nämnts kommer jag bara att inrikta mig på spelfilm.  

        Den film som nämns i detta examensarbete är, om inte annat anges, spelfilmen. För att 

undvika missförstånd kan det även vara på sin plats att definiera vad spelfilm innebär. 

Enligt Nationalencyklopedin så är spelfilm: ”film baserad på ett manuskript med detal-

jerade scenanvisningar och förberedd dialog. Rollerna gestaltas vanligen av skådespelare 

och inspelningen sker scen för scen under kontrollerade former. Motsatsen är dokumentär-

film.”3  

                                                
3 Nationalencyklopedin, 2009: Spelfilm. (31.8.2009.2009) http://www.ne.se/lang/spelfilm 
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Jag kommer heller inte att beröra hur man praktiskt kan jobba med att tillverka film i 

skolan. Det är också en viktig aspekt av filmens eventuella plats i skolan, men på grund av 

den korta tid som trots allt ett examensarbete fortskrider under anser jag mig inte ha tid 

med det perspektivet. Jag kommer inte heller ta upp praktiska aspekter som kan försvåra 

filmvisningen i skolan.  

        Det utvidgade textbegreppet nämns både i kursplanerna för grundskolans senare år 

och gymnasiet. I den här uppsatsen kommer fokus främst att ligga på grundskolans senare 

år eftersom de intervjuade lärarna undervisar på den nivån. Mer om detta i kapitlet som be-

handlar metod. 

1.3 Disposition 

Jag har inlett uppsatsen med en kort introduktion till uppsatsens ämne, vidare har jag pre-

senterat uppsatsens syfte, frågeställningar, avgränsningar och nödvändiga definitioner. 

Nästkommande kapitel kommer att ge en teoretisk bakgrund till det vidgade text-

begreppet, mediepedagogikens historia och roll i svenskundervisningen och hur under-

visningen kring spelfilm praktiskt kan gå till. Teoridelen kommer att följas av ett kapitel 

där jag kommer att gå närmare in på mitt metodval. Jag kommer där att diskutera varför 

jag valt att genomföra min studie med kvalitativa intervjuer, vilka för- och nackdelar det 

finns med mitt metodval, samt hur jag genomförde intervjuerna. 

        Efter de mer teoretiska inriktade avsnitten av uppsatsen kommer jag att presentera 

resultatet av min undersökning i en sammanställning av intervjuerna. Uppsatsen kommer 

att avslutas med en analys- och diskussionsdel där jag kommer att koppla samman teorin 

med min undersökning. Jag kommer även att kritiskt granska mina resultat och ge förslag 

på vidare forskning.  
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2. Teoretisk bakgrund 

I denna del kommer det att redogöras för vilket stöd filmundervisningen har i den aktuella 

läroplanen Lpo 94 och i de kursplaner som finns för svenskämnet i grundskolans senare år. 

Den aktuella forskning som finns i ämnet kommer även att belysas, samt vidare kommer 

teoretiska perspektiv för undersökning att föras in. 

2.1 Svenskämnets modernisering 

Svenskämnet har alltid kunnat delas in i två olika huvudmoment – språk och litteratur. 

Dessa två delar har präglat svenskämnet under hela dess existens. Filmens intåg i svensk-

undervisningen sker först under 1960-talet. I de läroplaner som uppkom under 60-talet, Lgr 

62 och Lgr 69 betonas att studier av olika texter skulle göras och i kursplanerna för svensk-

ämnet fanns det ett eget avsnitt som berör film.4 Även i gymnasiets läroplaner sker en lik-

nande utveckling. I läroplanen för fackskolan 1965 finns filmkunskap med som ett mom-

ent. År 1970 presenteras för första gången en gemensam läroplan för alla gymnasieelever 

kallad Lgy 70. I den finns filmkunskap med som ett huvudmoment i all svensk-

undervisning. Lgy 70 bemöts av stor kritik och många menar att ett vidgat textbegrepp 

måste införas i kursplanerna för svenskämnet för att kunna integrera film, bild och mass-

medier i undervisningen. Många hävdar att språk och kunskap hör samman med er-

farenheter och utan att koppla undervisningen till elevernas vardag blir det omöjligt att 

utveckla eleverna.5 1980 fastställdes en ny läroplan, kallad Lgr 80, vilken betonar medie-

studier. Det understryks att bild också är språk och att eleverna bör tränas i att använda 

bildspråket som ett kommunikationsmedel. Detta tar dock en annan vändning då 1980-talet 

domineras av en debatt där massmediernas negativa inverkan på barn och ungdomar 

understryks. Många vill stänga klassrumsdörren för filmen och andra medier. När den sen-

aste läroplanen för grundskolan och gymnasiet Lpo 94 och Lpf 94 presenterades fanns dock 

medier fortfarande kvar som en viktig del av skolan och svenskämnet.6 

                                                
4 Helena Danielsson, Att lära med media (diss, Stockholm: Stockholms universitet, 2002), s. 30–31. 
5 Gun Malmgren, ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd”, I: Svenskämnets historia, 
red. Jan Thavenius (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 90–109. 
6 Danielsson, 32–33. 
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2.2 Vad säger styrdokumenten om det vidgade textbegreppet? 

År 2000 reviderades kursplanerna för grundskolan och gymnasiet. I dessa betonar 

Skolverket ytterligare vikten av arbete med olika medier i skolan.7 Filmens funktion nämns 

flera gånger i kursplanen. Under avsnittet om ämnets syfte och roll i utbildningen står det 

att läsa: ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda 

och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater.”8 Vidare står det skrivet: ”Ämnet skall ge läs-, film- och 

teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa.”9 Film får även en egen 

rubrik: ”Skönlitteratur, film och teater”10 i samma avsnitt. Där belyser Skolverket återigen 

filmens viktiga roll: 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar 
erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. 
Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv 
och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film 
och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för 
det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och 
attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, 
extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När 
ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder.11 

 

I samma kursplan infördes även begreppet vidgat textbegrepp under avsnitt om ämnets 

karaktär och uppbyggnad. Följande går att läsa om detta begrepp: ”Att tillägna sig och 

bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, 

drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, 

uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade tex-

ter även bilder.”12 För första gången jämställs film med övriga texter som litteratur och 

teater.  

        Skolverket utvecklar begreppet ytterligare i texten ”Ett vidgat textbegrepp”, där de ut-

trycker att skolan måste utvecklas i samma takt som övriga samhället. Det räcker inte 

                                                
7 Danielsson, s. 39. 
8 Skolverket, 2000: Kursplan för Svenska. (1.9.2009.) 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska 
9 Skolverket, 2000a. 
10 Skolverket, 2000a. 
11 Skolverket, 2000a. 
12 Skolverket, 2000a. 
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längre att enbart behärska skriftspråket, utan ungdomar måste även utveckla en skicklighet 

i att kunna analysera och granska medier.13  

       Christina Olin-Scheller, forskare vid Karlstads universitet diskuterar i sin bok Såpor 

istället för Strindberg?, det vidgade textbegreppet och vad det innebär i praktiken för 

undervisningen. Enligt Olin-Scheller så har begreppets tillkomst inte haft någon större 

påverkan på lärarna. Skriven text är fortfarande den vanligaste texttypen i skolan. 

Dessutom är många lärare fortfarande osäkra på vad ett vidgat textbegrepp innebär. Att 

lärarna har svårt att definiera det vidgade textbegreppet anser hon inte är så konstigt efter-

som textbegreppet fortfarande är vagt och otydligt i dagens styrdokument. En annan svag-

het som Olin-Scheller påpekar är att kursplanerna resonerar för lite kring vad som ligger i 

begreppet text. Innebär det fiktion, sakprosa eller båda delarna? Hon kommer ändå till den 

slutsatsen att fiktion är det huvudsakliga syftet och att kursplanerna både outtalat och 

uttalat stöder den tolkningen. Förekommer det någon alternativ undervisning. anser Olin-

Scheller att filmundervisning är det vanligaste. Att lärarna använder just film, menar Olin-

Scheller, är inte en slump eftersom många påpekar att eleverna ofta är mycket förtjusta i 

film. Film har dessutom funnits med länge i styrdokumenten. Filmen användes dock inte 

som en konstform jämställd med litteraturen, utan som komplement till litteratur-

undervisningen. Lärarnas syfte med att visa en film blir oftast ett sätt att illustrera 

litteraturen.14  

2.3 Populärkulturen i skolan – aktuella forskningsinriktningar 

Magnus Persson, litteraturvetare och lektor vid Lärarutbildningen på Malmö högskola, 

skriver i sin bok Populärkulturen i skolan att den svenska skolan traditionellt varit 

avståndstagande mot populärkultur. Istället har skolans inställning varit att motarbeta den 

och skydda ungdomarna från påverkan. Persson menar att populärkulturen ses som en 

likartad och enkel kulturyttring, samtidigt som populärkulturens brukare avfärdas som 

likgiltiga och okritiska. Detta anser han är fel och framhåller istället att populärkulturen är 

oerhört mångfacetterad.15 Magnus Persson anser att det idag finns tre forskningsin-

                                                
13 Skolverket, 2000b: Ett vidgat textbegrepp. (1.9.2009.) http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 
14 Christina Olin –Scheller, Såpor istället för Strindberg? (Stockholm: Natur &Kultur, 2008), s. 11-12 och 
43–44. 
15 Magnus Persson, ”Populärkulturen i skolan: Traditioner och perspektiv”, I: Populärkulturen och skolan, 
red. Magnus Persson (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 15–21. 
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riktningar, vilka är mest tongivande när det gäller skolan och populärkulturen: cultural 

studies, critical literacy och den postradikala pedagogiken.16 

        Cultural studies är kanske den inriktning som inriktat sig minst på populärkulturens 

roll i skolan. Den föddes på en kulturvetenskaplig konferens i USA 1990. Konferensen 

resulterade så småningom i en bok Cultural studies 1992, där forskare inom skilda sam-

hällsvetenskapliga områden gav sin syn på vad cultural studies är. Liknande forskning 

hade sedan länge bedrivits, men det var först nu som forskarna försökte att konkretisera 

vad de egentligen hade ägnat sig åt. Cultural studies är i många fall spretig och 

svårdefinierad, men det gemensamma är något förenklat att de som brukar metoden 

studerar kulturen och försöker förklara hur samhället uttrycker sig i kulturen. Inriktningen 

har varit framträdande hos ideologikritiska forskare som velat undersöka hur ras, klass och 

kön framställs i kulturen.17 

        Critical literacy växte fram under samma period som cultural studies och är även den 

tvärvetenskaplig. Metoden används i flera olika samhällsvetenskapliga ämnen. De som 

brukar critical literacy vill bredda begreppet läs- och skrivkunnighet, som de anser alltid 

hänger ihop med sociala förhållanden som klass, kön och ras. De menar också att språk, 

pedagogik och ideologi hör ihop och påverkar varandra. De forskare som förespråkar 

critical literacy ser inget hot från media när det gäller läs- och skrivinlärningsprocessen, 

utan betonar istället vikten av att mediepedagogik och populärkultur finns med i under-

visningen.18 

        Den tredje och sista vetenskapliga strömningen: postradikal pedagogik har sin grund i 

critical literacy, men strävar efter att koppla samman populärkulturen ytterligare med ped-

agogiken och skolan. Den vänder sig mot den konservativa tillbakagången som dominerat 

synen på skolan de senaste trettio åren och som velat föra den moderna skolan tillbaka till 

den äldre modellen där ordning och reda styrde. Den postradikala pedagogiken har kanske 

sin främste företrädare i Henry A. Giroux, vilken i sin forskning försökt att vända sig till 

dem som är i störst behov av kunskaper kring populärvetenskap – nämligen lärare. Genom 

fallstudier av populärkulturella yttringar som Disneys tecknande historier och filmer av 

