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Abstrakt 
Denna kvalitativa komparativa studie undersöker filmmediets roll i undervisningen av bild- 

och svenskämnet för grundskolans senare år och hur rollen beskrivs i kursplanerna för 

respektive ämne. kursplanerna för bild- och svenskämnet hämtade ur Lpo94 och Lgr11 

analyserades och jämfördes. Utifrån den information som framlästs ur den komparativa 

analysen utfördes samt analyserades fyra kvalitativa intervjuer med grundskolelärare. Studien 

har visat att filmmediet förekommer i en rad olika kontexter i undervisningssituationer i bild- 

och svenskämnet för grundskolans senare år. Det används bland annat som ett verktyg för 

praktisk gruppsykologi, ett medium för att få elever att komma i kontakt med känslor och som 

grund för reflektion samt ett spännande alternativ till mer konventionella redovisningsmetoder. 

I Lpo94 omnämndes perceptionsförmåga och kritiskt förhållningssätt i samröre med film mer 

än dubbelt så många gånger som i Lgr11. Däremot har större fokus givits åt skapande av film 

i svenskan medan omnämnandet har halverats för bildämnet. Identitetsuppövandet har i Lgr11 

decentraliserats; det stora ansvaret som tidigare närvarade i svenskan har i och med Lgr11 

spridits ut på alla av skolans ämnen. Enligt Lgr11 ska eleverna i svenskämnet se på hur man 

för berättelser med olika medier, medan bildämnet fokuserar på kulturella erfarenheter. 

Nyckelord: Filmmediet, bild, svenska, kursplansanalys, pedagogisk roll och praktisk implementering. 
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Introduktion 
Jag har en stor passion för filmen som ett medium för att berätta historier. Rörliga bilder har 

bundit och förtrollat mig så länge jag kan komma ihåg. Som ung minns jag att det främst var 

visuella effekter och berättelsernas lättillgänglighet som drog mig till filmen som medium. 

Efter att ha läst litteratur om film och lärt mig om narrativ blev jag mer intresserad av 

berättarstrukturer och analys av filmernas budskap.  

Filmen som medium har en relativt kort historia då teknikerna för filmskapande började 

utvecklas först under det sena 1800-talet. Det är med andra ord ett relativt nytt medium som 

fortsätter att utvecklas i hög takt. I dagens samhälle är historier berättade med rörliga bilder en 

stor del av vår vardag – det finns tv-serier och filmer för alla möjliga åldrar och målgrupper. 

Enligt min erfarenhet som pedagog badar ungdomar i ett hav av information och behöver lära 

sig tekniker och strategier för att kunna navigera havet och söka sig fram.  

Skolan har en stor roll i barn och ungas utveckling till kritiskt medvetna mediekonsumenter 

och bör därför hjälpa eleverna att utvecklas för att passa in i dagens samhälle. Med andra ord 

måste skolan följa med i utvecklingen för att kunna tillhandahålla eleverna med kunskap som 

hjälper dem att navigera i mediaflödet. Enligt min erfarenhet kommer kunskap som inte är 

förankrad i elevernas verklighet att, av ungdomarna, upplevas som att vara utan eller vara av 

endast obetydligt värde.  

Skolverket följer så gott det kan med i utvecklingen, och har till exempel valt att plocka bort 

begreppet vidgat textbegrepp – det överlevde inte från Lpo94 till Lgr11 då det inte ansågs 

tillräckligt tydligt. Istället har de valt att precisera film och rörlig bild som en typ av de 

litterära texter, visuella kulturer och estetiska berättande som eleverna ska få möta och utbyta 

erfarenheter av inom ramen för bild- respektive svenskämnet. Min erfarenhet säger mig dock 

att många lärare, såväl svensk- som bildlärare, visar osäkerhet när det gäller att använda film i 

ett pedagogiskt syfte, på grund av att de inte känner sig säkra med mediet. Jag upplever att de 

skjuter filmmediet ifrån sig och vill lägga över ansvaret på något annat ämne – svensklärare 

anser att film tillhör bildämnet och vice versa, med tidsbrist som största motivator.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att göra en komparativ studie av Lpo94 och Lgr11 vad beträffar 

filmmediets roll i undervisningen i svenska och bild. Dessutom syftar studien till att 

undersöka den roll lärare i ämnena bild och svenska under grundskolans senare år ger filmen i 

undervisningen. 

För att uppnå detta syfte ämnar studien besvara följande frågeställningar:  

 Vilka didaktiska syften för arbeten med film går att framläsa i kursplanerna för 

bild och svenska ur Lpo94 samt Lgr11? 

