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Abstrakt

Syftet med min undersökning var att se hur elever och lärare förhåller sig till film i jämförelse 

med böcker. Dessutom ville jag veta hur lärare förhåller sig till elevers attityd till film. 

Frågeställningen besvarades med hjälp av två datainsamlingsmetoder, närmare bestämt 

intervjuer med en grupp elever och två lärare samt enkätundersökning med tre klasser. 

Resultatet tyder på att elever och lärare delvis har samma förhållningsätt till film. Eleverna 

föredrar att se film framför att läsa böcker, detta då film är lättillgängligt, roligare samt ger 

mer intryck.  Däremot anser de att de lär sig mer av att läsa böcker. Lärarna uppskattar 

filmens enkla form, men de anser att det är mer lärorikt att läsa böcker på grund av dess 

detaljrikedom och omfång. Lärarna tror att anledningen till att eleverna föredrar film framför 

böcker är på grund av att film är en del av deras kulturform, samt att det är enkelt att se på 

film i jämförelse med att läsa böcker. 
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1. Inledning

När jag började min utbildning till svensklärare kunde jag i kursplanen se att vi skulle ha 

kursen ”Det vidgade textbegreppet”.  Efter slutförd kurs hade min syn på svenskämnet 

förändrats fullständigt. Jag fick en förståelse för att text inte bara är skriven i romanform utan 

att den även kan vara film, bilder, serier, tv-spel och musik. 

År 2008 är de nya medieformerna ett viktigt inslag i vårt kultursamhälle. Ungdomar ser 

oerhört mycket film på sin fritid. En bidragande faktor till det ökade filmbruket kan kanske 

vara att nästan alla har tillgång till internet, och nerladdning av filmer sker idag genom några 

få knapptryck på datormusen. Som lärare är det angeläget att följa med i utvecklingen och 

bedriva undervisning utifrån kulturformer som ungdomar är en del av.  Men vad föredrar 

egentligen elever och lärare? Film eller skönlitteratur? 

Forskaren Christina Olin-Scheller har funnit tre vanliga förhållningssätt till film i skolan. 

Gemensamt för dessa tre är att film fungerar som ett åskådliggörande, som ett stöd och som 

ett komplement till skönlitteratur. Aldrig som en egen konstnärlig produkt. Det vanligaste 

sättet att använda film är som illustration. Filmen får till uppgift att åskådliggöra olika 

tidsepoker, skeenden, idéer och ideal. Till exempel användes filmen Rosens namn för att 

illustrera den tidiga renässansen. Ett andra förhållningsätt innebär att film används som 

utfyllnad. Filmen fungerar som en avslutande del i ett moment. Detta för att exemplifiera eller 

förstärka ett tema. Filmen bearbetas väldigt knappt i jämförelse mot skönlitteraturen. Det sista 

förhållningssättet till filmen är att använda den vid en jämförande studie. Här sätts fokus på 

att eleverna ska se kopplingar. Till exempel läser de en roman med ursprung från medeltiden 

för att sedan se en film som har tydliga kopplingar till epoken eller romanen. (Olin-Scheller, 

2008, s.46f)

Under min skoltid på 1980-talet och 1990-talet användes inte många filmer i undervisningen. 

Kanske sågs någon äldre pedagogiska dokumentärer från 1970-talet.  Av lärarnas reaktioner 

och filmanvändning att döma upplevdes film som något hotfullt och främmande. Det var inte 

helt ovanligt med kommentarer som till exempel ”Skulle ni läsa lika mycket som ni ser film, 

skulle ni alla kunna få toppbetyg!”. Detta var inget som jag reflekterade över då.  Jag antog 

som många andra att man lär sig mycket mer av att läsa skönlitteratur än av att se film. Och så 

bara var det. 
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Anledningen till vald infallsvinkel i denna uppsats är dels en nyfikenhet vad gäller förändrade 

eller stagnerade resonemang kring filmens behållning och tillämpningsområde, dels har jag, 

så länge jag kan minnas, varit genuint filmintresserad. En avsevärd del av min fritid spenderar 

jag med en film och neddragna persienner och jag hoppas verkligen att jag inte sitter där helt i 

onödan, utan att jag även lär mig något!

1.2 Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur elever och lärare i gymnasieskolan förhåller sig till film i 

jämförelse med böcker i svenskundervisningen. Dessutom vill jag ta reda på hur lärare 

förhåller sig till elevers attityd till film som det yttrar sig i min undersökning.
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2. Metod

Jag använder med Patels terminologi kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning där 

intervjuer och enkäter används för att ge bredd åt min undersökning. Beteckningarna avser 

hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den information som samlats in. Den 

kvalitativt inriktade forskningen är inriktad mot tolkande analyser, kvalitativa intervjuer och 

användning av analysmodeller för textmaterial. Inom kvantitativ inriktad forskning används 

metoder som innebär att man vill mäta material med statistiska metoder. Som exempel kan 

enkäter ges (Patel, s.14. 2003).

En motivering till varför jag valt att använda mig både av intervjuer och av enkäter är att 

insamlingsmetoderna kompletterar varandra och kan göra undersökningen mer tillförlitlig. 

Genom att använda enkäter i undersökningen kan jag enkelt få information från ett stort antal 

elever och det blir enklare att se övergripande tendenser och resultat. (Trost, 2007, s. 23) 

Tyvärr är det inte lika enkelt att få in information med enkäter som ger djupare insikter och 

som besvarar ”varför?” frågor. Detta är även den största anledningen till varför jag valt att 

även använda mig av intervjuer i min uppsats. Genom att använda intervjuer kan jag få svar 

på ”varför?”- frågor samt få djupare insikter i de frågor som jag ställer till eleverna och 

lärarna. (Kvale, 1997, s. 36) Den största nackdelen med intervjuer är att det är svårt att få ett 

övergripande resultat. Därför kompletterar enkäter och intervjuer varandra och ger mig 

information som kan bearbetas kvantitativt och kvalitativt. 

2.1 Urvalsgrupp

För denna studie har jag valt att låta tre klasser på en gymnasieskola i Luleå besvara en 

enkätundersökning. 15 kortare intervjuer med slumpvis valda elever tillhörande de olika 

elevklasserna genomförs medan två svensklärare på samma gymnasium intervjuas. De tre 

klasserna har två olika inriktningar. En av klasserna har media som inriktning, två av 

klasserna har el-teknik som inriktning. 

Av de sammanlagt 57 enkäterna som besvarades av eleverna, var en enkät endast delvis 

besvarad. Denna enkät betraktas som ett internt bortfall och kommer inte redovisas i 

resultatet. Sammanlagt återstod 56 enkäter.
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3.2 Genomförande

Intervjuerna och enkätundersökningen genomfördes under tre dagar i en gymnasieskola i 

Luleå. Jag delade ut enkäter i alla tre klasser, samt intervjuade fem elever i varje klass. De två 

manliga lärarna som jag intervjuade har arbetat sex år respektive åtta år som svensklärare. 

Båda lärarna har haft kontakt med eleverna då de undervisat dem i bland annat svenska.  

I de klasser där jag delade ut enkäter och genomförde intervjuer, hade jag tidigare haft kontakt 

med elevgrupperna i och med mina tidigare verksamhetsförlagda utbildningsveckor.  Jag 

deltog själv vid utdelandet av enkäterna i klasserna. Innan eleverna skulle besvara dem 

förklarade jag varför jag var där och att deras medverkan var helt anonym. Jag klargjorde 

också att jag skulle spela in intervjuerna med hjälp av min mp3-spelare. Jag förklarade 

därefter att jag sökte några frivilliga elever till kortare intervjuer som även de var helt 

anonyma. Därefter fick de 10 minuter till sitt förfogande för att besvara enkäterna. Jag tror att 

min medverkan vid enkätundersökningen bidrog till att ge eleverna trygghet där de fick 

tillfälle att se mottagaren. Jag tyckte mig uppfatta ett stort engagemang vilket förhoppningsvis 

ledde till att elevernas enkätsvar blev uppriktiga. Under tiden som läraren genomförde sitt 

lektionstillfälle fick frivilliga elever turas om att bli intervjuade av mig i ett enskilt rum. Varje 

intervju tog cirka tre till tio minuter i anspråk. Jag tror att det var en fördel att jag tidigare 

hade träffat eleverna då intervjuer annars kan göra människor nervösa. Nackdelen med att jag 

genomförde intervjuerna under elevernas lektionstid var att eleverna kanske kände sig 

stressade och inte ville mista någon tid från lektionen. 

Lärarna intervjuade jag efter lektionstid. Även där beskrev jag kort undersökningens syfte 

samt informerade om att jag skulle spela in intervjuerna med min mp3-spelare. Jag förklarade 

även att deras medverkan självklart var helt anonym. Varje intervju tog cirka 20 minuter i 

anspråk. 