Quentin Tarantino har Giroux försökt visa på vilken bild av verkligheten som filmskaparna 
                                                
16 Persson, s. 65. 
17 Persson, s. 66–76. 
18 Persson, s. 76–79. 
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valt att visa upp. Bland annat vänder han sig mot den motsägelsefulla bild av verkligen-

heten som många filmer väljer att presentera. Giroux eftersträvar att i sina studier rikta sig 

till lärare och förbereda dem inför diskussioner kring populärkultur i deras undervisning. 

Han vill att lärare ska ifrågasätta och ge en motbild till den verklighet som film och andra 

medier målar upp, men utan att motarbeta ungdomarnas intresse. Istället förespråkar han 

öppna och demokratiska diskussioner.19 

2.4 Är mediepedagogik åsidosatt i den svenska skolan?  

Margareta Rönnberg, professor i mediepedagogik vid Musikhögskolan i Piteå, framhåller i 

sin bok Vad ÄR mediepedagogik? att för henne är mediepedagogik en möjlighet till möten 

mellan människor av olika kulturer, kön, klasser och ålder. Rönnberg anser att ämnet ger 

chansen till att skapa ett ”reflektionsområde för ömsesidig förståelse, demokratiskt 

deltagande, överblickande sammanhang och integration”.20 Sue Turnbull är inne på samma 

tankar i sin artikel ”Att handskas med känslor: kön, ideologi och mediepedagogik” i 

Populärkulturen i skolan. Hon anser att lärare bör undervisa eleverna i hur de ska tänka 

kring medier och inte vad de ska tycka. Turnbell varnar dock för att läraren omöjligt kan 

veta innan vilken betydelse en medietext kan ha för eleverna. Alla elevers erfarenheter 

måste tas på allvar, men samtidigt förklaras som en möjlig sanning som kanske inte kan 

tillskrivas alla.21 

        Margareta Rönnberg är liksom Persson kritisk till hur skolan hanterar och brukar olika 

medier. Trots det vidgade textbegreppets intåg i kursplanerna är film och andra medier inte 

integrerade i undervisningen. Hon menar att samtliga inblandade, som politiker, forskare 

och lärare är, överens om hur viktigt det är att använda olika medier i undervisningen, men 

trots det lyser de med sin frånvaro i den kunskapsförmedling som bedrivs. Rönnberg ser 

främst fyra anledningar till detta: För det första anser hon att allt för många lärare ser sig 

själva som ett alternativ till media, som ses som något manipulerande och som har dålig 

inverkan på unga. Hon ser detta delvis som en generationsfråga där den äldre delen av 

lärarkåren inte vuxit upp med tv och video och är därför skeptiskt mot det. Tyvärr ser hon 

                                                
19 Persson, s. 66 och 82–86. 
20 Margareta Rönnberg, Vad ÄR Mediepedagogik?, (Uppsala: Filmförlaget Margareta Rönnberg, 2003), s. 
18. 
21 Sue Turnbull, ”Att handskas med känslor: kön, ideologi och mediepedagogik”, I: Populärkulturen och 
skolan, red. Magnus Persson (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 186. 
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ingen förbättring i den yngre lärarkåren, eftersom de allt som oftast är så osäker i sin 

lärarroll och full av andra idéer att mediearbetet får stå tillbaka.  

        Den andra anledningen som Rönnberg visar på är mediekunskapens dåliga rykte på 

högskolorna och universiteten, där media sällan diskuteras i lärarutbildningen. Det tredje 

skälet som Rönnberg anger är att det existerar fel motiveringar till varför medie-

undervisningen ska finnas med på schemat. Hon framhåller att media framför allt ska tas 

på allvar för att det är den största och vanliga uttrycksformen i vårt samhälle, och inte för 

att lära eleverna att tänka kritisk kring dem. Det sista anledningen som Rönnberg uppger är 

den nästan obefintliga forskningen som finns på området. Hon anser att det måste forskas 

mer om hur vuxna ska förhålla sig till ungas mediebruk. Hon framhåller även att det krävs 

mer didaktisk forskning om hur man lämpligast undervisar i media.22  

        Rönnbergs tankar får stöd av Lars Gustaf Andersson, litteraturvetare vid Lunds 

universitet och lärarutbildare vid Malmö högskola, i hans artikel ”Perspektiv på 

mediepedagogik i skoldebatten” i rapporten Pyttesmå ändringar – radikala scenbyten, ut-

given av Malmö Högskola och Svenska Filminstitutet.  Han anser liksom Rönnberg att 

skolan istället för att se möjligheter i medias intåg, velat skydda ungdomar från den. 

Svenskundervisningen har av tradition valt att inrikta sig på att lära eleverna att tänka kri-

tiskt runt medier och deras budskap. Andersson ser främst tre anledningar till medias svåra 

situation i skolvärlden. För det första så har medier ett lägre värde hos lärare. 

Kommersiella kulturyttringar står inte högt i kurs och måste granskas och kritiseras för att 

få något värde. Den andra anledningen som Andersson uppfattar är svårigheten att moti-

vera och investera pengar och tid i den nya tekniken. När nya fenomen som media knackar 

på dörren till skolans värld kostar det både mycket pengar att köpa in ny utrustning och tar 

mycket tid i anspråk för lärarna när de ska lära sig något nytt. Den tredje svårigheten väljer 

Andersson att kalla mediepedagogikens ”dubbla uppdrag”.23 I dagens skola har inte 

mediepedagogiken någon fast betydelse. Den kan både användas för att skapa intresse för 

andra kunskapsområden, som exempel litteraturundervisningen, och samtidigt fungera som 

ett eget moment. Detta skapar osäkerhet kring vad mediekunskap verkligen är och hur den 

                                                
22 Rönnberg, s. 2–6. 
23 Lars Gustaf Andersson, 2002: Perspektiv på mediepedagogik i skoldebatten. I: Pyttesmå ändringar – 
radikala scenbyten. (7.9.2009.) http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Publikationer1/Pyttesma-andringar---
radikala-scenbyten, s. 103-105. 
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ska användas. Andersson ser faror i båda uppdragen. Mediepedagogiken får inte fungera 

som en introduktion till någonting annat. Det reducerar filmens speciella estetik, och gör 

den istället till en slags pausunderhållning innan något viktigare ska presenteras. Samtidigt 

kan ett brukande av motsatt karaktär också vara förminskande för mediepedagogiken då 

den lyfts ur sitt sammanhang. Eleverna måste kunna koppla film till andra ämnen och 

moment i undervisningen. Andersson avslutar sin artikel med att poängtera hur viktigt det 

är att mediepedagogiken är i rörelse – precis som populärkulturen i stort. Då först går det 

att börja diskutera mediepedagogiken och dess kulturella relevans.24 

2.5 Hur kan film användas i skolan? 

Christina Olin-Scheller har i sina studier främst funnit att lärare använder film på tre olika 

sätt: som illustration, som utfyllnad och som jämförelse. Dessa tre användningssätt är inte 

helt oproblematiska och hon visar i sin bok Såpor istället för Strindberg på en rad brister 

hos lärare och de metoder de använder för att undervisa kring film.  

        När filmen används som illustration nyttjas den oftast som ett sätt att levandegöra 

litteratur. Spelfilmen visas för att illustrera en stilepok. Olin-Scheller menar att detta inte är 

något bra sätt att bruka film på. Filmerna är ofta barn av sin tid och visar snarare på vår 

nutida verklighet och värderingar än den berörda epoken. Dessutom har eleverna svårt att 

koppla samman filmen med lärarens syfte och de koncentrerar sig oftast på fel saker.25 

        Det andra sättet som Olin-Scheller funnit är att använda film som utfyllnad. Då visas 

ofta en film som introduktion eller i slutet av ett tematiskt upplägg som en slags final. 

Filmen brukar i dessa fall inte bearbetas lika noggrant som litteraturen, utan istället 

fungerar den som en slags belöning för gott arbete. I ett exempel på hur detta kan te sig i 

praktiken berättar hon om ett undervisningstillfälle då eleverna i mindre grupper fick disk-

utera en film och ett litterärt verk som behandlade andra världskriget, utan att läraren var 

närvarande. Olin-Scheller fann att inte heller detta fungerade särskilt väl, då eleverna hade 

svårt att koppla samman filmen och det litterära verket. Samtidigt visade det sig att 

samtalet togs över av de starka eleverna, så att alla inte fick komma till tals.26 Detta 

                                                
24 Andersson, s. 103–109. 
25 Olin-Scheller, s. 43–52. 
26 Olin-Scheller, s. 53–64. 
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åskådliggör vikten av att lärare är påläst och kunnig för att eleverna ska få ut något av en 

spelfilm.  