 Vilka didaktiska syften för arbeten med film framläsa i kursplanerna för bild 

och svenska ur Lgr11?  

 Vilka didaktiska syften anger de tillfrågade pedagogerna att de har med film i 

undervisningen? 

 Hur använder de tillfrågade lärarna film i undervisningen av sina respektive 

ämnen? 
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Bakgrund 

Kommunikation via bild och språk, samt skapande verksamhet 

Människor har alltid strävat efter att tolka och förstå omvärlden. Mänskligheten använder 

bilder och ord för att förmedla vår förståelse och för att förklara för andra. Nina Bondesson 

beskriver människans strävan efter förståelse i sitt slutord till artikeln Den illojala konstens 

oändliga möjligheter: 

Med vår språkförmåga organiserar vi, systematiskt och metodiskt samlar in och 

klassificerar, gör observationer och experiment, tolkar och analyserar. Förklarar för 

att kunna förutsäga, klarlägger för att kunna förstå. Vi sorterar allmänbegrepp och 

definitioner, formulerar resultat och drar generella slutsatser. Alltid denna vilja att 

veta hur världen är konstruerad, vad livet är, för oss själva och för varandra. Konsten 

är i detta en kunskapskälla vars vitt förgrenade källsprång också bryter fram utanför 

orden och begreppen (Bondesson, 2008:28). 

Det finns, i grottor i Frankrike, ca 25000 år gamla spår kvar av mänsklighetens långa tradition 

att avbilda omvärlden. Enligt Fred S. Kleiner (2009:20) finns det ett stort antal olika teorier 

om varför dessa, de tidigaste kvarlevorna av våra stenåldersförfäder, utfördes. Det talas om 

magiska sätt att kontrollera djuren, riter, instruering av nya jägare såväl som endast 

utsmyckande egenskaper. Enligt Anders Marner och Hans Örtegren är bildtätheten i dagens 

samhälle historiskt sett på toppen av en kurva som ständigt stiger. Vi har genom en digital 

distribution så väl som papperskopior tillgång till historiens bilder så väl som vår samtids 

bilder. Marner och Örtegren menar att ”[b]ildens betydelse ökar successivt inom medier och 

kommunikation. Dagens samhälle är det historiskt sett mest bildtäta samhället” (Marner & 

Örtegren, 2005:137). Dagens ungdomar formligen överöses med bilder och visuella såväl som 

auditiva narrativ. Marner och Örtegren anser att mediesamhället ger bilder allt större utrymme 

och betydelse och att samhället präglas av en global bildkultur.  

Enligt Marner och Örtegren ligger det ett problem i att bildämnet tenderar att fokusera på att 

skapa snarare än på att läsa och tolka bilder. I Marners och Örtegrens artikel Bildämnet i en 

kulturskola för alla problematiseras synen på bildämnet som ett prakiskt-estetiskt ämne. De 

beskriver bildämnets praxis och den problematik de tar upp angår bildlärares tendenser att 

prioritera skapande i ett ämne som både av elever och av lärare ofta uppfattas som ett 

andningshål i skolvärldens teorityngda verklighet. Bildämneskulturen är än idag starkt 

inriktad på en praktisk-estetisk verksamhet, trots styrdokumentens relativt starka fokus på 

teori och bildanalys. Marner och Örtegren belyser den ämneskonceptionsproblematik där 

elevernas förväntningar skapar begränsande ramar för ämnets innehåll: 

Eftersom det finns ett underskott av skapande verksamhet i skolan finns ett stort tryck 

från eleverna att få ägna sig åt skapande i de estetiska ämnena. Ämnena är små på 

timplanen och man kan anta att lärarna premierar produktionssidan i ämnena. En 

kulturskola för alla skulle innebära att alla ämnen har ett skapandeperspektiv. 

Förväntningarna på att få skapa i de estetiska ämnena skulle då sannolikt minska och 

större utrymme för analys, kritisk granskning och reflektion skulle kunna finnas 

(Marner & Örtegren 2005:148). 

Marner och Örtegren anser att bildlärare skulle få större frihet att inkludera fler teoretiska 

moment i sin undervisning, ifall fler ämnen åtog sig en kultur av skapande verksamhet. Vilket 

skulle möjliggöra samtal om bilders betydelsebärande egenskaper. Detta skulle innebära att 

estetiska ämnen skulle få tillträde till vad Jan Thavenius kallar de intellektsuppövande 

ämnenas ställning. Enligt Thavenius (2004:76) har läsämnen sedan andra hälften av 1800-
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talet fått ta rollen som bärare av intellektsuppövande egenskaper medan de praktiskt estetiska 

ämnena får en roll som fokuserar på ”övriga själsförmögenheter” (76). Han menar att den 

uppdelningen av ämnena fanns kvar i Lpo94, då läroplanen inte preciserade en önskan av 

förändring.  