3.3  Frågornas utformning

Frågorna till enkäten försökte jag konstruera på ett enkelt sätt så att eleverna skulle förstå 

varje fråga. Jag försökte undvika komplicerade ord samt allt för långa frågor så att eleverna 

inte skulle bli förvirrade av dem (Trost, 2007, s.91) . Frågorna i enkäterna varierades med att 

jag hade olika mängder av svarsalternativ för att undvika att enkäten besvaras allt för 

slentrianmässigt. Intervjufrågorna till eleverna utgick i stort från enkätfrågorna, men jag 

tryckte mer på att eleverna skulle förklara varför de föredrog det ena eller det andra. I 
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intervjuerna med lärarna utgick jag från några av enkätfrågorna för att få svar på vad de 

föredrar. Dessutom ställde jag frågor utifrån vad eleverna svarat i enkäterna för att kunna se 

hur lärarna förhåller sig till elevernas synpunkter.
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3. Bakgrund

3.1 Ett vidgat textbegrepp

Det är en självklarhet att börja min utgångspunkt genom att knyta an till de rådande

styrdokumenten för ämnet svenska. I dessa texter framgår att film är en del av ämnet svenska 

även om det ibland framgår relativt otydligt i vissa delar av styrdokumenten. 

I svenskämnet syfte för gymnasieskolan framgår det att elever genom bland annat film stärker 

sin kulturella identitet och att eleverna utvecklas både mognadsmässigt samt att det bidrar till 

elevernas personliga utveckling ”Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och 

litteraturen. Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig 

utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av 

och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust 

och utmanar åsikter” (Lpf 94) Detta kan vara svårt för lärare att förhålla sig till. Men 

innebörden kan vara att elever inte endast ska se och läsa litteratur som illustrerar epoker, 

tider utan någon personlig anknytning. Elever i skolan ska få möjlighet att se och läsa 

litteratur som utmanar dem och som bidrar till diskussion och i ett större perspektiv – ge dem 

verktyg för att kunna öka deras självinsikt. 

Vidare står det i mål att sträva mot att eleverna skall utveckla förmågan att kritiskt kunna 

granska olika typer av texter, till exempel film. Eleverna behöver dessa kunskaper då vi lever 

i ett föränderligt informationssamhälle: ”eleven fortsätter att utveckla den egna 

läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, 

såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och 

informationsrikt samhälle” (Lpf 94).

Eleverna skall utveckla förmågan att sovra, bearbeta och granska digitala medier. Film är ett 

sätt för elever att utveckla sin fantasi och en källa till glädje och nyfikenhet för andra filmer. 

Styrdokumenten redogör att film kan fungera som ett sätt att arbeta för demokratiska, 

humanistiska och etiska värderingar om användas som ett medel för att motarbeta destruktiva 

krafter som till exempel rasism, mobbing och utanförskap (Lpf 94).

Det tydligaste exemplet i styrdokumenten på att film är en viktig del i undervisningen, är när 

film som en betydande del av det vidgade textbegreppet tas upp: ”Att tillägna sig och bearbeta 
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texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat 

textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” (Lpf 94). Detta visar att 

film skall vara en naturlig del av all undervisning i svenska på gymnasiet.

3.2 Lärarens kunskaper

Forskarna har haft olika frågeställningar och kommit till olika slutsatser. Likheten mellan 

forskarna har varit att alla har sett filmen som en tillgång och en viktig del av undervisningen.

Även om film ska ses som en viktig del av svenskämnet, verkar många verksamma lärare inte 

veta om vad det vidgade textbegreppet egentligen innebär. Det centrala i undervisningarna är 

texten som skriven form. I Christina Olin-Schellers doktorsavhandling Mellan Dante och Big 

Brother: en studie om gymnasielevers textvärldar, blir hon varse det när hon intervjuar lärare:

”Jag vet inte ens vad det är”, är Britts spontana svar när jag i vår avslutande intervju 

frågar om hon i sin undervisning utgår ifrån ett vidgat textbegrepp.

”Menar du att en text kan vara mer än en sida i en bok, till exempel en film?”, frågar 

hon. Också de övriga tre uttrycker förvåning över min fråga och det är tydligt att det 

nämnda begreppet inte fått något större genomslag i det vardagliga arbetet. (Olin-

Scheller, 2007, s. 108)

Olin-Scheller redogör vidare i sin doktorsavhandling för hur lärare sällan använder sig av film 
om ett ledande moment i undervisningen, utan film visas oftast som belöning i slutet av 
diverse moment eller som en ”morot” för att få elevernas intresse under lektionerna:

När arbetsområdet närmar sig sitt slut är det dags för filmen Livet är underbart. 

Lektionen är ”lärarlös” och en av eleverna har ansvar för det tekniska runt 

visningen. Till skillnad från romanen får eleverna vid behandlingen av filmen ingen 

introduktion till texten. När filmen är slut, försvinner eleverna ut ur klassrummet 

utan någon organiserad bearbetning av sina intryck (Olin-Scheller, 2007, s. 122).

Det Olin-Scheller tar upp visar ett troligtvis vanligt fenomen: lärare inte vet hur de ska 

förhålla sig själva till filmmediet. De använder sig sporadiskt av film i undervisningen, men 

de låter inte eleverna reflektera och diskutera vad de sett utan den fungerar till största del för 

att förtydliga eller exemplifiera något de läst under kursens gång. 

Skolverket anser att film är en viktig del i skolverksamheten och de har tillsammans med 

Svenska Filminstitutet skapat en folder vid namn Film för lust och lärande som ska få lärare 
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att upptäcka det fantastiska med filmvärlden och uppmuntra dem till att sätta filmen i fokus 

och att filmen borde likställas med litteraturen. De skriver bland annat att tv, video och 

internet har förändrat samhället mycket. Det är inte längre brist på information som det varit 

under tidigare sekel då all nödvändig kunskap fanns i skolböcker. Vidare anser skolverket att 

den viktigaste uppgiften för lärare är att kunna ge eleverna sådana verktyg så att eleverna kan 

sovra och kritiskt granska all den information som de stöter på varje dag (Skolverket & 

Svenska Filminstitutet, 2001, s. 14).

Olin-Scheller beskriver hur eleverna under ett lektionspass ska ha uppföljning på en roman 

samt en film och det visar sig att det inte ställs samma krav vid resonemanget kring filmen. 

Lärarna efterfrågar inte några analytiska kopplingar till filmen, vilket lärarna kräver av texten.  

De enda lärarna efterfrågar av eleverna är deras personliga och generella uppfattningar om 

filmen (Olin-Scheller, 2007, s.126).

Läraren och forskaren Magnus Persson menar i sin bok Populärkulturen och skolan att skolan 

måste börja ta populärkulturen på allvar och lära sig hantera de olika medierna. 

Populärkulturen är en del av eleverna och är viktig att beakta för deras engagemang i alla 

skolans ämnen. Eleverna lever med populärkulturen varje dag och sätter stora spår såväl i 

deras känsloliv av deras tankevärld. Detta är inget som de stänger av när de går i skolan. 

Elevernas kunskaper och erfarenheter ska inte förnekas och nedvärderas (Persson, 2000, s. 

83).

Mediepedagogikforskaren Margaret Rönnberg menar att skolan alltid gått igenom tre stadier 

av reaktioner när nya medier börjar slå rot. Dessa stadier är enligt Rönnberg dessa:

 Man ser bara faror. Skolvärlden vill skydda ungdomarna – annars kan det få stora 

konsekvenser. Tyvärr misslyckas de med det och börjar själv titta närmare på mediet. 

 De börjar dra nytta av mediet i pedagogiska syften. Men de har alltför stor tilltro till 

pedagogiska filmer, skolradio, pedagogiska barnprogram etc. där entusiasmen till slut 

går över till

 Normalisering. Man börjar se mediet i fråga mer nyktert ofta utmynnar detta till 

likgiltighet. 
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Rönnberg visar likheter med hur datorn uppfattades under sina tidigare år. Där var rädslan stor 

att vi skulle börja tala abstrakt på grund av de termer som hör till datavärlden, och att våra 

ideal skulle förändras. Fantasin, känslor och moral skulle omkullkastas och istället skulle vi 

bli socialt isolerade. Tänkandet skulle enbart vara baserat på logik och exakthet. Men på 

grund av att datorn faktiskt kunde användas som ett skrivverktyg godtogs den snabbt som ett 

läromedel och redskap – inte som ett medium. 