        Det tredje och sista användningssättet som Olin-Scheller nämner är att använda film 

som jämförelse. Inom detta arbetssätt använder lärarna ofta en film och ett litterärt verk för 

att jämföra dem emellan. Det går oftast ut på att visa på intertextualitet mellan litteratur 

och film. Eleverna får leta efter litterära influenser i filmen. Detta visar sig inte heller vara 

ett helt oproblematiskt förhållningssätt då eleverna i hennes studier helt glömmer bort 

boken de ska analysera och istället koncentrerar sig på spelfilmen. De skriftliga uppgifter 

som användes som examinerande uppgift på momentet liknande mer en filmrecension, 

utan kopplingar till det litterära verket.27  

        Olin-Scheller betonar dock att lärarnas misslyckande måste ses i ett större 

sammanhang. Hon frågar sig vilka resurser och möjligheter lärarna egentligen har att 

undervisa kring film i skolan? Lärarutbildningen reproducerar fortfarande åsikten att litter-

atur står överst i rang. Lärarna saknar även tid att sätta sig in i nya arbetssätt då arbets-

bördan är tung. Slutligen framhåller hon de ekonomiska resurserna som ytterligare ett 

hinder. På skolorna finns det oftast många kanoniserade litterära verk, medan övriga fik-

tionstexter lyser med sin frånvaro.28 

        Olin-Scheller visar med sina studier att film i klassrummen långt ifrån är en enkel 

uppgift för läraren. Hur kan man då som lärare använda spelfilm rent pratiskt i sin 

undervisning? Vilka metoder föreslår de som förespråkar film i undervisningen? Monica 

Nordström, som undervisar i film och litteratur vid Luleå tekniska universitet, menar i sin 

artikel ”Hollywoodfilm och såpoperor i litteraturundervisningen”, publicerad i Svensk-

lärarföreningens årsskrift 1998, att det sker en kulturkrock i skolan när läraren vill att 

eleverna ska läsa god litteratur, samtidigt som elevernas egna erfarenheter är någonting 

helt annat. Den kultur, som eleverna brukar i sin vardag är inte den som läraren vill lära ut. 

De eventuella mötena mellan lärare och elever som eftersträvas uteblir. För att råda bot på 

detta anser Nordström att svensklärarna inte ska kapitulera för Hollywood-filmen, utan 

istället alliera sig med den. För detta föreslår hon i motsats till andra att film kan användas 

för att locka in eleverna i litteraturundervisningen. Nordström förslår att dagens lärare kan 

                                                
27 Olin-Scheller, s. 64–69. 
28 Olin-Scheller, s. 72–76. 
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inleda litteraturundervisningen med en spelfilm och genom den öppna upp dörrar för 

litteraturen. Hon anser att dagens unga är så pass vana vid den formen av berättande att 

lärare och elever kan finna ett gemensamt språk och angreppssätt. På samma sätt som man 

diskuterar dramaturgi och bildspråk i filmen, kan man sedan fortsätta med litteraturen. 

Genom att som lärare visa att de tar elevernas kultur på allvar kan många viktiga broar 

byggas, istället för att förstöras.29 

        Eva Bergqvist arbetar med att ge kurser till lärare som vill undervisa i film. Hon 

menar i sin skrift Att arbeta med filmupplevelser att lärare – oftast helt i onödan – har en 

tendens att göra filmundervisningen svårare än det egentligen är. Oftast går det utmärkt att 

arbeta och diskutera film på samma sätt som lärarna samtalar med eleverna kring litteratur. 

Bergqvist anser att de flesta svensklärare är ”ordmänniskor” vana att arbeta med skrift och 

text.30 Att nu istället utgå från bilder kräver övning. 

        Det vanligaste sättet att diskutera film verkar vara att diskutera filmen i stora grupper, 

vilket Bergqvist varnar för. Det tillvägagångssättet kräver en duktig lärare som kan styra 

diskussionen åt rätt håll, annars kan diskussioner med många deltagare tendera att spreta 

och enbart handla om elevernas privatliv och inte om de problemområden som filmen 

berörde.  

        Bergqvist skriver också att hon i många fall ser att lärare har en tendens att enbart 

nöja sig med att för kort behandla elevernas upplevelser av filmen för att sedan skynda vid-

are till andra moment. Istället förespråkar hon en fördjupning för att inte filmupplevelsen 

ska bli frånkopplad från den övriga verksamheten. 31  

        Bergqvist menar också att det är viktigt att som lärare veta var man vill lägga fokus 

och tyngdpunkt. Filmer har flera ingångar och möjligheter och i de flesta fall är det upp till 

läraren att avgöra vad klassen behöver jobba med. Hon nämner en rad val som man som 

lärare har möjligheten att göra: ”Behöver gruppen skrivträna? Dramatisera? Arbeta vidare 

muntligt? Lära sig mer om hur film berättar? Måla? Forska vidare i något av filmens 

teman?32 Filmen öppnar för åtskilliga möjligheter och val.  

                                                
29 Monica Nordström, ”Hollywoodfilm och såpoperor i litteraturundervisningen”, I: Litteraturmöten – om 
litteraturen som vägen till språket, Svensklärarföreningens årsskrift 1998 (Stockholm: Natur & Kultur, 
1999), s. 115–117. 
30 Bergqvist, s. 17. 
31 Bergqvist, s. 17–18. 
32 Bergqvist, s. 18. 
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Som ett försök till sammanfattning kan man avslutningsvis framhålla att samtliga fors-kare 

poängterar hur viktigt det är att populärkultur och mediepedagogik har en fram-trädande 

plats i den svenska skolan och svenskundervisningen. På samma sätt är de överens om att 

undervisningen som bedrivs idag inte fungerar som den ska, trots att det vidgade 

textbegreppet och film poängteras i kursplanerna. Hur lärarna ska undervisa kring spelfilm 

finns det dock olika synpunkter kring. Christina Olin-Schellers undersökning visar på att 

de vanligaste arbetssäten som lärare använder inte alltid är så lyckade i praktiken. 
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3. Metod 

I det här kapitlet kommer en redogörelse för den metod som använts i undersökningen. 

Även andra perspektiv som urvalet, hur intervjuerna genomfördes och reflektion över de 

forskningsetiska principer som tillämpats i undersökning kommer att tas upp och disk-

uteras. 

3.1 Val av metod 

Det finns två huvudmetoder att nyttja för att få fram ett resultat – kvantitativ och 

kvalitativa. Runa Patel och Bo Davidson skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder 

att skillnaden mellan de två forskningsmetoderna främst är hur forskare väljer att få fram, 

behandla och analysera resultat. Kvantitativa undersökningar används för att göra en 

mätning och tilldela ett objekt eller fenomen numeriska värden. Kvalitativa undersökningar 

syftar främst på intervjuer och analyser där man tolkar olika textmaterial.33 Det finns både 

för- och nackdelar med båda metoderna.  

        I denna undersökning har den kvalitativa intervjun används som metod. Under-

sökningens syfte är inte att mäta hur ofta och hur många som använder film utan att 

undersöka vilka attityder, erfarenheter och åsikter det finns kring film. 

3.2 Om den kvalitativa intervjun 

Steinar Kvale och Svend Brinkman redogör för den kvalitativa intervjun i sitt verk Den 

kvalitativa forskningsintervjun. De hävdar: ”[d]en kvalitativa intervjun söker förstå världen 

från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 

deras levda värld som den var före den vetenskapliga förklaringarna.”34 De fortsätter med 

att uppmärksamma läsaren på att en intervju på förhand kan verka enkel att genomföra, 

eftersom den ligger så nära det vardagliga samtalet. Många tror att det enbart räcker med 

att skaffa en bandspelare och sedan be någon att berätta om sin erfarenhet, men en 

kvalitativ intervju är mer komplicerad än så. Som nybörjarforskare finns det en rad frågor 

som man måste ta ställning till. Forskningsintervjun har inte de klara och fasta standard-

                                                
33 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2008, tredje 
upplagan), s. 14. 
34 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Studentlitteratur: Lund, 2009, 
andra upplagan) s. 17. 
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iserade riktlinjerna som en kvantitativ metod, och författarna väljer istället att likna 

intervjun med ett hantverk. Kvale och Brinkmann menar att man kan dela in den kvalit-

ativa intervjun i sju olika faser: tematisering av intervjuprojektet, planering, själva inter-

vjun, utskrift, analys, verifiering, och rapportering. Alla sju momenten kräver en grundlig 

behandling och det kan vara nyttigt för en oerfaren intervjuare att ta ställning och fundera 

kring dessa moment innan intervjun genomförs.35 

        Patel och Davidson väljer liksom Kvale och Brinkmann att framhålla den kvalitativa 

intervjuns brist på standardisering. Intervjuaren kan dock innan intervjutillfället välja att ha 

klara frågor i en specifik ordning som då blir en hög grad av standardisering, eller så kan 

intervjuaren istället välja att ställa frågor som det faller sig och intervjun har då således låg 

grad av standardisering. Som intervjuare kan man även välja att helt bortse från att i 

förhand ha utformat frågor och istället formulera sina frågor under intervjuns gång. Patel 

och Davidson betonar också vikten av att den som intervjuar tar med i sina beräkningar att 

det är många faktorer som kan påverka svaren i en intervju och att man ska vara påläst på 

ämnet när man intervjuar.36  

        Patel och Davidson nämner också att en väl utformad uppsats ska uppnå god 

reliabilitet och validitet. Författarna menar att reliabilitet har en stark sammankoppling till 

validiteten i en kvalitativ undersökning och att det knappast går att diskutera reliabiliteten i 

en intervju på samma sätt som i en kvantitativ undersökning. Begreppet reliabilitet syftar 

på metoden och mätningens tillförlitlighet. Ett svar på en likadan fråga kan variera 

beroende på situation och tillfälle och då tyder detta vanligtvis på låg reliabilitet. Patel och 

Davidson anser dock att detta inte behöver vara fallet i en intervju, då det annorlunda 

svaret istället kan tyda på att informanten bytt åsikt eller funnit nya insikter som påverkar 

hans eller hennes inställning.37 

        Att ha god validitet i en kvalitativ studie innebär att undersökaren innehar och 

förvaltar sin förförståelse väl. Undersökaren ska lyckas att samla in tillräckligt med 

information för att göra en tolkning av materialet som är trovärdigt. Samtidigt ska även 

                                                
35 Kvale & Brinkmann, s. 33–36 och 113. 
36 Patel & Davidson, s. 77-79. 
37 Patel och Davidson, s. 103. 
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undersökaren klara av att visa på en flertydig och svårtolkad verklighet, vilken i vissa delar 

kan verka ologisk, men ändå klara av att förstå den.38 

3.3 Forskningsetisk reflektion 

Kvale och Brinkmann menar att den kvalitativa forskningsintervjun genomsyras av etiska 

problem och att forskaren hela tiden måste ha detta i sin åtanke. De påpekar att det är 

viktigt att man underrättar informanten kring hela intervjuns uppbyggnad och vilka 

fördelar respektive risker det finns med att deltaga. Informanten ska också vara medveten 

om att hon eller han ställer upp på frivillig basis och kan dra sig ur när som helst. Den som 

intervjuar bör också upplysa vilka som kommer få tillgång till intervjun, hur den kommer 

att användas och om informanten kommer få tillgång till det insamlade materialet. Kvale 

och Brinkmann rekommenderar att man upprätthåller något slags avtal eller kontrakt, där 

alla förutsättningar finns uppräknade, och där både intervjuaren och den intervjuade får 

underteckna med sina namn.39  En annan viktig faktor som intervjuaren måste ha tagit 

ställning till innan är huruvida informanten ska hållas konfidentiell eller ej. Kvale och 

Brinkmann menar att frågan kring ”vilken information ska vara tillgänglig för vem” är 

viktig att ställa sig innan intervjun för att kunna avgöra hur väl man behöver undanhålla 

informanternas identitet.40  

        Att inta en etisk hållning har varit en viktig del för mig genom hela min arbetsprocess. 