Angående estetiska uttryck och deras lägre ställning i skolsammanhang skriver Thavenius 

(2004:66) menar att estetiska uttryck har och har länge burit på en lägre status i 

skolsammanhang än vad teoretiska inslag har. Han skriver att ”[k]onst och estetik har alltid 

betraktats som något mindre viktigt i skolsammanhang. Undantaget är skönlitteraturen som 

under en lång tid intog en central ställning. Skolretoriken har ofta haft mycket uppskattande 

ord om estetiska verksamheter, men det har sällan fått några praktiska konsekvenser”. 

Thavenius har distingerat mellan två olika diskurser angående estetik i skolverksamheten: ”En 

där föreställningen om skapande för skapandets egen skull är central och en annan där 

skapande och lärande hör ihop” (2004:74). 

 

Att läsa och tolka, elevers möte med texter samt identitetsskapande 

I kursplanerna för Lpo94, främst i ämnet svenska, gick det att läsa om en koppling mellan 

texter som eleverna möter och elevernas utvecklande av identitet och moraliska 

ställningstagande (Skolverket, 2000). I Lgr11 finns text som kopplar elevers 

identitetsskapande samman med skolans uppdrag i övergripande texter som innefattar alla 

ämnen (Skolverket, 2011). Christina Olin-Scheller (2007:42) uttrycker ungdomars 

socialiseringsprocess i en artikel om ett vidgat textbegrepp så här: 

Ungdomar är ständigt sysselsatta med att identifiera sig själva som sociala och 

kulturella varelser såväl i som utanför klassrummet. I denna process spelar inte minst 

möten med olika slags berättelser som film, böcker och digitala texter en stor roll 

(Olin-Scheller, 2007:42). 

Olin-Scheller anser alltså att den kultur eleverna möter, både i skolan och på fritiden formar 

dem. Hon menar dock att det finns skillnader mellan elevers och skolvärldens förståelse och 

värderingar om fiktionstext och att detta får konsekvensen att flertalet skolungdomar upplever 

att svenskämnet inte utvecklar deras kunskaper i att läsa texter. (2007: 43) Eleverna kan inte 

identifiera sig med texterna för det är ett för stort glapp mellan elevernas förkunskap om 

texter och de texter som presenteras i skolmiljön. Olin-Scheller menar att: 

I mötet mellan text och läsare har [...] repertoarer [den litterära kompetensen läsaren 

bär med sig] en avgörande betydelse. I läsningen agerar läsaren och texten utifrån 

dels en allmän, dels en litterär position. Båda är avhängiga av allmänna 

bakomliggande ideologiska strukturer, oftast omedvetna och självklara (2007:43). 

Olin-Scheller menar att mötet mellan texten och eleven kräver vissa förkunskaper hos eleven 

för att denna ska kunna närma sig texten. Hon fortsätter med att beskriva den allmänna 

repertoaren som beror på läsarens attityder och värderingar rörandes exempelvis etnicitet, 

genus och människosyn medan hon menar att den litterära repertoaren innesluter de tankar 

och föreställningar läsaren har om text, litteratur, tidigare läsupplevelser och lässtrategier. 

Textens allmänna repertoar innefattar å andra sidan dominerande moraliska värderingar, 

politiska så väl som religiösa ståndpunkter. När det gäller textens litterära repertoar innehåller 

den formella bitar som språk, stil och struktur (2007: 43). Olin-Scheller menar att mötet 

mellan text och läsare skapar spänning i de fall då de olika repertoarerna samspelar eller 
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matchas medan spänningen uteblir om avståndet mellan repertoarerna blir för stort. Detta 

leder till att läsaren avvisar eller missuppfattar texten (41-44). 