Rönnberg menar även att boken inte är mer pedagogiskt värdefull än filmen. Den är inte mer 

kommunikativ, inte mer aktiverande. Att sitta och skriva på en dator är inte mer värdefullt 

eller mer aktivt än att sitta och diskutera och samtala om en film. Varje lärare bör fundera på 

hur man kan få ut det bästa ur lektionen ifråga, och inte automatiskt utgå från att detta alltid 

behöver innebära skrivuppgifter och läsning (Rönnberg, 2000, s.72f).

3.3 Filmens användningsområde i skolan

Även om det finns lärare som ser stora svårigheter med att arbeta med film i skolan, 

förekommer det även lärare som ser stora möjligheter med att arbeta mediepedagogiskt i 

undervisningen. I artikeln Det finns en filmsnutt för varje lektion (Lannvik, Duregård, 2004) 

intervjuas läraren Gunnar Lönnberg, en lärare som aldrig vill göra samma sak två gånger i 

klassrummet. Lönnberg lyfter fram alla de möjligheter som finns med film och understryker 

att lärare inte behöver vara filmkunniga för att använda sig av film i undervisningen ” För den 

lärare som är lite rädd går det alldeles utmärkt att till exempel jämföra en bok med filmen. 

Han tipsar om plankmålarscenen i "Tom Sawyer": först kan man läsa den i boken, sedan se 

samma scen på film – vad har de valt att ta med, vad har de tagit bort? (Lannvik, Duregård, 

2004).

Lönnberg menar att film även ibland kan vara bättre att arbeta med i svenskundervisningen i 

jämförelse med litteraturen. ”Film är överlägset bättre än böcker för att få eleverna att våga 

öppna munnen – särskilt de tystlåtna, betonar han. Litteratur kan eleverna nämligen vara lite 

rädda för – men film, det kan alla. – Genom att samtala om film förstår man världen och sig 

själv. Det är lätt att fråga: hur skulle du ha gjort? Plötsligt kan man vara hur personlig som 

helst” (Lannvik, Duregård, 2004).  

Att film är ett bra medel för att väcka intresse hos eleverna är något som Helena Danielsson 

kommer fram till i sin doktorsavhandling Att lära med media (2002), där hon tittat närmare på 
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klasser som skapat texter med rörlig bild under en tid. När Danielsson ska dra sina slutsatser 

kring elevers utvecklande av språk och kommunikation genom att skapa med rörlig bild 

skriver hon:

Barn lockas av estetiska redskap som videoskapande och andra media om det ger en 

personlig utmaning och bidrar till egen utveckling i något avseende. Utmaningen 

och utvecklingen kan inrymmas i mediabudskapet och den presentationsform det 

har. Det kan också hänga samman med under vilka omständigheter produktionen 

görs, stimulans genom grupparbete, erbjudande om annan fysisk miljö än det vanliga

klassrummet, besök i en annan ”kultur” som medieverkstad – eller tillgänglighet till 

eget frirum och tid för tankar och fantasier utvecklas till projicerad lek (Danielsson, 

2002, s. 183).

Här har eleverna själva fått skapa film och genom processen har eleverna utvecklats och 

stimulerats – kanske inte just på grund av filmskapandet, men på grund av det kreativa 

arbetssättet.  Vidare drar Danielsson slutsatsen att ett filmskapande har kunnat föra elever och 

lärare närmare varandra och att genom att arbeta med film så har eleverna ibland berättat om 

traumatiska händelser (t ex mobbing) och på det sättet har läraren fått en större förståelse för 

elevernas situationer. 

Elever som är väldigt skoltrötta kan engageras och bli motiverade i undervisningen genom att 

arbeta med medier, menar Helena Danielsson. Elever som inte gillar att skriva uppsatser kan 

sitta i timtal arbetande med filmmanus. Vidare menar hon att människan inte bara kan lära sig 

med hjälp av logik, hårdfakta och förnuftigt tänkande. Egenskaper som fantasi, skapande och 

känslor lär man sig minst lika mycket av. Att arbeta med media kan till och med leda till att 

eleverna skriver mer än när de får klassiska skrivuppgifter. Eleverna utvecklas (Olsson, 

Boreson, 2004, s. 57).

I artikeln Det finns en filmsnutt för varje lektion (Lannvik Duregård, 2004) poängterar även 

läraren Gunnar Lönnberg att livsfrågor kan bearbetas genom film: ”Men allra helst använder 

han film för att diskutera livsfrågor med eleverna. Då föredrar han att se film i små delar, 

framför hela filmen i ett svep. Det blir lättare att stanna vid känsliga scener och samtala om 

vad som händer” (Lannvik, Duregård 2004). Det här visar att det finns lärare som ser filmen 

som ett verktyg som fascinerar elever, får dem att reflektera, utvecklas och stimuleras. Film 

används inte endast som en morot för eleverna
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Film kan ibland fungera som en hjälp för eleverna att finna sin identitet. Forskaren Erik 

Holmburger Eriksson menar att tonåren är en turbulent period där tonåringar försöker finna 

sin rätta identitet. Självuppfattningen och livsstilen ändras konstant. Holmburger menar att 

medierna tillhandahåller stilar, tankemönster,, identiteter som kan prövas,  ändras, användas 

etc. När ungdomar inte längre följer stilarna som tidigare generationer etableras kan medierna 

ha stor betydelse för ungdomars identitetskapande (Holmberg, 1994, s.47).

Forskaren Kristin Drotner anser att ett ökat ”realitetstryck” som samhället är präglat av idag 

utsätter ungdomarna negativt. Att de lever med stora krav som till exempel att de måste vara 

rationella och målmedvetna i skolan, finna det rätta yrket, konkurrera med sina goda 

egenskaper. Samtidigt som kraven ökas ser framtiden allt mer osäker ut för normerna 

förändras. Ungdomar behöver estetik som till exempel film för stå emot det ökade 

realitetstrycket som de får utstå (Holmberg, 1994, s. 51).

3.4 Skolverket och Agenda M

I de fall där lärare förbisett användningen av film i undervisningen kan inte all skuld läggas på 

dem som yrkesutövare. Detta håller skolverket fram och har tillsammans med Svenska 

Filminstitutet skapat en mediepedagogisk plan för kommuner och skolor i Sverige. I planen -

som fått rubriken Agenda M – Diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt 

utvecklingsarbete (2003) – uppmanas Sveriges skolor att arbeta mediepedagogiskt:

Ett mål med det mediepedagogiska utvecklingsarbetet är att skapa delaktighet kring 

mediefrågans betydelse i alla ämnen och kunskap om mediearbetets möjligheter vad 

gäller att utveckla innehåll och arbetsformer i skolan. Ett annat mål är att inventera 

och utveckla de resurser eller strukturer som finns i kommunen och som kan ge stöd, 

inspiration eller kompetensutveckling för skolans arbete med medier (Svenska 

Filminstitutet, 2003, s.6).

Skolverket uppmuntrar kommuner att låta skolverksamheter präglas av mediepedagogik 

utifrån den folder de gjort. Att många skolverksamma ställer sig tveksamma till, och därför 

låter bli att göra plats åt medier är en problematik som skolverket och Svenska Filminstitutet 

belyser i diskussionsunderlaget Agenda M. Skolan har fortfarande en traditionell skriftkultur 
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utan integrering av medier i undervisningen. Skolverket menar att det existerar en pågående 

konflikt, där traditionella skolämnen och traditionella kunskapsuppfattningar delar upp lärare 

som verkar inom skolvärlden. Skolans uppdrag måste diskuteras och definieras för att fungera

i ett modernt mediesamhälle. Vilka kunskaper och färdigheter som elever behöver, skolans 

förhållningsätt och prioriteringar av läromedel och studiematerial, liksom medier och 

mediearbete är diskussionsämnen som alla bör utredas (Svenska Filminstitutet, 2003 s.10).

I Agenda M redovisas en skola i Piteå arbetet i en skola med målet att formulera en 

mediepedagogisk plan för kommunens grundskolor:

Media är makt! Visionen är att varje elev som lämnar grundskolan skall kunna 

analysera, värdera och hantera massmediala budskap samt att för andra kunna 

berätta och uttrycka känslor och åsikter med hjälp av olika medier. Kunskapen, att 

det bakom varje medial produktion finns någon som vill påverka, gör att arbetet med 

medier är ett av skolans viktigaste demokratiuppdrag (Svenska Filminstitutet, 2003 

s.22).

Piteå Kommun lyfter fram medias påverkan som en viktig del till varför det är viktigt att 

arbeta med media i skolan – de anser även att eleverna ska kunna berätta och uttrycka känslor 

med hjälp av olika medier. Samtidigt kan det upplevas som att Piteå Kommun snarare ser 

medier som något skräckinjagande och hotfullt som eleverna måste skyddas ifrån, inte som en 

tillgång. Rönnberg menar att detta förhållningsätt till det vidgade textbegreppet är vanligt ute i 

skolverksamheterna. Undervisningar med medier snarare fungerar som en agenda mot medier. 