Efter Kvale och Brinkmanns rekommendationer har ett kontrakt upprättats för att i möj-

ligaste mån hålla en etisk linje gentemot informanterna. Kontraktet formulerades efter 

Kvale och Brinkmanns riktlinjer (se bilaga 1). Informanterna underrättades även om sina 

rättigheter och de etiska riktlinjer jag valt att följa i den första förfrågan som skickades ut 

innan intervjun. 

3.4 Urval 

De lärare som deltagit i denna undersökning jobbar samtliga i grundskolans senare år, men 

på olika skolor i en mellanstor svensk stad. Förfrågan kring medverkan skickades enbart ut 

till en lärare från varje skola . Detta för att få en bredare bild av hur undervisning kring 

spelfilm kan se ut.  

                                                
38 Patel och Davidson, s. 103. 
39 Kvale & Brinkmann, s. 77 och 87–88. 
40 Kvale och Brinkmann, s. 88. 
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De lärare som medverkat i denna undersökning var de tre första som valde att tacka ja till 

deltagande i undersökningen. Detta tillvägagångssätt motiveras med att undersökningen 

inte enbart skulle spegla de lärare som på förhand var intresserade av media och film. 

Lärare 2, i denna undersökning, har inte använt film i sin svenskundervisning. Detta inne-

bär att hennes intervjusvar inte till fullo uppfyller uppsatsens syfte. Detta är en svaghet 

med denna undersökning, men hennes medverkan visar ändå på att film inte är någon 

självklar del i svenskundervisningen.  

3.5 Intervjuns genomförande 

Den första kontakten med respondenterna skedde via mejl där jag redogjorde för vem jag 

var och vilket syfte undersökningen hade. De informanter som tackade ja till deltagande 

fick därefter de frågor jag på förhand valt att formulera, vilket gjorde att de hade möjlighet 

att reflektera över dem på förhand. Två av intervjuerna ägde rum på respektive lärares 

arbetsplats. Den tredje utfördes hemma hos den aktuelle läraren. Innan intervjun 

presenterade jag uppsatsen syfte ytterligare en gång och informerade om de 

forskningsetiska riktlinjer som jag antagit. Informanten fick även läsa det kontrakt jag 

formulerat och vi skrev under det tillsammans. Vidare underrättades informanten hur 

intervjun skulle gå till rent praktiskt och att den skulle spelas in. Intervjuerna genomfördes 

med en hög grad av standardisering, även om jag givetvis var flexibel under intervjuns 

gång. Intervjun var på förhand indelad i tre olika huvudteman med olika antal underfrågor 

(se bilaga 2). Intervjuerna, som varade i cirka 30–45 minuter, flöt på bra och jag fick 

intressanta och engagerande svar. Efter intervjun upplystes informanterna om att in-

spelningen skulle transkriberas i nära anslutning till intervjun och att de skulle få ta del av 

både transkriberingen och den färdiga uppsatsen om de så önskade. Intervjuerna trans-

kriberades i nära anslutning till själva intervjutillfället och i de fall som det ansågs 

nödvändigt ändrades typiskt talspråk till skriftspråk efter de riktlinjer jag kommit fram till 

med de berörda lärarna. För att försäkra mig om att detta gått riktigt till mejlade jag citaten 

till de berörda lärarna för kontroll innan jag publicerade dem i uppsatsen. 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer intervjuresultatet att redovisas tematiskt utifrån uppsatsens fråge-

ställningar. De tre frågeområdena är: lärarnas syn på det vidgade textbegreppet, lärarnas 

erfarenhet av film i undervisningen och film utifrån elevernas perspektiv. På grund av de 

etiska principer som antagits kommer informanterna i denna uppsats att vara anonyma. De 

kommer istället kallas Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Resultatkapitlet inleds med en 

presentation av informanterna. 

4.1 Presentation av informanter 

Lärare 1 började studera till gymnasielärare i svenska och tyska 1996. Hon inledde sin 

yrkeskarriär hösten 2001 och har sedan dess främst undervisat i svenska. Hon anser att 

svenskämnets allra viktigaste uppgift är att lära eleverna kommunicera både muntligt och 

skriftligt. Hon nämner också vikten av att eleverna har en god läsförmåga och att de kan 

förstå och ta till sig information från texter de läser. Hon tillägger också att hon även vill 

förmedla ”lusten till litteratur” till sina elever. Lärare 1 menar att hon har en positiv in-

ställning till film. Hon tycker om film och ser mycket på film privat. Hon ser sig själv som 

allätare och hon tycker om att försöka upptäcka nya sorters filmer. Hon anser att film är ett 

bra sätt att förmedla en historia på och att film är ett medium som oftast är lätt för eleverna 

att ta till sig, då de ofta tittar mycket på film på sin fritid. Hon avslutar med att säga att film 

för henne är något positivt både privat och yrkesmässigt. 

        Lärare 2 har jobbat som lärare i dryga två år. Hon är behörig att undervisa i svenska 

på grundskolans senare år och i estetiska ämnen och idrott på grundskolans tidigare år. 

Under de år som hon arbetat som lärare har hon inte haft någon fast anställning, utan ar-

betat som vikarie. Det har inneburit att hon har undervisat på grundskolans alla stadier och 

i flertalet olika ämnen, inte enbart i dem hon är behörig i. Lärare 2 anser att svenskämnets 

viktigaste uppgift är att ge eleverna ett ”funktionellt språk”. Liksom Lärare 1 nämner hon 

värdet av att eleverna lär sig att ta till sig information och ge information till andra. Lärare 

2 säger sig även hon ha ett gott förhållande till film, men att hon lägger stor vikt vid vilken 

film hon ser på. Hon menar att filmer som påminner om Harlequinromaner eller allt för 

hårdkokta deckare inte tilltalar henne. Hon anser att en spelfilm måste ha en god litterär 

handling för att den ska tillföra henne något.  
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Lärare 3 undervisar även hon på grundskolans senare år i svenska och engelska, men är 

egentligen utbildad gymnasielärare i svenska och engelska. Hon har varit verksam lärare i 

fyra år. Svenskämnets viktigaste uppgift är enligt Lärare 3 att introducera litteratur för el-

everna och bidra med inspiration så att de själva kan producera egna litterära texter. Lärare 

3 menar att hon tittar väldigt mycket på film. Hon säger sig vara en aktiv och kunnig ås-

kådare som ofta kan förutspå oväntade händelser och avslutningar.  

4.2 Lärarnas syn på det vidgade textbegreppet 

Lärare 1 menar att hennes tolkning av det vidgade textbegreppet innebär ”att man kan hitta 

alternativ till att presentera litteratur på, till exempel genom teaterföreställningar, film eller 

kanske ljudböcker”. För henne innebär begreppet att man måste hitta varianter till att 

presentera texter på. Hon tycker inte att begreppet är diffust eller svårtolkat, som tidigare 

nämnda forskare uttrycker det. För henne har det varit självklart att begreppet handlar om 

att lärare ska söka alternativa metoder till traditionell undervisning. Hon påstår istället att 

problemet ligger i att lärare tolkar och arbetar med det på olika sätt: ”Vi har nog för lite 

diskussion om det egentligen. Det tror jag, som med så mycket annat.” 

         Lärare 2 ger en annan tolkning av begreppet än Lärare 1. Hon menar istället att hon i 

första hand tolkar begreppet som att lärare ska ge eleverna möjlighet att tolka det skrivna 

ordet på flera olika sätt. När hon får följdfrågan om hon anser att text kan vara mer än 

skriven text håller hon med om att även bilder kan vara text, och att det kan hjälpa till att 

utvidga förståelsen för ett budskap, men att hon inte lägger den betydelsen i det berörda be-

greppet. Hon tillägger även att hon anser att Skolverket har gjort fel som enbart inkluderat 

begreppet i svenskämnets kursplan. Hon menar istället att det borde finnas med i alla 

ämnen om begreppet har betydelsen att lärare ska använda flera alternativa undervisnings-

former. Hon påpekar att det är viktigt att stimulera alla barns sinnen, oavsett ämne. Hon 

tillägger att hon tycker att begreppet är felformulerat och ställer sig frågan: ”Ett vidgat 

textbegrepp, hur ska jag tolka det?” På frågan om hon diskuterat begreppet i sin utbildning, 

vilket hon ganska nyligen avslutat, svarar hon att hon tyvärr inte kan minnas det. 

        Lärare 3 menar att hon inte alls känner igen begreppet från kursplanerna. Om hon 

däremot skulle tolka begreppet rakt upp och ner skulle hon påstå att begreppet innebär ”att 

man ska visa på texter av olika slag”, men att hon inte är helt säker på betydelsen. Hon 

tillägger att hon tycker att kursplanerna överlag är svårtolkade. Hon har istället valt att läsa 
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kursplanerna och sedan gjort en egen tolkning av vad formuleringar betyder rent praktiskt 

för hennes undervisning. Det är därför som hon har svårt att komma ihåg enskilda begrepp.  

        Ingen av de deltagande informanterna har arbetat som lärare innan det vidgade text-

begreppet tillkom i kursplanerna för svenskämnet. Istället får de frågan om deras under-

visning hade sett annorlunda ut om begreppet inte funnits med i nuvarande kursplan.  

       Lärare 1 tror att lärare hade varit osäkrare ifråga om att visa film i svensk-

undervisningen om inte begreppet funnits med. Hon berättar: 

   
 Jag tror kanske att man hade dragit sig mer för att använda till exempel film 

om man inte hade haft med det och lyft upp det som ett sätt att sprida 
litteratur på. Jag hade nog varit lite restriktiv med det. Nu känns det mer 
accepterat och jag har fått in det i min verksamhet. Jag försöker hela tiden 
hitta olika sätt att presentera och jobba med stoff. Jag tror att jag kanske inte 
hade gjort det lika mycket annars om det inte hade funnits med 

 
Lärare 2 säger istället att begreppets förekomst i kursplanerna inte har påverkat hennes 

undervisning nämnvärt:  

   
  Nej det har det inte gjort, absolut inte. Jag tror att man måste använda sig av 

 olika sätt för att begripliggöra fakta över huvudtaget om det nu så gäller 
 svenska, som litteratur, som matematik som vad som helst så måste man 
 använda olika vägar in för att få barnen eller eleverna att förstå eller utveckla 
 förståelse. 
 