Olin-Scheller anser att ungdomar som läser texter i hemmet många gånger anses vara ”icke-

läsare” (42) och närmast illitterata, på grund av att de texter de läser inte har statusen av 

litterära texter i skolmiljön. Detta får följden att åtgärder ofta sätts in för att få eleverna att 

läsa mer tryckt text. Hon ger exempel på två pojkar i en studie hon utfört som läste mycket 

hemma. De texter de konsumerade var dock av arter som skolan i många fall inte ses som 

värdiga begreppet fiktionstext exempelvis datorspel, fan fiction, filmer men även 

fantasylitteratur. Dessa elever sågs på grund av detta som icke-läsare av sina lärare. Olin-

Scheller menar att svenskämnet i skolan har tendens att präglas av ett uppfattat uppdrag att 

förmedla bildning inom högkultur och ge eleverna förmågan att bidra i en kulturell diskurs 

(43-44). Detta innebär att de texter som väljs ut ofta skiljer sig från elevernas repertoarer och 

ger därför eleverna begränsade möjligheter att ”läsa med igenkänning och identifikation, 

urskilja teman och intertextualitet, fylla i tomrum eller tolka bildspråk” (44). Ska skolan 

påverka elevers identitetsskapande måste således den kultur som eleverna är bekanta med 

finnas med som ett alternativ till historisk litteratur. Olin-Scheller menar att detta inte betyder 

att pedagoger alla gånger bör rata den äldre litteraturen till förmån för nya texter, men att 

lärare bör välja texter i förhållande till vad eleverna har för erfarenheter med text sedan 

tidigare (42-44). 

Enligt Martha Augoustinos och Iain Walker (1995:43) kan filmer förse åskådare med 

hjälpmedel vid varseblivning som kan användas vid tolkning av händelser och information 

inte bara i filmens värld utan även i samhället i stort. De ger som exempel en ung college-

student från Australien som genom sina filmiska erfarenheter av collegekillar i USA 

föreställer sig en lång, blond kille som är intresserad av sport och tjejer. Hon plockar fram alla 

klichéer hon kan komma på för att bilda sig förförståelser om killen. Han är nog, enligt henne, 

en kille som gillar att köra runt i sin dyra bil som han fått av pappa och hänger ofta med 

polare. När australiensiskan får veta att killen i själva verket är kort, mörkhårig och i vissa fall 

lite klumpig tar nästa kliché vid för att hon ska kunna revidera bilden av killen. Det kanske 

handlar om en i filmens värld klassisk nörd med glasögon, tandställning och kläder som inte 

passar vare sig kroppen eller modet. Augoustinos och Walker menar att information jämförs 

och tolkas mot kognitiva mönster som tidigare skapats. Tolkningsmönstren är sedan till stor 

del avgörande för vad människan uppfattar (43). Förekomsten av att kognitiva 

tolkningsmönster är nära kopplat samman med tolkning och förståelse av varseblivningar 

beskriver Augoustinos och Walker så här: 

A schema is conceptualized as a mental structure which contains general expectations 

and knowledge of the world. This may include general expectations about people, 

social roles, events and how to behave in certain situations (Augoustinos & Walker 

1995:32). 

Översatt till svenska betyder det att ett schema, som Augoustinos och Walker (32) kallar 

dessa tolkningsmönster, konceptualiseras som en mental struktur som innehåller 

förväntningar och kännedom om världen. Detta må inkludera generella förväntningar om 

människor, sociala roller, händelser och hur man ska bete sig i vissa situationer. Augoustinos 

och Walker menar att åskådaren använder strukturer byggda på gamla erfarenheter för att 

förstå ny information. 

Per Persson (2000:55) har liknande teser angående receptionsteorier och film. Han har i en 

avhandling, Understanding Cinema:Constructivism and spectator Psykology skapat en 

teoretisk begreppsapparat, kallad spectator psychology, som kombinerar kognitiv reception 
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med psykologiska aspekter. Han fokuserade filmåskådarens tendens att agera enligt vissa 

mönster och vardagslivets influens över meningskonstruktion. Persson menar att åskådaren av 

en film tolkar den enligt ett förbestämt mönster som framkommit ur social inlärning, det vill 

säga observationer av och interaktion med omvärlden, och åskådarens förväntningar av filmen 

samtidigt som åskådarens kreativitet och skapande av hypoteser under filmens gång faciliterar 

mötet mellan åskådare och film. Persson menar att åskådaren till mycket stor del är 

medskapare av filmen genom de mentala processer som inte endast kan sägas vara textens 

struktur återspeglad i åskådaren. Persson menar att erfarenheten av filmen är åskådaren 

medskapare i då denne använder mentala strategier för att förstå den (2000:54-56). 