Skolorna försöker vaccinera eleverna mot de skadliga medierna och ”lyfta” dem till mer 

estiskt korrekt och högstående produkter.  Lärare motiverar ofta sitt val av att använda sig av 

media i undervisningen med att eleverna är manipulerade av media och hjälplösa. De intar en 

försvarsställning mot de nya medierna (Rönnberg, 2000, s. 3).

Journalisten Kristin Olson och mediepedagogen Kristin Boreson anser i boken Medieresor –

om medier för pedagoger att man inte ska ha allt för stor tilltro på en plan av detta slag, Men 

planen är viktigt för att kunna få skolor att börja fundera kring de frågor som Agenda M 

ställer. Skolledare, lärare, elever och personal inom andra förvaltningar som besvarar frågorna 

och definierar verksamheten som pågår och hur man vill utveckla arbetet med der 

mediepedagogiska arbetet. Förhoppningsvis blir en fungerande mediepedagogisk plan ett stöd 

för att i slutändan utveckla skolan mer medieinriktat (Olson, Boreson, 2004, s. 164).
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4. Resultatredovisning

I detta avsnitt redovisas resultaten från de genomförda enkätundersökningarna och 

intervjuerna. Enkätundersökningen och intervjuerna åtskiljs för att resultatredovisningen ska 

bli mer överskådlig och lättillgänglig för läsaren. 

4.1 Enkätredovisning

Resultatet från enkätundersökningen kommer att redovisas med hjälp av tabeller. Varje tabell 

är indelat i två kolumner. Rubriken för varje tabell visar vilken fråga som ställdes i enkäten. I 

de övre kolumnerna presenteras de alternativ som eleverna hade att välja mellan. I de nedre 

kolumnerna presenteras hur många elever som valde det ovanstående alternativet. 

Sammanlagt besvarade 56 elever enkätfrågorna och denna siffra är permanent i alla tabeller.  

Tabell 1. Vad föredrar du? Att se film eller läsa böcker? 

Se film Läsa böcker

44 12

79 %  av eleverna anser att de föredrar att se film framför att läsa böcker. Endast 21 % av 

eleverna föredrar att läsa böcker framför att se film. En slutsats som går att ta av detta resultat 

är att filmmediet är oerhört populärt hos eleverna och att det är mycket mer populärt än 

böcker. 

Tabell 2. Vad lär du dig mest av? Film eller böcker?

Film Böcker

20 36

Nästan dubbelt så många elever anser att de lär sig mer av att läsa än att se film. 64 % av 

eleverna anser att de lär sig mer av att läsa böcker i jämförelse medan 36 % av eleverna menar 

att de lär sig mer av att se film. En intressant aspekt av detta är att jämföra elevernas svar med 

frågeställningen i tabell 1. Det går då att utröna att eleverna föredrar att se film medan de tror 

att de lär sig mer av att läsa böcker. 
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Tabell 3. Hur ofta läser du böcker?

Vid mindre än ett tillfälle i 

veckan

Mellan två till fyra tillfällen 

i veckan

Mer än fem gånger i veckan

31 17 8

55 % av eleverna läser vid mindre än ett tillfälle i veckan. 30 % läser mellan två till fyra 

tillfällen i veckan medan endast 15 % av eleverna läser mer än fem gånger i veckan. Detta 

tyder på att läsning av skönlitteratur inte är så vanligt förekommande hos eleverna i denna 

undersökning. 

Tabell 4. Hur ofta ser du film?

Vid mindre än ett tillfälle i 

veckan

Mellan två till fyra tillfällen 

i veckan

Mer än fem gånger i veckan

9 35 12

Mellan två till fyra tillfällen i veckan svarade 63 % av eleverna i undersökningen vilket är 

majoriteten av eleverna. 21 % av eleverna ser film mer än fem gånger i veckan medan 16% 

ser film mindre än vid ett tillfälle i veckan. 

Tabell 5. Hur brukar du oftast få tag i filmer?

Hyr filmer Laddar ner från 

internet

Ser film på tv Köper filmer Lånar film av 

kompisar/släktingar

8 41 5 1 1

En överväldigande majoritet (73 % av eleverna) av eleverna i enkätundersökningen svarade 

att de laddar ner filmer från internet. 14 % hyr filmer medan 9% vanligtvis ser film på teve. 

De två alternativ som blev minst populära var alternativen ”köper film” samt ”lånar film av 

kompisar/släktingar” vilka fick 2 % vardera. 

Tabell 6. Hur brukar du oftast få tag i böcker?

Lånar böcker från 

bibliotek

Laddar ner böcker 

från internet

Lånar böcker från 

kompisar/släktingar

Köper böcker

34 4 1 17
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De flesta av de svarande (61 % av eleverna) lånar böcker från bibliotek. 30 % av eleverna 

brukar vanligtvis köpa böcker. 7 % angav att de brukat ladda ner böcker från internet vilket 

kan upplevas som lite i jämförelse med att en överväldigande majoritet av eleverna i Tabell 6 

vanligtvis laddar ner filmer från internet. 2 % lånar böcker från kompisar/släktingar.  

Tabell 7. Tycker du att dina lärare borde använda sig mer av antingen film eller 

skönlitteratur i undervisningen?

Mer film Mer skönlitteratur

44 12

79 % anser att det borde visas mer film i undervisningen vilket är majoriteten av eleverna. 

Endast 21 % anser att deras lärare borde använda sig av mer skönlitteratur i undervisningen.

4.2 Intervjuredovisning

Intervjuerna med lärarna och eleverna redovisas separat för att intervjuerna ska bli enklare att 

läsa och mer lättillgänglig. Namnen som är med i intervjuerna är påhittade då elevernas 

medverkan är anonym. 

4.3 Intervjuer med elever

4.3.1 Föredrar elever film eller böcker?

I enkätundersökningen kunde det tydligt urskiljas att eleverna i min undersökning föredrar 

film framför litteratur. Även i intervjuerna med eleverna var detta mönster tydligt.  Av de 15 

elever som intervjuades föredrar 11 av dem film. Anledningarna till att eleverna föredrar film 

framför böcker var flera. De tre vanligaste argumenten till att de föredrog film framför 

litteratur var:

Nerladdning av film på nätet. Flertalet av eleverna angav i intervjuerna att en bidragande 

faktor till att de föredrar film är att det är så pass enkelt att snabbt få tillgång till en ny film 

genom att ladda ner filmer från internet. 

Kristoffer: ”Jag brukar varje dag gå in på olika internetsidor med filmer och se om det kommit någon ny film, så 

jag gillar nog film mer än böcker just för att det går så snabbt och smidigt att ladda ner en film. Det är liksom 

mycket enklare och skönare med film”.
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Dan: ”Det går så snabbt att få tag i en film om man laddar ner, det är ju så jobbigt att 

gå till bibblan varje gång man vill läsa en bok och det är ju inte så roligt att läsa på 

datorn”.

Intryck. Ett vanligt argument var även att film ger mycket mer intryck än litteratur och att det 

är enklare att fokusera och att det inte behövs lika mycket koncentration som vid läsning av 

litteratur. ”Jag föredrar att se film då jag har lättare att ta intryck från både ljud, musik och 

bild och allt sånt där än av att läsa böcker” menade Peter. 

Emma: ”Det känns som att när jag ser en bild och ser exempelvis människors 

gestikuleringar så tar jag större intryck än när jag läser en bok. Ibland kan jag nästan 

tycka att böcker kan vara för beskrivande så att man själv inte får tänka, typ Stig 

Larssons böcker. Dom är väldigt beskrivande till exempel vad dom har för koppar, 

vad dom har för kläder, vad dom köper för mat. Man får inte tänka någonting själv ”.

  

Lisa”Med film får man mer intryck, man får intryck från alla håll. Man får både 

ljudet alltså att dom pratar. Man ser hur dom ser ut och det är musik som bygger upp 

stämning medan i böcker måste man ligga och fantisera själv”.

Engagemang. En del av eleverna angav att de föredrar filmer just för att det engagerar mer 

och att det är lustfyllt att se film. Flera elever vidhöll även att det är mer fängslande och inte 

lika stelt och trist att se en film som att läsa en bok. ”Film är roligare, det är lättare att sätta sig 

in i filmen än i en bok. Det är lättare att sjunka med i filmen. Man blir som rastlös av att sitta 

och läsa” tyckte Felix. 

De som föredrar böcker framför film anser att litteraturen kan beskriva händelser mer 

detaljerat och att litteraturen oftast har en bättre historia, detta då det finns mer utrymme till 

detaljer som till exempel beskrivningar av människor och av personer. De ansåg även att det 

är enklare att fantisera och leva sig in i en bok, att det är endast fantasin som ställer gränserna. 