 Lärare 3 väljer att jämföra sin undervisning med hur det såg ut när hon själv gick på hög-

stadiet och menar utifrån det att begreppets tillkomst inneburit förändringar i den 

undervisning som bedrivs i skolan idag. Hon tycker att lärare idag gör svenskämnet 

mycket mer intressant – ”[d]et är inte bara en bok som man läser sida upp och ner”, utan 

istället används bilder för att illustrera stoff, menar hon. Hon fortsätter med att säga att 

hon inte förstår varför fler lärare inte väljer att visa en film istället för att försöka förklara 

fakta för eleverna. 

        Trots att lärarnas åsikter går isär huruvida det vidgade textbegreppet har inneburit 

förändringar, är de tämligen överens om hur man ska jobba med ett vidgat textbegrepp. 

Lärare 1 säger att hon tycker det är viktigt att använda media i svenskundervisningen, men 

att hon skulle vilja bli bättre på det. Hon berättar att det ibland tyvärr blir att hon väljer 

enklast möjliga väg. Hon anger att hon ibland försöker läsa texter högt eller visa film för 

att variera undervisningen. Hon nämner som exempel att hon valt att visa Strindbergs 
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Fröken Julie som film, istället för att låta eleverna se eller läsa teaterföreställning. Hon 

uppger även att hon försöker gå på skolbio och teaterföreställningar med eleverna minst en 

gång per termin.  

       Lärare 2 uttrycker även hon att det är viktigt att variera undervisningen, men att det 

inte får bli för mycket. Hon menar istället att hon försöker hålla undervisningen ganska 

ren. Hon tycker att man som lärare gärna får variera undervisningen med en film eller med 

en dator, men att hon ställer sig tveksam till att alla elever ska sitta med varsin dator. 

Istället menar hon att den förbindelsen lämpar sig bättre att skötas hemifrån, då eleverna 

gärna kan få läxor att utföra en uppgift med hjälp av en dator eller titta på en förbestämd 

film. Hon poängterar att inte all undervisningen behöver ske i klassrummet, att den som i 

exemplet ovan gärna kan ske i elevernas hemmiljö. 

        Lärare 3 berättar att hon tror att olika medier hjälper elever att få en bättre bild av vad 

de lär sig. Särskilt viktigt menar hon att det är för elever som annars har svårt att ta till sig 

en text: ”de som är vana vid att läsa får som en film i huvudet, men vissa får inte den där 

filmen och då är det bra att visa vissa bilder, filmsnuttar eller klipp från Internet”. Då kan 

samma filmer dyka upp hos alla elever, påpekar hon. 

        Många forskare menar att det vidgade textbegreppets tillkomst i kursplanerna för 

svenskämnet gjort att litteratur och andra medier som spelfilmen för första gången blivit 

jämställda med varandra. De intervjuade lärarna har i detta fall olika uppfattningar. Lärare 

1 uttrycker att hon ser litteratur och film som jämställda i sin undervisning. För henne är 

det ”minst lika värdefullt att se en film och prata om den, som att läsa en bok”. Hon 

nämner även här som exempel att hon valt att visa Fröken Julie som spelfilm, och inte låtit 

eleverna läsa pjäsen istället.  

               Lärare 2 ser inte spelfilmen som jämställd litteraturen i sin undervisning. Hon menar 

att litteraturen är viktigare eftersom eleverna då får använda sin fantasi: ”Litteratur ger ett 

större utrymme för tolkningar och nyanser än spelfilm. Spelfilm kan aldrig ersätta 

litteratur, men kan komplettera litteraturundervisningen.” Hon kan dock tänka sig att 

använda film som hjälp för att tydligare illustrera hur en berättelse ska vara uppbyggd eller 

hur viktigt ett rikt bildspråk är. 

              Lärare 3 ser, liksom Lärare 2, inte spelfilmen som helt jämställd med litteraturen. Hon 

tycker det är svårt att jämföra skriven text med bilder, istället väljer hon att jämställa 
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spelfilm med kulturyttringar som till exempel teater. Samtidigt menar hon att man mycket 

väl kan ersätta en bok med en film. Hon tillägger att om man väljer att se det ur den syn- 

vinkeln, är litteratur och film jämställt i hennes undervisning. Hon fortsätter med att berätta 

om sin egen uppväxt då hon tittade mer på film än läste litteratur. Hon tror att hon på det 

sättet lärde sig mycket genom filmen, trots att hon tror att de flesta anser att det mest 

effektiva sättet att lära sig nya saker är genom litteraturen. 

4.3 Lärarnas erfarenhet kring film i undervisningen 

4.3.1 Filmens roll i undervisningen 

Alla de tre intervjuade lärarna tycker att spelfilm är en viktig del av svenskundervisningen. 

Lärare 2 poängterar dock att hon bara anser det om filmen används på rätt sätt. Lärare 1 

tycker att film i undervisningen främst blir viktig för att fånga de elever som har ett mot-

stånd mot skriven text. Hon menar att spelfilm blir en metod att få ut en historia eller infor-

mation till de elever som annars hade motsatt sig det. Detta tycker hon enbart är positivt 

och något som gynnar alla. På frågan om vad hon anser är spelfilmens roll och syfte i skol-

an anger hon flera olika alternativ. Hon säger att hon ser film som en bra underhållning. 

Hon berättar om en föreläsning som hon tidigare varit på kring film i undervisningen, där 

föreläsaren pläderade för att det även finns ett värde i att enbart se en film som under-

hållning, istället för att tolka och diskutera den in i minsta detalj.  Föreläsaren menade att 

det var nyttigt att enbart få en historia berättad för sig och att eleverna ändå tolkar och an-

alyserar under filmens gång. Lärare 1 framhäver även att filmen har en förmåga att nå fler 

elever. Filmen som form tilltalar många och har en förmåga att få med elever som annars 

är svåra att få med sig. Hon uppger även att filmen lämpar sig bra för att ta upp och 

behandla olika teman som till exempel rasism eller vänskap. Hon berättar att skolan brukar 

visa film på bland annat Förintelsens minnesdag och att det brukar vara lyckat.  

        Lärare 2 väljer att se filmens roll och syfte på detta sätt: 

 
  Ja rollen och syftet har lite lika betydelse kan jag tycka, det är att vidga 

textbegreppet. Att man ska få en förståelse för det skriva ordet i en visuell 
form, eller hur man kan använda olika effekter för att nå fram till läsarna när 
det gäller litteratur, eller åskådarna när det gäller film. Det kan hända att det är 
lika i båda. Så då har det en viktig roll och ett gott syfte i undervisningen, men 
man måste absolut börja använda det på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. 
Om man till exempel ser på sin egen utbildning, när man själv gick i skolan. 
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Hon fortsätter att berätta om hur det var när hon fick se på en film när hon själv gick i 

skolan. Hon menar att de där bara såg på en film, helt utan krav på analys eller diskussion. 

Efteråt resonerade de enbart om filmen varit bra eller dålig, liknande en bokrecension.     

        Lärare 3 menar att det främst blir viktigt att visa film när litteraturen blir svår att 

förstå och innehållit för avancerat språk för eleverna. Hon nämner som exempel att hon 

valt att visa Fröken Julie som film, istället för att eleverna fått läsa boken då de jobbat med 

klassiska verk och August Strindberg. Spelfilmens viktigaste roll och syfte i skolan anser 

hon är att vidga elevernas kunskaper och åskådliggöra beskrivningar i en text. Lärare 3 

menar att filmer kan ge inblick i saker som är svåra att skildra i en bok. Som exempel tar 

hon filmen Shakespeare in love som förmedlar mer till eleverna, än om de enbart skulle ha 

läst en bok av den berörde författaren. Filmen, menar hon, visar även på så mycket mer 

saker än enbart Shakespeares liv. Hon anser att filmen bland annat även visar på hur 

England såg ut under samma tid, på kungaparets betydelse och klassmotsättningar. 

4.3.2 Hur används filmen i undervisningen? 

Lärare 1 säger sig ha använt ganska mycket film i sin undervisning. Hon gör det av flera 

anledningar. Dels nämner hon upplevelsen av att se en film som viktigt, dels att det sparar 

tid att visa film. Hon berättar att det oftast inte tar mer än två till tre lektioner att visa en hel 

film, jämfört med många fler om eleverna ska läsa samma historia: ”Jag försöker visa film 

för upplevelsen skull och att de ska få en berättelse berättat på det sättet, men också i rent 

undervisningssyfte, att det oftast är enklare och mer tidseffektivt att visa film än att sätta 

sig och läsa hela boken.”         

        Lärare 1 berättar också att det är inom svenska som hon använder film mest i sin 

undervisning. Hon anser att det är mest tacksamt i svenska och att det är även är där som 

tiden finns att använda film. Hon jämför med engelska, vilket hon också undervisar i, där 

tiden inte alls finns i samma utsträckning för att visa film. När Lärare 1 visar film i 

klassrummet brukar hon jobba med det på flera sätt. Ibland använder hon en metod vid 

namn Chambers boktrappmodell. Precis som namnet uttrycker så är det ett sätt att diskutera 

litterära texter på, men Lärare 1 anser att den även passar väl in när hon ska diskutera film 

med eleverna. Eleverna får oftast diskutera och skriva ner sina synpunkter kring filmen, 

men det har även hänt att hon bara visat filmen som underhållning precis som hon tidigare 

diskuterat kring. Ibland har även Lärare 1 valt att bara visa sekvenser och klipp ur en film, 
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istället för att eleverna fått se hela filmen. Det har hon valt att göra för att illustrera saker 

som hon berättar och låtit filmklipp enbart komplettera annan undervisning. Hon nämner att 

hon bland annat jobbat på det sättet när hon undervisat kring Odyssén. Om hon jämför hur 

hon jobbar med film och litteratur så finner Lärare 1 inga större skillnader: ”Jag tror nog att 

tankesättet är ganska lika, man tycker och analyserar och ger exempel på vissa saker och 

förtydligar vissa saker på precis samma sätt som om man hade läst.” Hon tycker att hennes 

tankar kring litteratur- och filmförmedling på många sätt är lika. Hon uppger också att hon 

oftast inte väljer att kombinera film och litteratur, utan att filmen oftast har blivit fristående 

inslag i hennes undervisning. Detta anger hon beror främst på tidsaspekten. Det är svårt att 

både hinna med att visa en film och låta eleverna läsa boken. Det har hänt någon gång, som 

till exempel när hon visat filmer som bygger på populära litterära verk, att eleverna redan 

läst boken. När hon visade filmen Ondskan berörde eleverna i diskussionerna efteråt även 

boken, men detta var inget som var styrt av henne. Lärare 1 fortsätter med att påpeka att hon 

gärna skulle vilja bli bättre på att kombinera och jämföra texter och film. 

        Lärare 2 säger sig alltså aldrig ha använt film i sin svenskundervisning. Det främsta 

skälet som hon ser till detta är att hon för det mesta fått jobba som timvikarie och då kommit 

till lektioner som redan varit planerade. Hon anser dock att film är något som hon skulle 

kunna tänka sig att jobba med. Hon säger att hon inte vet så mycket om vilka läromedel som 

behandlar film i skolan, men att hon ska börja undersöka detta närmare. Hon betonar dock 

än en gång att hon tycker att det är lämpligare att eleverna själva tittar på filmen hemma 

som läxa och att hon sedan väljer ut valda delar som de studerar och diskuterar ihop under 

lektionen.  

         Lärare 2 fortsätter att berätta om undervisningsalternativ som hon finner lämpliga att 

använda när man ska undervisa i film i svenskundervisningen. Ett exempel som hon nämner 

är att använda film som introduktion till berättelseskrivande. Eleverna skulle få se en film 

med en tydlig inledning, peripeti och en avslutning. Där skulle eleverna se hur viktigt det är 

att en berättelse innehåller alla dessa tre faktorer. Ett annat förslag som hon upplyser om och 

som hon skulle kunna tänka sig att använda i sin undervisning är att låta eleverna tittat på en 

film i några minuter och sedan skulle de få skriva ner vad de sett. Hon skulle sedan låta 

eleverna få jämföra sina texter. Denna övning skulle kunna illustrera hur olika man kan 

uppfatta en situation, trots att man bevittnat samma händelse.   
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Lärare 3 anser att det finns många anledningar till att hon väljer att visa film i sin 

svenskundervisning. Hon menar att filmen kan fungera som en morot för eleverna att orka 

läsa klart en bok om de efteråt får se filmen baserad på boken. Hon ser även att det kan vara 

nyttigt för eleverna att se om de karaktärerna och miljöerna i texterna, vilka de fantiserat om 

medan de läst boken, överensstämmer med filmen. Hon väljer, liksom Lärare 1 att poäng-

tera den stora tidsvinsten att visa en film som behandlar samma tema och ämnen som en 

bok. Lärare 3 brukar jobba med film på olika sätt i sin svenskundervisning. Hon kan an-

vända film i samband med ett tema. Hon nämner att hon valt att visa American History X 

efter att de jobbat med rasism. Hon använder även ofta film som ett sätt att inleda en 

diskussion på. Då får eleverna diskutera filmens handling, karaktärerna, samt deras 

handlade. För det mesta försöker Lärare 3 skapa diskussioner efter att eleverna fått se en 

film, men det förekommer även att de efteråt får skriva om filmen. Hon uppger att hon för 

det mesta använder film självständigt och inte integrerar den med andra moment som 

litteratur än de exempel som tidigare nämnts. 

4.3.3 Hur görs urvalet?   

Samtliga lärare anger att de själva väljer vilka filmer som ska ingå i sin undervisning. 

Lärare 1 säger att hon oftast väljer att visa ”personliga favoriter helt enkelt, filmer som jag 

tycker har något att säga, och som jag tror kan passa elevgruppen”. En annan faktor som 

hon anger påverkar valet av film är undervisningen och vad de håller på med för stunden. 

Där nämner Lärare 1 som exempel undervisningen i litterära klassiker, vilket sker i 

årskurs 8. Då kan det passa bra att visa en film som behandlar det ämnet. Den främsta 

anledningen till att hon väljer de filmer som ska visas är att bredda elevernas filmtittande. 

Hon beskriver det som ”ett sätt för dem att få se filmer som de själva kanske inte hade fått 

se och ge dem den upplevelsen”. Hon avslutar dock med att tillägga att det faktiskt har 

hänt att hon låtit eleverna välja mellan ett par alternativ, men då har hon själv gjort ett 

första urval. 

        Lärare 2 påpekar att hon aldrig skulle välja att visa en hel film, utan att hon alltid 

skulle välja ut två till tre filmer som hon skulle visa valda delar ur. Hon anser liksom 

Lärare 1 att poängen med att inte låta eleverna välja film skulle vara att vidga deras ref-

erensramar. Annars skulle det lätt bli så att eleverna valde film efter intresseområde och 

aldrig vidgar sina vyer till andra fält. 



 - 26 -  

Lärare 3 instämmer med Lärare 1 att det oftast är personliga favoriter som hon väljer att 

visa i sin undervisning, samtidigt påpekar hon att det är viktigt att välja ut lämpliga filmer 

och som inte kan vara stötande: ”Man vill vara försiktigt. Jag vill inte att föräldrar ska 

ringa ner skolan för att eleverna har sett en olämplig film, så man måste välja lite 

ansvarsfullt.” Infriar filmen de kriterierna ”så väljer jag sedan utifrån eget intresse. Jag 

tror att många gör det. Man visar nog inte en film som man själv tycker är väldigt tråkig 

och inte ger någonting. Det tror jag ingen gör. Det skulle i varje fall inte jag göra”. 

4.3.4 Eventuella nackdelar med film i undervisningen 

På frågan om de upplevt några nackdelar eller hinder kring undervisningen av film uppger 

Lärare 1 att hon inte märkt av några direkta hinder kring det. Hon menar dock att hon 

gärna hade haft flera alternativa sätt att arbeta kring film: ”[I]bland kan det kännas som om 

man bearbetar dem på ungefär samma sätt.” Hon har inte heller stött på några direkta 

praktiska hinder. Det har hänt att just den filmen hon tänkte visa varit utlånad. Annars 

menar hon att det fungerat bra och att det finns bra läromedel att ta till som stöd.  

        Lärare 2 håller fast vid de synpunkter hon tidigare framfört. Hon anser att film kan be-

rika undervisningen, men att det måste göras på rätt sätt, vilket för henne innebär att lär-

aren måste ha ett klart syfte och jobba igenom filmen ordentligt. Filmen får inte användas 

som en belöning eller utfyllnad. Då ser hon ingen som helst funktion: ”Då är det under-

visningstid som går förlorad, dyrbar undervisningstid.” 

        Lärare 3 kan inte heller hon komma på några direkta nackdelar med att visa film. Hon 

ser istället bara fördelar med att variera sin undervisning med film. Hon menar att ”[d]et 

kan vara väldigt skönt för eleverna att lägga ifrån sig boken och bara observera och lyssna 

istället för att bara läsa och skriva”. Hon har stött på vissa tekniska hinder, men menar att 

det för det mesta beror på mänskliga faktorn och inte på att det på något sätt skulle vara 

krångligt att visa film för eleverna. 

4.4 Film i undervisningen utifrån elevernas perspektiv 

Alla tre lärarna uppger att de tycker att eleverna för det mesta har ett gott förhållande till 

film. Lärare 1 ser främst två anledningar till det. Den första är att eleverna tycker om att se 

film och det blir ett lättsamt sätt för dem att ta till sig en historia. Den andra anledningen 

som Lärare 1 väljer att framhäva är att eleverna, trots att de får efterarbeta och diskutera 
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filmen, inte hinner tröttna på arbetssättet. Hon menar att arbetssättet och effektiviteten blir 

annorlunda jämfört med andra moment i svenskundervisningen. Det blir aldrig såpass 

utdraget som andra moment tenderar att bli. Hon avslutar sitt svar med orden: ”För det 

mesta så är det trevligt. Det brukar fånga deras intresse och det är väldigt sällan som man 

hör något negativt.” När Lärare 1 introducerar filmen brukar hon nästa alltid få positiva 

kommentarer av eleverna. Om hon skulle mötas av negativ kritik brukar de eleverna som 

framfört den acceptera momentet efter att hon förklarat syftet och i vilket sammanhang 

filmen ska användas. Hon berättar att hon aldrig hört någon elev säga ”kan vi inte få läsa 

istället”, vilket hon tolkar som att eleverna gillar att arbeta med film. Hon menar istället att 

det motstånd som hon stött på förekommer efter att eleverna fått se filmen. Detta tror hon 

kan bero på att det funnits element i filmen, vilka har varit svåra för dem att ta till sig. De 

elever som förra året fick se Fröken Julie var inte alltigenom förtjusta, påpekar hon. 

Samtidigt kan de se poängen med filmen när hon förklarat kopplingen som finns till det 

som de arbetar med efteråt. Hon har stött på att eleverna är vana vid att se en film som 

belöning. När eleverna uttryckt att de bara vill se på filmen utan någon efterarbetning, har 

hon ibland valt att bara låta dem se på filmen. Hon har då motiverat sitt val med den 

föreläsningen som hon tidigare diskuterat i intervjun. När hon däremot valt att efterarbeta 

filmen brukar hon styrka det med att visa på vilka färdigheter de övar på. Hon fortsätter 

med att skildra hur många elever som brukar ha svårt med att tycka till om böcker när de 

skriver bokrecensioner helt ändrar inställning när de ska recensera en film. När de får en 

annan slags text så har de mycket lättare att motivera sina omdömen och åsikter. På samma 

sätt brukar Lärare 1 se samma förändring när de diskuterar en film utifrån Chambers trapp-

modell, jämfört med litteratur. De flesta av eleverna har åsikter om filmen och kan beskriva 

vad de tyckte vad bra, dåligt, tydligt, eller vad de inte förstod. Hon avslutar med att än en 

gång poängtera att hon sällan möter på motstånd mot filmen som undervisningsform. 

        Lärare 2 menar att hennes elever oftast har samma inställning till film som till ex-

empel idrott och bild. De ser på momenten som underhållning, och inte som en viktig del i 

undervisningen. Hon menar att detta främst beror på att de lärt sig att film används som 

pausunderhållning och hon tillägger ”men det är inte så som det ska vara, utan man ska 

verkligen jobba med det för att det ska kunna ge någonting”. Eftersom hon än inte valt att 

visa film i sin undervisning kan hon inte besvara hur det skulle mottagas av eleverna, men 
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utifrån den erfarenhet hon har tror hon dock att film skulle mötas av positiva reaktioner. 

Detta tror hon tyvärr skulle ändras när hon skulle kräva en motprestation av eleverna – 

”förändringar brukar de inte vara så positivt inställda till spontant”, men hon tillägger att 

det säkert skulle förändras när de inser att de lär sig något av det. 