Joel: ”I nästan alla filmer har dom som varit tvungen att dra ihop handlingen för att få det att funka för att dom 

har så kort tid på sig. I böcker kan dom dra ut handlingen och göra det så detaljerat som möjligt, så fint som de 

vill. Så det är roligare att läsa böcker ”.
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4.3.2  Se film eller läsa böcker? Vad lär sig eleverna mest av?

I de tidigare enkäterna samt intervjuerna har det framgått att eleverna föredrar att se film 

framför att läsa böcker. Men vad tror de att de lär sig mest av? Läsa böcker eller se film? Av 

enkätundersökningen som utfördes går det att urskilja att 64 % av eleverna anser att de lär sig 

mer av att läsa än av att se film. I intervjuerna ser det likadant ut där anser 12 av 15 elever att 

de lär sig mer av att läsa böcker än av att se film.  De tre vanligaste anledningarna till att 

eleverna tro sig lära sig mer av film än litteratur:

Litteraturen har ett större djup. Flera av eleverna uttrycker att de lär sig mer av böcker för 

att litteraturen har ett större djup och beskriver händelser mer ingående. De menar att 

litteraturen har fler nivåer av djup och en mer utvecklad historia än film. 

Alex: ”Det är nog böcker jag lär mig mer av, det är liksom mer konkret information 

än i en film. När man väl kommer in i en bok då är det säkert lättare att lära sig. Men 

jag har svårt att fastna för det. I en film kan man som bara driva iväg”

Det är roligt och utvecklar språket. Det var även en del elever som ansåg att litteraturen kan 

hjälpa dig att utveckla språket några menade också att när man läser så är det enklare att lära 

sig.  

Billy: ”Jag lär mig mer av att läsa. Jag tycker man lär sig mer i det svenska språket, 

just ordförråd och jag tycker man tar in mycket mera information. Men det är även 

mycket för att jag gillar att skriva själv och då lär jag ju mig att skriva. Men jag tror 

många lär sig mer av film, för att många gillar ju film och är det roligt lär man sig ju 

mer.” 

Mona: ”Det beror på vilken film eller bok det är, är det en film som har något bra att 

säga lär jag mig bäst av den. Men jag tror ändå att jag lär mig lite mer av böcker för 

att det fastnar lite bättre. Men är det en stark scen i en film då kan man ju lära sig av 

det också men jag känner ändå att böcker är det jag lär mig av”

Det är bara så. ”Att läsa är ju som bra, då lär man ju sig helt enkelt.” sa eleven Alex i 

intervjun som jag utförde. Det är även detta argument som flertalet av eleverna uttrycker i 

intervjuerna. De har svårt att motivera varför de tror sig lära sig mer av böcker än av film men 

de anser ändå att det är bättre att läsa – det är bara så. Camilla uttrycker det så här ” Jag vet 
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inte varför jag lär mig mer av att läsa böcker, men jag gör det. I film ser jag ju bara, i böcker 

fastnar det som bara”.

De elever som anser att de lär sig bäst av att se film ansåg att det främsta argumentet är att det 

är enklare att koncentrera sig på att se film och det är även därför som de lär sig mer av att se 

en film än av att läsa en bok. 

Joel: ”Jag föredrar filmer när jag vill lära mig något,  i böcker är det väldigt enkelt 

att tappa bort sig och tappa koncentrationen. I en film behöver man bara sitta där och 

slappna av så sköter filmen allt tänkande åt dig, man behöver ju som inte göra något, 

bara hänga med.” 

Andra argument var att film är en mer lustfylld upplevelse och därför lär de sig mer av att se 

film samt att det är enklare att lära sig när man ser bilder istället för läser det skrivna ordet. 

4.3.3 Film i undervisningen

Den tredje jag ville få svar på i intervjuerna var hur lärarna brukar arbeta med film i 

undervisningen. Eleverna brukar vanligtvis skriva filmanalyser efter en visning där de ska 

reflektera över frågor som ”varför gjorde han/hon så i den situationen”. Alex uttrycker det så 

här: ”Efter att vi sett en film brukar vi mest bara få analysera, analysera och skriva egna 

tankar och vad man tycker om den. Ungefär samma sak som med en bok”. 

Eleverna brukar ofta arbeta under olika teman där de ser en film och sedan arbetar utifrån 

temat och filmen ”Det brukar ofta vara att man ska skriva om filmer under olika teman som 

man sedan tolkar själv och sedan jobba ut ifrån det.” sa Dennis. Alla eleverna som 

intervjuades hade liknande upplevelser av undervisningen. Men det framgick att eleverna ofta 

föredrog denna arbetsätt förutom då det visades filmer som är för ”platta” för att kunna 

analysera. De uppskattade detta arbetsätt då det är underhållande att se film och de  kan själva

lyfta fram sina kunskaper inom temat när de arbetar med film. 

Johan: ”Oftast har det varit en reflektion, någon sorts längre uppsats som man skriver själv och reflekterar runt. 

Karaktärernas roller, lite bakgrund varför de reagerar som de gör. Det är ju ganska psykologiskt egentligen. Jag 

har ganska lätt att visa vad jag kan med sådana uppgifter.”
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4.3.4 Skillnaden mellan att se en film och läsa en bok

Jag ville ta reda på om elever anser att det finns stora skillnader mellan att se en film och läsa 

en bok och vad är då egentligen den skillnaden? Det framgick att de tre främsta skillnaderna 

är fantasi, detaljer och koncentration. 

Fantasi. En majoritet av de tillfrågande i intervjuerna tyckte att när man läser så är det endast 

fantasin som sätter gränserna. I film är det inte lika enkelt att fantisera och föreställa sig ting 

då du ser karaktärerna och omgivningen. 

Camilla: ”I böcker så är det väl mer så att man får tänka efter lite själv på något sätt, 

i film är det ju mer visuellt. I böcker är det mer fantasin, för mig i alla fall. Då tänker 

jag mer själv och reser bort till skumma platser. På film är det mer å gud plastic 

fantastic! Man får helt enkelt fantisera mer när man läser. Fly verkligheten på ett 

bättre sätt.”

Även om vissa elever uttryckte sig på samma sätt som Camilla, fanns det elever 

som vände på det hela och utryckte sig på liknande sätt men menade att filmen 

hjälpte dem att fantisera sig bort. 

Johan: ”När man ser en film kan man känna sig inne i det, leva sig in. Men det är 

inte så när jag läser en bok. Man behöver ju inte läsa om miljön utan man ser den ju 

direkt som. Det är säkert samma sak med dom som läser mycket böcker, men så är 

ju inte jag.”

Detaljer. Eleverna fann även att filmer inte inrymmer lika mycket detaljer som böcker och att 

böcker kan beskriva omgivningar och personer på ett sätt som inte filmer kan. 

Billy: ”Man får mycket mer tankar och intryck i en bok än vad man får i en film. 

Man kommer in i karaktärerna så otroligt mycket mer i en bok. I en film ser man ju 

inget från huvudet hos karaktären. I en bok får man oftast veta vad dom tänker, deras 

sinnestillstånd, hur de känner sig, sånt som inte är så jättelätt att få med i en film”.

Koncentration.  En del av eleverna menade även att en skillnad är att det krävs mer att läsa 

böcker, att som läsare måste man koncentrera sig och analysera det som står skrivet i 

jämförelse med filmen där du blir ”matad” med information och du slipper koncentrera dig på 

samma sätt.
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Dennis: ”Den största skillnaden vet jag faktiskt inte, men när jag läser en bok 

föreställer jag mig den som en film. Jag tänker upp scenerna i huvudet och. Men det 

beror ju på till person till person. Dom som inte gillar att läsa kan inte sitta still, utan 

blir uttråkad helt enkelt. För en sådan människa är det nog bättre att se en film. Men 

den största skillnaden är nog att när man läser en bok tänker man mycket på vad den 

handlar om än när man ser en film. En film kan man dö-titta på och ändå förstå vad 

den handlar om”

Förutom dessa anledningar var det några få som ansåg att den största skillnaden är att du 

utvecklar ditt språk när man läser:

Johan: ”Det måste ju vara det att språkmässigt får man ut mycket mer av att läsa för 

att man ser ju det framför sig. Man ser författarens språk, man tar in det och man tar 

efter det också. Jag märker att när jag läser en bok då blir mitt språk när jag bloggar 

nästan som den i boken. Jag tar efter jätte mycket, plockar ut uttryck och sånt där. 

När jag ser film är det mer att jag blir sugen på att göra något grafiskt som speglar 

filmspråket eller nånting”.