        Lärare 3 säger att det aldrig förekommit protester då hon introducerat film för sina 

elever, däremot har det framkommit invändningar när hennes val av film presenterats. Hon 

fortsätter med att berätta om en incident under en visning av filmen Shrek för elever i års-

kurs sju. Klassen jobbade med ett tema om sagor, och hon tyckte att filmen som lånat 

mycket element från klassiska sagor skulle vara både nyttig och rolig för eleverna att titta 

på, men istället möttes hennes val av protester. Eleverna uppfattade det som att hon ansåg 

att de var barn, vilka borde se på tecknade filmer. Lärare 3 kunde inte föreställa sig att 

tecknad film kunde väcka sådana känslor eftersom hon själv visste många vuxna inklusive 

henne själv uppskattar filmen. Efter att hon förklarat syftet med Shrek kunde dock eleverna 

gå med på att titta på filmen. Liknande protester har även förekommit då hon valt att visa 

filmer med ett svårare innehåll och som frångår den vanliga filmens dramaturgi och 

spänningsmoment. Hon beskriver att många till exempel motsatte sig att se Fröken Julie. 

Lärare 3 känner inte igen påståendet att eleverna skulle vara vana med film som belöning 

eller utfyllnad.  Hon menar att hon alltid visar filmer med någon slags uppgift kopplad till 

filmen. Hon påstår vidare att man visst kan lära sig något av bara se en film, men att film i 

skolan har ett tydligt syfte att vara undervisande. Därför tycker inte hon att det räcker att 

bara se en film, utan att man som lärare alltid bör efterarbeta den. Hon tror att detta har 

gjort att eleverna är vana vid att alltid behöva bearbeta filmen på något sätt på hennes 

lektioner och att de vet att det inte är någon idé att invända mot det. 

        Lärare 1 och 2 menar att eleverna lär sig något av film som de inte annars kan till-

godogöra sig. Lärare 1 säger att hon främst ser att de elever som har svårt att ta till sig en 

text, istället kan lära sig samma saker av en film. Samtidigt tillägger hon att den mesta av 

det som finns i en film även finns i en text. Denna ståndpunkt tror hon beror på att hon 

konsumerar mycket text själv och är en stor anhängare av litteratur. Lärare 2 är inne på lite 

liknande spår som Lärare 1. Hon menar att det går att illustrera saker med film som inte går 

att visa på något annat sätt. Lärare 3 är mer tveksam och tycker det är en svår fråga att 

besvara. Hon anser att det finns film som helt klart har ett undervisande syfte, och hon tar 
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den klassiska hollywoodfilmen som ett exempel där innehållet ofta består av olika slags 

budskap samt moraliska pekpinnar. Samtidigt ser hon inte att det finns några element i 

filmen, vilket man inte kan hitta i ett litterärt verk. Samtidigt hänvisar hon till sina tidigare 

åsikter om att alla elever inte kan tillgodogöra sig litteratur och se framför sig vad som 

beskrivs i olika texter. Då blir filmen viktig. 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer de frågor som ställdes utifrån syftet att besvaras. Vidare kommer 

uppsatsens resultat att diskuteras tillsammans med den teori och tidigare forskning som 

presenterats tidigare. Slutligen kommer även en reflektion över uppsatsens metod och ge-

nomförande, samt förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Hur ska man tolka det vidgade textbegreppet? 

I kursplanen för svenskämnet riktade mot grundskolans senare år finns begreppet ett vid-

gat textbegrepp nämnt en gång under rubriken om ämnets karaktär och uppbyggnad. 

Kursplanen förklarar begreppet närmare med att bearbetning av text inte alltid behöver 

bestå i att läsa, utan att man kan välja att illustrera fakta med hjälp av ”avlyssning, drama, 

rollspel, film, video och bildstudium”.41 När de intervjuade informanterna ska tolka det 

vidgade textbegreppet, är det bara Lärare 1 som helt till fullo känner igen begreppet och 

som kan presentera en egen tolkning av uttrycket. De två andra är mer osäkra på be-

tydelsen och väljer istället att försöka presentera vad begreppet innebär för dem under 

intervjutillfället. Både Lärare 2 och 3 menar att begreppet är diffust och svårtolkat. Lärare 

3 väljer att förklara detta med kursplanerna är svåra att tyda och att hon lätt glömmer bort 

enskilda uttryck.  

        Ingen av de tre informanterna har undervisat innan begreppets tillkomst. Det råder 

dock delade meningar om begreppet har inneburit några förändringar för den 

svenskundervisning som bedrivs i skolorna. Lärare 1 och 3 menar att begreppets införande 

har bidragit till att medias roll i undervisningen har stärkts, medan Lärare 2 anser att hon 

hade använt olika medier i undervisningen oavsett om det funnits i kursplanen eller ej.   

Alla de tre intervjuade informanterna framhåller litteraturen som en viktig del av svensk-

ämnet. Samtliga uttrycker att det är en av deras viktigaste uppgifter att förmedla lusten till 

litteratur och den skrivna berättelsen.  

        Lärare 1 är den enda av informanterna som helt ser sin undervisning kring film som 

jämställd med litteraturen. Lärare 2 och 3 ser litteratur som ett viktigare moment. De mot-

                                                
41 Skolverket, 2000a. 
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iverar sitt förhållningssätt med att litteraturen är öppnare för tolkningar och att det inte går 

att jämföra bilder med skriven text. I några enstaka fall kan dock film ersätta litteratur. 

Detta är också helt i linje med vad som framkommer under hela intervjun – litteraturen ses 

som ett av de viktigaste momenten i samtliga lärares svenskundervisning. Christina Olin-

Scheller menar i sin bok Såpor istället för Strindberg? att införandet av det vidgade 

textbegreppet i kursplanerna inte har inneburit några större skillnader i svenskunder-

visningen. När hon intervjuade lärare mötte hon precis samma osäkerhet kring vad det 

innebär och hur det ska tolkas, som framkommer i denna undersökning. De lärare som hon 

intervjuat presenterar även samma inställning till filmen jämfört med litteratur som i 

huvudsak presenteras av de intervjuade lärarna i denna undersökning.42 Filmen är inte lika 

viktig som litteraturen och film används mest för att illustrera och introducera skriven text. 

Detta faktum visar än en gång att Skolverkets försök att jämställa film med litteratur inte 

har någon genomslagskraft ute i skolorna.  

        Det kommer att bli intressant att se hur nästa läroplan kommer att behandla det 

vidgade textbegreppet. Det är nödvändigt att begreppet belyses ännu mer och att man 

hjälper lärare att tolka dess betydelse korrekt, annars finns det en risk att begreppet inte 

kommer att få någon inverkan på undervisningen. Det räcker inte med att endast ge ut en 

text som diskuterar begreppet, utan kursplanen bör även fokusera på hur media ska 

användas, och inte enbart nöja sig med att det används.  

5.2 Lärarnas syn och förhållande till film 

Samtliga tre lärare säger sig ha ett gott förhållande till film både yrkesmässigt och privat. 

Alla tre ger uttryck för att film är en del av deras vardag och att de privat tittar på film. De 

framför även likadana åsikter då de ska beskriva vilken roll och syfte filmen har i svensk-

undervisningen. De ser främst att filmen kan hjälpa till att nå elever som motsätter sig att ta 

till sig skriven text, samtidigt som den kan illustrera material som kan vara svårt att få fram 

på annat sätt.  

        Lärarnas filmintresse märks även i deras undervisning där alla tre uppger att film är en 

viktig del av undervisningen. Den mest kritiska synen till filmen i svenskundervisningen, 

har Lärare 2, vilket hon poängterar genom hela intervjun. Både Lärare 1 och 3 menar att de 

                                                
42 Olin-Scheller. s. 43. 
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använder film regelbundet i deras undervisning. Lärare 2 har aldrig undervisat kring film. 

Detta förklaras med att hon än så länge inte haft möjligheten att ensamt ansvara för en 

längre tids svenskundervisning. Detta kan möjligen visa på att film är ett moment som inte 

prioriteras i svensk-undervisningen om man är oerfaren lärare. Har man inte det egentliga 

huvudansvaret för en klass och enbart vikarierar under en termin tar man hellre till säkra 

och beprövade undervisningsmetoder.  

        Lärare 2 har dock bestämda åsikter kring hur film bör användas och hon är positivt 

inställd till film om det används på det sättet som hon anser är korrekt. Hon är också den 

som presenterar de mest alternativa metoderna att jobba med film. Detta kan förklaras med 

att hon ännu inte kunnat omsätta sina tankar i praktiken. Medan Lärare1 och 3 undervisar 

kring film på liknande sätt, ser Lärare 2 film som en ingång till skrivandet. Lärare 2 väljer, 

i sina förslag till undervisning, att framhålla filmen som mer unik. Detta kan vara ett sätt 

att precis som Lars Gustaf Andersson gör i sin artikel ”Perspektiv på mediepedagogik i 

skoldebatten” i rapporten Pyttesmå ändringar – radikala scenbyten fånga det unika i 

filmens estetik. 43 Trots att den fungerar som en introduktion, i det här fallet till skrivandet, 

så diskuteras det som är speciellt för filmen på ett annorlunda sätt.  

        Christina Olin-Scheller har funnit i sin forskning att lärare främst använder film på tre 

olika sätt: som illustration, som utfyllnad och som jämförelse.44 De tre intervjuade in-

formanternas huvudsakliga arbetssätt stämmer väl in på Olin-Schellers forskning. Det 

vanligaste sättet att använda film både i Olin-Scheller undersökning och i denna, är att in-

formanterna använder film som illustration. Både Lärare 1 och 3 anser att filmen är lämp-

lig dör att illustrera olika epoker och de väljer ofta att visa film för att illustrera fakta eller 

som alternativ till att låta eleverna läsa en bok. Även film som utfyllnad verkar vara ett 

vanligt sätt att arbeta med film. Filmen används då för att avsluta eller introducera ett tema. 

Lärare 3 är den enda av informanterna som ger uttryck för att hon skulle använda film som 

jämförelse, även om också Lärare 1 anser att hon skulle vilja använda film på det sättet. 