4.4 Intervju med läraren Gustav

Gustav har de senaste sex åren arbetat som lärare i svenska för gymnasiet. Han tycker att valet 

mellan film och böcker är svårt men väljer film då han alltid haft ett genuint filmintresse. När 

jag visade att enkätundersökningen jag gjort med elever visar att en majoritet av dem föredrar 

film framför böcker, men att en stor del av dem anser att de lär sig mer av att läsa böcker, 

förklarade Gustav att han tror att elevernas svar påverkas av rådande samhällssyn. Han tycker 

att resultatet är intressant. 

”Jag tror att många tror att det är lite finare att läsa böcker än att se film. Jag känner 

ju själv att om man läser en bok så lär man ju sig mycket mer än när man ser en film. 

Det är även ganska intressant att eleverna tror att de lär sig mer när de läser böcker 

för då omkullkastar ju det den här nya generationen som bara ser på film egentligen. 

Visar man mycket film som lärare så blir man jättepopulär har man ju pratat om när 

man går på universitetet.”

I Gustavs undervisning har eleverna det senaste året sett två filmer och läst två böcker. Ofta 

använder han sig av kortare utdrag från texter i olika moment:
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”På den här skolan vet jag att de ser mer film än vad de läser böcker för man vet ju 

vad de andra lärarna har för uppgifter. När man kör till exempel språkhistoria drar

man utdrag ur böcker, när man kör litteraturhistoria drar man även utdrag från 

böcker. Jag använder hellre utdrag från en bok än utdrag från en film. Men ska jag 

göra en större uppgift väljer jag hellre att de ser en hel film i klassen än att de läser 

en hel bok tillsammans i klassen.”

Det största problemet med att använda sig av litteratur i undervisningen anser Gustav vara att 

det krävs allt för mycket förberedelse, det tar lång tid för eleverna att läsa böckerna och 

läraren måste utforma många uppgifter. I slutändan tar det för mycket tid i anspråk. Gustav 

tycker det är viktigt att blanda film och böcker i undervisningen och när de läser en bok 

brukar han ha som kriterium att boken inte får finnas som filmatisering. Då ser de alltid 

filmen istället. 

”Jag förstår att eleverna tror att de lär sig mer av att läsa böcker för de ägnar mer tid 

till en bok än vad de ägnar till en film  - där har vi det!  Det är därför de lär sig mer 

för boken tar mycket längre tid än vad en film tar. En film tar bara en och en halv 

timme att se.  De går inte tillbaka och funderar på saker lika mycket som när de läser 

en bok. Fast det är ju inte så konstigt, i en bok är det ju en bredare story.”

Uppföljning av filmer brukar han göra på olika sätt: Dels muntliga gruppuppgifter, där de får 

diskutera i grupp och sedan svara på en del frågor, dels gör de rena filmanalyser. Frågorna rör 

ofta tolkning av karaktärer med motivering. Gustav brukar även ta något citat ur sedd film, 

något suggestivt, så att eleven får tänka till. Att arbeta med filmanalyser anser han ofta 

utmynnar i något positivt, men det gäller att välja rätt filmer

”Jag tycker att filmanalyser blir djupgående, det blir jätteolika beroende på hur man 

gör som lärare förstås och vilka filmer man väljer framförallt. Man kan inte göra 

filmanalys på alla filmer därför att jag provade till exempel med filmen The Island. 

Jag tyckte när jag såg den första gången att fan, den här var riktigt bra! då den tar 

upp om det kontrollerande storebrossamhället och den framtida människan och när 

jag såg filmen den andra gången märkte jag - fyfan vilken ytlig film det här är, den 

här kommer det inte bli några bra filmanalyser av, och det blev riktigt dåliga 

filmanalyser faktiskt.  När jag såg den andra gången märkte jag att det egentligen var 

en actionfilm. Det var några bra storebrorssamhälle-frågor men annars var den inte 

så bra.”
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Fastän eleverna enligt enkätundersökningen vill se mer film i skolan så kommer inte Gustav 

ändra sin undervisning. Han anser att, för att ett arbete kring film ska bli givande så räcker det 

med att se en film per halvår. Han tycker det är konstigt att eleverna vill se mer film då de 

ogillar den efterkommande filmbearbetningen. 

”Jag fattar egentligen inte varför dom vill att man ska visa mer film. För dom vet ju, 

att om det visas film blir det filmanalys efteråt och det vill de ju egentligen inte ha. 

Dom tycker som – åhh vad jobbigt, kan vi inte bara få se en film. Visst, man kan 

bara se en film och diskutera lite kring den i sådana fall . Men det känns som att det 

går åt så mycket tid åt den filmen och det har man inte tid med i kursen. 

Den största fördelen med användning av film i undervisningen anser Gustav vara elevernas 

filmintresse. Nackdelarna med filmvisning kan vara att eleverna måste vara på lektionen när 

filmen ska visas. Ibland kan frånvaro lösas med hemlån av filmen, men oftast rinner liknande 

kompromisser ut i sanden. För att film ska kunna användas i undervisningen, och eleverna få 

behållning av densamma, måste de närvara på lektionerna. Detta eftersom de brukar föra en 

diskussion i slutet av varje lektion där det visats film. En annan nackdel är att om eleverna ska 

göra filmanalyser blir det väldigt många texter att rätta, då eleverna brukar lägga ner mycket 

tid på texterna. Gustav anser att det bli lika mycket arbete oavsett om eleverna läst en bok 

eller sett en film och ska analysera den. Han anser vidare att han gärna skulle vilja börja 

arbeta ännu mer tematiskt med film. 

”Jag har börjat fundera på att börja arbeta kring teman, till exempel storstad kontra 

landet, visa Jägarna och Masjävlar och Babylonsjukan eller något sånt där. Men det 

är ju tiden som förhindrar det. Det tar ju två lektioner att se en film, det gör det alltid 

och det tar en lektion att presentera uppgiften och då har det gått tre lektioner redan 

där och så ska man jobba med det också. Det tar tid. Det är därför jag inte vill visa 

mer än en film per termin. Men eftersom alla vill ha film så är det ju ganska 

intressant iallafall. För de skriver ju det innan terminen börjat – vi vill se på mycket 

film. Men det är ju så konstigt att de tror att de lär sig mer av läsa böcker, ändå vill 

de se mer film.  

Gustav tror att anledningarna till att film är så populärt bland eleverna till viss del beror på 

dess lättillgänglighet och att film enkelt kan laddas ner på nätet. Han tror även att film är 

enklare och har ett mer explicit berättande. Under de sex år han arbetat som lärare upplever 

han att eleverna läser mindre och att de skriver sämre än de gjort tidigare. ”Det är inte så 

konstigt det som står i tidningarna: Att svenska språket försämras för att de ser på film. De 
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blir bättre på engelska men de blir sämre på svenska och sämre på att uttrycka sig för att man 

anammat och använt sig mycket av film i undervisningen. Det är ju lite tråkigt.” Gustav 

brukar låta eleverna själva bestämma vilka böcker de ska läsa, men filmer brukar han själv 

välja ut. Anledningen till att de inte får vara med och välja filmer är att han anser dem vilja se 

så pass dåliga filmer och ska de då göra filmanalys blir det svårt att använda sig av deras 

förslag.

4.5 Intervju med läraren Jan

Jan har arbetat som svensklärare i åtta år. I valet mellan film och böcker väljer han det 

sistnämnda då han läser väldigt mycket litteratur på sin fritid - men han gillar film oerhört 

mycket också. Det största argument han ger till att böcker är att föredra, är att de erbjuder 

djupare reflektioner och att man vid bokläsning kan se närmare på språket. Man kan 

dessutom, på ett djupare plan, se och tolka innehållet än man kan göra med film, där formatet 

är mindre och mer komprimerat. Han anser att filmens upplägg med dess dramaturgi samt 

specialeffekter ibland kan ta bort innehåll och implicita teman i filmer. Det han uppskattar 

mest med böcker är att man kan fokusera på innehåll, tematik och språk på ett sätt man inte 

kan göra med film. Jan tror att anledningen till att eleverna föredrar film men anser sig lära 

sig mer av litteratur beror bland annat på lathet. 

”Det är ju lätt att titta på en film. Om du jämför att du klämmer på en dvd och så 

tittar man i två timmar och sedan är det klart och sedan tänka lite över det man sett. 

Jämför man sedan med en bok på 500 sidor skriven för 750 år sen som förvisso är 

väldigt bra men det är ju ett motstånd att ta sig igenom den i jämförelse mot en film. 

Jag tror bara att det är det, att det är mycket enklare att se en film. Missar man en 

scen är det bara att trycka på back-knappen, det är mycket svårare i en bok och sitta 

och läsa om grejer”

Jan tycker ändå det är en intressant paradox att eleverna föredrar att se film, fastän de tror att 

de lär sig mer av böcker. Han menar att det kan vara för att film är mer underhållande på ett 

helt annat sätt än vad böcker är och att böcker kvarlämnar svårare frågor som tar längre tid att 

reda ut. Jan funderar även över om det kanske är en generationsfråga; att det helt enkelt 

handlar om en vana. När han var liten fanns två kanaler på teven och ingen VHS-spelare. Idag 

finns det ett väldigt stort filmutbud som är enkelt att tillgå med hjälp av tv, internet och dvd-

försäljning -och uthyrning. Han menar att eleverna snabbt kan gå in på en internetsida och 

ladda ner tio filmer och sedan snabbt göra ett urval. Film är enligt Jan elevernas medium, 
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medan bokläsning inte är lika naturligt för dem.  Det är av anledningar som dessa som Jan 

anser att lärare bör vara påstridiga då det gäller litteratur och ta den snåriga vägen. Den enkla 

vägen är film. 

”Det är för att det är kul att se film. Film är ju underhållande på ett annat sätt än vad 

litteraturen är. Litteratur ställer ofta lite svårare frågor som tar längre tid att reda ut. 

Just därför tror jag att vi måste lyfta litteraturen och litteraturens roll i 

undervisningen snarare än att ge efter för den enkla vägen. Jag tror att film är den 

enkla vägen. För en film kan alla se, man kan diskutera och snacka om den. Det är 

ganska lätt på något sätt. Men att ta sig igenom en bok är en annan sak. Jag läste 

Den gamle och havet av Hemingway på en annan skola med ett gäng väldigt 

praktiska elever. Dom var uppslukade, men det tog skitlång tid att läsa fastän den är 

väldigt kort. Sedan grottade vi ner oss och gjorde en grym analys av den boken.  

Dom älskade den. Hade någon sagt till dom innan att dom nu ska läsa en klassiker 

hade dom bara garvat och sagt – finns den inte som film? Men sedan såg vi filmen 

och allihopa tyckte att boken var bättre.”

Jan brukar arbeta med filmer i undervisningen på olika sätt, dels brukar han låta eleverna 

utföra filmanalyser där eleverna ska titta närmare på historien samt temat i filmen. Han anser 

även att film kan användbart om man vill att eleverna ska diskutera då det ofta är svart eller 

vitt i den dramaturgiska uppbyggnaden i filmer.  Film är även ypperligt att använda om 

klassen ska utföra grupparbeten i helklass, medan böcker ofta fungerar bättre enskilt. Jan 

försöker använda sig lika mycket av film i undervisningen som böcker, under ett läsår brukar 

de ha läst ungefär lika många filmer som romaner. 

De främsta fördelarna med film i undervisningen anser han är just att det är enkelt att finna 

diskussionsämnen utifrån filmer. Han anser även att en fördel med filmer är att det är enkelt 

att finna budskap i, att väljer du som lärare rätt film till rätt klass så utmynnar det till en 

explosion av intressanta diskussioner. Nackdelarna med film anser han att det ibland kan bli 

för lätt för eleverna att tolka filmer. 

Han tror att många lärare underskattar sina elever och visar film istället för att låta dem läsa 

böcker. Genom att använda sig av mer böcker i undervisningen tror han att eleverna enklare 

kan utveckla sitt språk. Jan upplever även att film kan vara en anledning till att skrivförmågan 

försämrats hos eleverna, något som han tycker har skett de senaste åren ”De kan säga att de 

sett två filmer på en dag, men de kan inte skriva”.  När det gäller böcker brukar Jan ibland låta 
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eleverna få vara med och bestämma fritt vad de ska läsa, ibland brukar han försöka styra vad 

de ska läsa för att det inte ska bli för spritt eller om de ska läsa något inom en epok, genre 

eller av en viss svårighetsgrad. Filmval brukar han göra själv, eller så tar han med tre filmer 

som de får välja mellan. Detta på grund av de ofta vill se filmer som inte går att analysera 

eller diskutera
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5. Resultatdiskussion

I intervjuer med några slumpvis valda elever visade det sig att anledningarna till att de 

föredrar film framför böcker är att film med dess bild och ljud kan ge ett helhetsintryck som 

inte böcker kan i samma utsträckning. Av resultaten, som visar att film vinner i popularitet, 

går det inte att negligera det faktum att det kanske är som forskaren Kristin Drotner säger, att 

elever behöver de intryck som film kan erbjuda för att stå emot det ökade realitetstrycket som 

finns idag (Holmberg, 1994, s. 58).  Samhället sätter en väldigt stor press på ungdomar idag 

med en ökande arbetslöshet och utanförskap. Även om ungdomar studerar vidare efter 

gymnasiet är det inte enkelt att få anställning. Samtidigt påverkar media eleverna genom att 

måla upp en bild över hur vi människor ska leva – ha goda tillgångar, fina kläder, rätt 

utseende. Kanske är det då så att ungdomar flyr sig bort med hjälp av filmer och bearbetar de 

dagliga intrycken. 

I intervjuerna visade det sig även att en anledning till att ungdomar föredrar film är 

lättillgängligheten. Flera elever förklarade att de föredrar film då de snabbt kan ladda ner dem 

från nätet. En intressant aspekt av detta är att det enligt svensk lagstiftning är förbjudet att 

tillhandhålla filmer genom nerladdning, ändå är det så vanligt förekommande bland 

ungdomar. Det kan även vara så att eleverna tillhandahåller sig filmmaterial från lagliga sidor 

som till exempel tv-kanalers webbplatser.  Anledningen att eleverna tillhandahåller sig med 

filmer från internet kan vara att nästan alla ungdomar idag är så bekanta med datortekniken 

och att de är uppvuxna med en kultur där nerladdning inte tidigare setts som något olagligt. 

Det är även intressant att jämföra med resultatet i tabell 7, där det framkommer att en 

majoritet brukar låna böcker från bibliotek. Kanske kan det vara så att det finns ett så pass 

stort utbud av böcker på bibliotek (i jämförelse med filmer) att de inte upplever att de behöver 

ladda ner böcker från internet. 

Ett stort antal elever anser att film är mer underhållande och att det är enklare att koncentrera 

sig vid filmtittande än vid bokläsning. I intervjuerna går det att se att många elever har 

problem att koncentrera sig vid läsning och att film är ett medium som är enklare att ta till sig.  

Möjligtvis är det som läraren och forskaren Magnus Persson säger, att film som en del av 

populärkulturen är en del av eleverna och att det även är av denna anledning som många 

elever har svårt att koncentrera sig vid bokläsning: Att det har med vana att göra och att 

ungdomar idag tillhör en filmgeneration (Persson, 2000, s. 83). Lärare borde i allmänhet ta 

vara mer på elevers förhållningsätt till film då film är det medium som eleverna känner sig 
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bekanta och trygga med. Det verkar som att lärare ibland upplever att eleverna får 

koncentrationsproblem av att se film, att de blir vana av att få information snabbt och direkt 

och då får problem att läsa texter. Detta innebär i sin tur att film och böcker blir två motpoler 

och ställs mot varandra. Kanske borde lärare snarare titta närmare på vad de ska göra med 

lektionen och fråga sig själv ”hur uppnår jag på bästa sätt syftet och målet med lektionen?” 

och utifrån detta använda sig av texter – film som böcker. 

Eleverna uttryckte i intervjuerna, att de anser att böcker ofta har en mer utvecklad historia och 

beskriver ting mer utförligt och att de på grund av detta lär sig mer. Flertalet av eleverna hade 

svårt att motivera varför de anser att man lär sig mer av att läsa böcker. De menade istället att 

”det bara är så”. Kanske har detta att göra med en traditionell syn på att litteratur är finare och 

estetiskt mer godtagbart än film, att eleverna är uppväxt med en norm där boken anses vara 

det enda acceptabla sättet att lära sig. Det kan även vara så att eleverna anser att det inte spelar 

någon roll om de inte lär sig lika mycket vid filmtittande, det är viktigare att ha roligt vid 

undervisningstillfällena. I intervjuerna skulle eleverna förklara vad den största skillnaden är 

mellan en bok och en film. Här framgår det att eleverna anser de största skillnaderna mellan 

film och böcker vara att böcker är mer lärorikt än film. Även detta kan bero på traditioner och 

normer, att de lär sig av omgivningen under hela sin uppväxt att det är mer lärorikt och 

förnuftigt att läsa. 