Lärare 3 uppger att hon ibland låter eleverna se filmen för att de ska kunna jämföra den 

bild de byggt upp i huvudet och jämföra med hur filmen väljer att framställa det. Att inte 

fler informanter i denna undersökning valt att använt denna metod kan förklaras med den 

                                                
43 Andersson, s. 105. 
44 Olin-Scheller, s. 46. 
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tidsaspekt som hela tiden finns närvarande i lärarnas vardag. Att låta ungdomar i 

grundskolans senare år läsa en bok tar längre tid, jämfört med i gymnasiet, där Olin-

Schellers undersökning är gjord. Det finns inte utrymme att låta eleverna både läsa och titta 

på samma film 

        Att lärarna väljer att visa film på detta sätt måste, precis som Olin-Scheller uttrycker 

det, ses i ett större sammanhang. Vilka resurser finns det egentligen för att undervisningen 

kring film ska bedrivas på ett korrekt sätt ute i skolorna? Kursplanerna ger enbart vaga 

formuleringar om att svenskämnet bör behandla film, men ger inga konkreta riktlinjer hur 

undervisningen ska bedrivas. Den aktuella forskningen som finns kring film i under-

visningen kritiserar och förtäljer hur man som lärare inte ska undervisa. Däremot finns det 

få forskningsresultat som talar om hur man ska undervisa i film. Eva Bergqvist ger i 

nämnda verk Att arbeta med filmupplevelser ett försök att konkret presentera olika 

alternativ att behandla film. Samtidigt så kräver det, precis som Lars Gustaf Andersson 

beskriver i sin artikel, att lärare investerar mycket tid och intresse i att sätta sig in i dessa 

frågor.45 Tid som allt för sällan finns i överskott inom skolans värld. För att förändra krävs, 

precis som Monica Rönnberg skriver, att både lärarutbildning och forskning ändrar linje 

och ger blivande lärare och verksamma lärare de verktyg de behöver för att kunna ge 

eleverna en väl anpassad undervisning kring film. Utan en lärarutbildning som aktivt 

jobbar med att lära ut filmpedagogik och forskning som arbetar med att presentera förslag 

på undervisning, är det tyvärr lång väg innan film har någon självklar plats i dagens 

svenskundervisning. 

5.3 Film i svenskundervisningen – möjlighet eller hinder? 

De tre informanternas åsikter kan ändå ses som positiva, om man anser att film har en 

viktig del i svenskämnet. Informanterna har i denna intervju ett ganska oproblematiskt syn-

sätt på film och upplever film i sin helhet som någonting positivt. Lärare 2 uttrycker vissa 

betänkligheter, men menar samtidigt att film har något unikt som inte kan erhållas på annat 

sätt. En annan positiv anledning som framförs är filmens förmåga att få med sig eleverna. 

Informanterna framför att de anser att eleverna i de flesta sammanhang har en positiv syn 

på filmen och att det för det mesta fungerar bra att jobba med film. De protester som före-

                                                
45 Andersson, s. 104. 
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kommer riktar sig för det mesta mot valet av film eller om filmen innehåller element som 

är svåra för eleverna att förstå. 

        Resultatet som presenterats står i viss motsats till de åsikter som förts fram av både 

Magnus Persson, Margareta Rönnberg och Lars Gustaf Anderssons, kring hur filmen be-

handlas i skolan. Ingen av informanterna uttrycker att de vill skydda eleverna från media 

och film, och att de ser sig själva som motpoler till de åsikter som förmedlas i filmens 

värld. Istället ser de film som en resurs båda för att illustrera stoff, introducera teman och 

framför allt att nå elever. Frågan är dock om någon av dem skulle vara villiga att använda 

film på bekostnad av litteraturen? 

        Informanternas positiva inställning kan förklaras med att de är relativt unga i lärare-

yrket och är uppvuxna med populärkultur och film som en naturlig del av vardagen. Detta 

ligger i linje med Monica Rönnbergs åsikter att den äldre delen av lärarkåren bär på ett 

större motstånd mot filmen, eftersom de inte själva inte vuxit upp med media. Rönnbergs 

negativa syn att även yngre lärare skulle prioritera bort filmen återspeglas till viss del i 

denna undersökning.46 Lärare 2 är den som inte valt att använda film i sin undervisning och 

hon är även den som är nyast i yrket.  

5.4 Reflektion kring undersökningen och förslag på vidare forskning 

Syftet med denna uppsats har varit att visa på hur tre lärare ser på det vidgade text-

begreppet, vilket återfinns i kursplanen för svenskämnet, samt att undersöka vilken plats 

spelfilmen har i deras svenskundervisning. För att kunna besvara mitt syfte valde jag att 

tillämpa den kvalitativa intervjumetoden. Detta val baseras på att jag i första hand ville 

skapa en djupare förståelse kring hur lärare ser på filmen i svenskundervisningen. Precis 

som både Runa Patel och Bo Davidson, samt Steinar Kvale och Svend Brinkman i sina 

respektive verk Forskningsmetodikens grunder och Den kvalitativa forskningsintervjun på-

står, har den kvalitativa intervjun både sina för- och nackdelar. Jag är medveten om att det 

knappast går att dra några större slutsatser kring hur lärare i allmänhet ser på film i sin 

svenskundervisning utifrån denna undersökning. Samtidigt har syftet med denna under-

sökning aldrig varit att presentera något heltäckande resultat, utan istället visa på hur några 

lärare kan se på det vidgade textbegreppet och filmens plats i deras svenskundervisning.  

                                                
46 Rönnberg, s. 2-3. 
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En av de svagheter som undersökningen har, och som tidigare påtalats, är att Lärare 2 inte 

undervisat i film. Detta gör att hennes intervjusvar inte till fullo uppfyller uppsatsens syfte. 

Jag har efter intervjun med henne varit medveten om detta problem, men ändå valt att ha 

kvar hennes svar, för att visa på vad som kan försvåra eventuell undervisning i film. 

        Jag upptäckte, precis som Kvale och Brinkman menar, att forskningsintervjuer på må-

nga sätt kan liknas vid ett hantverk, vilket gör att jag som oerfaren intervjuare har mycket 

kvar att lära. Bara genom att intervjua tre informanter insåg jag hur svår och komplex 

metoden är och hur många faktorer som kan ha påverkat min undersökning. Jag märkte att 

min intervjuteknik förbättrades under insamlandets gång, vilket kan innebära att även 

resultatet påverkades. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är det faktum att jag 

använde en hög grad av standardisering under intervjuerna. Jag valde att ha de flesta av 

frågorna färdigformulerade innan intervjutillfället. Detta kan ha påverkat resultatet och att 

mina frågor styrde informanterna att svara på ett visst sätt. Jag anser dock att fördelarna 

överväger nackdelarna i detta fall. När man som i mitt fall är oerfaren som intervjuare ger 

det en större säkerhet att ha en intervjus skeende relativt klart för sig innan. Att på förhand 

ha färdiga frågor anser jag också gör att man i större grad undviker att några missöden ska 

inträffa under intervjun. 

       Forskningen kring film i undervisningen är ännu i sitt vardande och det krävs mer 

forskning för att media och film ska få sin självklara roll i dagens kunskapsförmedling. Det 

finns ännu många vinklar av ämnet som fortfarande inte är belysta. Förutom Christina 

Olin-Scheller studier är det få forskningsresultat som hänvisar till erfarenhetsmässiga 

upplevelser. Därför efterfrågar jag en forskning mer byggd på empiri. Det skulle till 

exempel vara intressant att ta del av olika observationer av reella undervisningstillfällen. 

Jag skulle även uppskatta mer konkreta råd hur jag som blivande lärare ska hantera filmen 

som en resurs, och inte enbart kritik som säger hur jag inte bör förhålla mig till film. 

Vidare skulle det vara intressant att ta del av undersökningar som behandlar om det finns 

ålders- eller genusskillnad bland lärare när det kommer till att använda film i under-

visningen. Det finns mycket kvar att studera inom detta område och jag hoppas på en 

framtid då media och film i undervisningen får en mer tydlig plats. 
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Bilaga 1 

Kontrakt 
 
Du har efter mejlkontakt blivit tillfrågad och tackat ja till att deltaga som informant i min 

undersökning kring det vidgade textbegreppet och spelfilm i undervisningen. Eftersom 

detta är ett examensarbete är det viktigt att båda parter är medvetna om att uppsatsen 

kommer att vara offentlig. Materialet kommer inte att användas till något annat än till den 

aktuella uppsatsen och efter uppsatsens godkännande kommer materialet att förstöras. 

Intervjun sker helt på informantens villkor. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när 

som helst välja att avbryta intervjun. Det är viktigt att du som informant är medveten om 

att du är helt anonym genom hela uppsatsen. 

 

Intervjun kommer att spelas in och kommer sedan transkriberas av mig. Jag tar mig 

rättigheten att översätta eventuella citat som innehåller talspråk till skriftspråk. Har du som 

informant önskemål att kontrollera citat innan uppsatsens publicerande är detta givetvis 

helt möjligt och inget kommer publiceras mot ditt nekande. 

 

Jag som informant har tagit del av uppsatsens syfte och mina rättigheter  

 

------------------------------------------------------------------- 

Datum & plats                       Namnteckning 

 

Jag som intervjuare har upplyst informanten om uppsatsen syfte och informantens 

rättigheter 

 

------------------------------------------------------------------- 

Datum & plats                       Namnteckning 

 

 



Bilaga 2 

Bakgrund 
• Vad har du för utbildning och hur många år har du arbetat som svensklärare? 

 
Lärarens syn på svenskämnet i stort och deras förhållande till film 

• Vad anser du att svenskämnets allra viktigaste uppgift är? 
• Vad har du för förhållande till spelfilm? 

 
Lärarnas syn på det vidgade textbegreppet 

• Hur tolkar du begreppet vidgat textbegrepp? 
• Är det viktigt att använda sig av olika medier i klassrummet? 
• Har det vidgade textbegreppet inneburit förändringar i din svenskundervisning? 

Varför, varför inte? 
• Är spelfilm jämställt med litteratur i din undervisning? Varför, varför inte? 

 
Lärarnas attityder kring film, och hur den praktiskt används i undervisningen 

• Vad anser du om spelfilmens roll och syfte i skolan? 
• Anser du att spelfilm är en viktig del av svenskundervisningen. Varför, varför inte? 
• Brukar du visa spelfilm i din undervisning. Varför, varför inte? 
• Om du använder spelfilm i undervisningen, hur ofta använder du då spelfilm? 
• Om du använder spelfilm i undervisningen, hur arbetar du med film i din 

undervisning? 
• Ser du några direkta hinder eller nackdelar till att använda film i din undervisning? 
• Om du använder spelfilm i undervisningen, hur väljer du då ut vilken /vilka film/er 

som ska visas? 
 

Hur upplever lärarna att elevernas förhållande är till film? 
• Hur uppfattar du att dina elevers förhållande är till film? 
• Om du använder spelfilm i undervisningen, hur brukar det mottas av eleverna? 
• Anser du att eleverna lär sig något när de ser på spelfilm som de inte kan lära sig på 

annat sätt? Om, i så fall vad? 
 
Övrigt 

• Finns det något som du anser bör tilläggas? 
 