I tidigare forskning har det framkommit att många lärare använder film som en 

motivationshöjare och när det väl visas film bearbetas inte elevernas uttryck (Olin-Scheller, 

2007, s. 122). Från de intervjuer som gjorts med lärare och elever går det att konstatera att 

eleverna till stor del får göra filmanalyser där de ska reflektera över varför karaktärer gjorde 

på ett visst sätt i en viss situation och tolka temat i filmen, där målet med filmvisningen är att 

eleverna själva ska kunna tolka mönster och beteenden. Eleverna uppskattar denna metod och 

flera elever anser att de lätt kan lyfta fram sina kunskaper genom detta arbetsätt.  

I undersökningen framgår det att eleverna alltid får bearbeta sina intryck efter filmvisning och 

att film inte endast används som en belöning i slutet av ett moment. Eleverna påpekar i 

intervjuerna att de inte upplever att det är någon skillnad på hur de bearbetar film i jämförelse 

med böcker. Detta förhållningsätt till film går ej att finna (vad jag kan se) i andra studier som 

gjorts, utan det kanske ändå har skett viss förändring i skolan. Inom några år när denna 

generation växt upp, kanske normer och värderingar gällande film och litteratur förändrats.  
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Det som går att ifrågasätta är variationsrikedomen i undervisningen, då det onekligen verkar 

vara så att eleverna endast får göra skriftliga filmanalyser. Av undersökningen att döma har 

det alltså skett en viss förändring gällande hur film används i undervisningen i positiv 

bemärkelse.  

Syftet med lärarintervjuerna var att se hur de förhåller sig till film i jämförelse med litteratur. 

Intervjuerna med de två lärarna Gustav och Jan är intressanta på flera olika sätt. Lärarna 

framhåller att de använder sig av ungefär lika mycket film som böcker i undervisningen och 

de menar båda att det är viktigt att använda sig av både film och böcker i undervisningen för 

att variera den. Variation kan ses som ett nyckelord i diskussionen kring varför de använder 

sig av film i undervisningen.

I intervjusamtalen framkommer vid flera tillfällen argument där det blir tydligt att Gustav och 

Jan anser att man lär sig mer av att läsa böcker än av att se film.  Böcker tar, enligt dem båda, 

längre tid att läsa och det behövs mer arbete och större förmåga till självständigt tänkande från

elevernas sida då det gäller analys och reflektion av litteraturen. Jan menar att filmanvändning 

i undervisningen är att ta den enkla vägen, att alla kan se film och diskutera den. Jans 

kommentar är intresseväckande då den påminner mycket om den kommentar som finns med i 

artikeln Det finns en filmsnutt för varje lektion (Lannvik, Duregård, 2004). I artikeln 

förkunnar läraren Gunnar att elever kan vara lite rädda för litteratur men att film, det kan alla.  

Uttalandena kan ses som väldigt harmlösa men läser man mellan raderna går det att utröna att 

bokläsning ses som svårare och mer lärorikt medan film är något som alla kan – oavsett hur 

smart eleverna är. 

Genom att jämföra resultatet med Christina Olin-Schellers doktorsavhandling Mellan Dante 

och Big Brother: en studie om gymnasielevers textvärldar där det visar sig att lärare använder 

sig av film som en belöning eller för att fånga elevernas uppmärksamhet, går det att se att det 

inte finns några klara likheter. Jan och Gustav använder sig båda av film och böcker till lika 

stor grad och de bearbetar dem på samma sätt. Filmanvändandet i undervisningen är inte 

speciellt varierande, men de låter filmen stå i centrum och behandlar den som en egen 

produkt. Vilken tidigare forskning visat att lärare inte gör. 

Lärarna Gustav och Jan brukar själva bestämma vilka filmer som ska användas i 

svenskundervisningen, detta eftersom de anser att eleverna annars väljer allt för dåliga och 
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platta filmer som inte går att analysera. Däremot brukar de låta eleverna själva bestämma 

vilka böcker de ska läsa. Hur kommer det sig egentligen att eleverna är kapabla att välja bra 

böcker, men inte bra filmer? Är det så att alla böcker kan analyseras, men inte alla filmer? 

Denna syn på film kännetecknas av en traditionell kunskapssyn, liknande den skolverket vill 

bekämpa med hjälp av diskussionsunderlaget Agenda M. I densamma uttrycker skolverket att 

det idag finns en konflikt där traditionella värderingar hindrar de moderna medierna från att 

bli en viktig del av skolverksamheten. Jan menar att medieanvändandet är en 

generationsfråga, att film är en del av ungdomskulturen idag, medan han själv växte upp med 

böcker. Han menar vidare, att på grund av att film är en del av ungdomskulturen, är lärare 

skyldiga att lyfta fram böcker i undervisningen.  Genom intervjuerna blir det naturligt att dra 

slutsatsen att Gustav och Jan har en traditionell syn på kunskap. Då eleverna läser en bok, 

oavsett typ, lär de sig mycket mer än om de ser film. Kunskap förvärvas, med andra ord, av 

elever genom att de bemästrar det skrivna ordet.

Efter genomläsning av intervjuerna, där både Jan och Gustav uttrycker att filmanvändning är 

den enkla vägen att ta som lärare, är en fråga svår att negligera: Varför använder lärare 

egentligen film i sin undervisning? De ovan nämnda anser sig båda se att eleverna lär sig mer 

av att läsa böcker, och att elevernas språk- och skrivförmåga försämrats de senaste åren (till 

stor del på grund av filmtittande). Använder de film i undervisningen på grund av att 

styrdokumenten påtalar av det ska vara del av svenskämnet? Eller är det som Gustav säger, att 

man som lärarstudenter på universitet får veta att ett sätt att bli en populär lärare är att visa 

film? Anledningen till att Gustav använder sig av film verkar inte vara att han ser den som 

lärorik och som en estetisk egen produkt. Det verkar till största del handla om att film finns 

där för att variera lektionstillfällena. 

Jan kan ändå se fördelar med film i undervisningen, han har inte lika traditionella åsikter som 

Gustav, utan anser att det finns flera positiva aspekter med att lyfta fram film i 

undervisningen. Detta kan kanske innebära att det börjar ske en viss förändring i skolan, att 

lärare inte bara ser faror och hot med det vidgade textbegreppet utan att lärare börjar lyfta 

fram filmen på samma sätt som böcker, men att anledningen som lärare använder sig av film 

inte är att de ser film som ett vidgat textbegrepp utan som en sätt att variera undervisningen. 

Detta är i alla fall ett steg framåt. 
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Om jag ska våga mig på en slutsats är det att elever och lärare idag har en traditionell syn på 

kunskap. Eleverna föredrar film framför böcker stort, men tror att de lär sig mer av att läsa. 

Lärare tror även de att kunskap förvaltas bäst genom bokläsning.
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Bilaga.1

Intervjufrågor.
Fråga 1. Vad föredrar du? Film eller böcker? Motivera varför.
Fråga 2. Vad lär du dig mest av? Film eller böcker? Motivera varför.
Fråga 3. Hur brukar din lärare arbeta med film i undervisningen?  Och hur brukar ni 
arbeta med filmen efter att ha sett den?
Fråga 4. Vilken är den största skillnaden mellan att se film och att läsa en bok?
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Bilaga.2

Enkät
Här kommer några frågor som jag skulle vilja att du besvarar, ringa in det alternativ 
som du instämmer med. Tack för din medverkan!
Kvinna eller man?

a) Kvinna

b) Man

Årskurs: ………

Fråga 1. Vad föredrar du? Film eller böcker?
a) Film

b) Böcker

Fråga 2. Vad lär du dig mest av? Film eller böcker?
a) Film

b) Böcker

Fråga 3. Vad använder sig dina lärare mest av i undervisningen? Film eller böcker?
a) Film

b) Böcker

Fråga 4. Hur ofta läser du böcker?
a) Mindre än ett tillfälle i veckan

b) Mellan två till fyra tillfällen i veckan

c) Mer än fem tillfällen i veckan

Fråga 5. Hur ofta ser du film? 
a) Mindre än ett tillfälle i veckan

b) Mellan två till fyra tillfällen i veckan

c) Mer än fem tillfällen i veckan

Fråga 6. Hur brukar du oftast få tag i filmer?
a) Brukar hyra filmer

b) Laddar ner filmer

c) Ser film på tv
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d) Köper filmer

e) Lånar film av kompisar/släktingar

Fråga 7. Hur brukar du oftast få tag i böcker?
a) Lånar böcker från bibliotek

b) Laddar ner böcker (e-books, ljudböcker etc)

c) Lånar böcker från kompisar/släktingar

d) Köper böcker

Fråga 8. Tycker du att dina lärare borde använda sig mer av antingen film eller 
skönlitteratur under lektionerna?

a) Mer film?

b) Mer skönlitteratur

Fråga 9. Brukar ni få vara med och bestämma vilken film/bok ni ska se/läsa i svenskan?

a) Ja, ofta

b) Ibland

c) Inte så ofta

d) Aldrig