 

Skolans uppgift att hjälpa elever forma sin identitet 

Gunilla Molloy skriver angående skolans demokratiuppdrag, det vill säga formandet av 

identitet och demokratisk kompetens, att hon såg en fara med att frikoppla skolans 

demokratiuppdrag till ett enda ämne är att det då enbart angår ett fåtal lärare. Hon skriver 

att ”demokratifrågor finns i alla ämnen och alla undervisningsfrågor om lärare ser möjligheten” 

(2007:30). Hon menar vidare att i de fall skolor valt att göra ett eget ämne som tar på sig allt 

ansvar för demokratifrågor finns ”risken att demokratiuppdraget förvandlas till undervisning 

om demokrati i stället för undervisning i demokratisk kompetens inom varje ämnes 

förutsättningar” (2007:30). Det faktum att alla ämneslärare har ett samlat uppdrag som de ska 

utföra inom ramen för sitt eget ämne kan vara riskfyllt då uppdraget konkurrerar om tid i 

ämnet. Molloy skriver att ”[e]ftersom ämneslärare ofta ser sig själva som förvaltare av 

skolämnen, finns risken att de värderar sina ämnen högre än den demokratifostran, som också 

är deras uppdrag” (31). Detta kan ses som en risk med att identitetsskapande numera i och 

med Lgr11 i stort sett är utplockat ur kursplanerna och istället finns i en övergripande text 

som ska styra alla ämnen.  

 

Det vidgade textbegreppet, visuell kultur och estetiskt berättande 

Under höstterminen 2011 skedde ett skiftet från Lpo94 till Lgr11. Betygsskalan graderas om 

från tre till fem godkända betyg och den målrelaterade skolan döps om till kunskapsrelaterad. 

Även retoriken om skolans generella syfte skiftar från en skola för bildning i Lpo94 till en 

skola som siktar mot högre resultat som ska nås genom tydlighet i kunskapskraven i Lgr11 

(Skolverket,  2010). 

I Lpo94 fick termen det vidgade textbegreppet ofta summera de olika slag av texter som 

undervisningen kunde ske genom. Det vidgade textbegreppet användes till stor del för att visa 

att ämnen som svenska inkluderade element av bild, dans, musik och teater samt för att låta 

film, tv och andra medier få plats i undervisningssammanhang (Skolverket, 2000). Thavenius 

hittar det vidgade textbegreppet även i läroplanstexter om tränande av estetiska förmågor:  

[S]kolarbetet ska uppmärksamma ’intellektuella såväl som praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekter’ Det ges också exempel på vilka inslag som rymmer de senare 

aspekterna: drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

(Thavenius,  2004:76). 

Det pekar på att även bildämnet innehöll moment där det var tydligt att det vidgade 

textbegreppet skulle spela en roll i verksamheten. 
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I Lgr11 har detta begrepp plockats bort och ersatts med olika begrepp för olika ämnen. I 

svenskämnet står det att läsa om elevers tränande i att uttrycka sig i varierat estetiskt 

berättande och om bildämnet står det att eleverna ska tolka och uppleva visuell kultur. Både 

estetiskt berättande och visuell kultur inkluderar film (Skolverket, 2011). 

Metod 

Kvantitativ eller kvalitativ studie 

I forskningssammanhang har två disparata metoder för ackumulation av data till 

sammanställning distingerats. Dessa så kallade kvantitativa respektive kvalitativa studier 

syftar till att i det första fallet samla in en stor mängd information som sedan kan bearbetas i 

form av statistik och fokusera på ett färre antal informanter och göra en djupdykning i 

informanternas livsvärld. Enligt Jan Trost (2007:18) har den kvantitativa studien i allmänhet 

högre anseende än den kvalitativa. Trost (2005:6) menar att det i kvantitativa studier finns ett 

större urval att tillgå kan de bättre representera befolkningen. Däremot finns forskningsfält där 

kvalitativa studier med fördel kan användas, eftersom ”det kvantitativa angreppssättet 

analyserar relationer mellan variabler och inte mellan människor” (Trost, 2005:9). Om studien 

är till för att identifiera och hitta förståelse för mönster är en kvalitativ studie att föredra enligt 

Trost. Han menar att valet av metod ska grunda sig i valet av frågeställning. Enligt Trost ”så 

skall man göra en kvantitativ studie” (2005:14) om intresset i studien ligger i att 

undersöka ”hur ofta, hur många eller hur vanligt”, det vill säga frekvensen av intresseområdet 

i studien, medan man ska använda sig av en kvalitativ studie då ”frågeställningen […] gäller 

att förstå eller hitta mönster” (2005:14). I denna studie har jag inriktat mig på att undersöka 

verksamma lärares motiveringar till och erfarenheter av användandet av film i 

undervisningssyfte. Detta är anledningen till att jag i denna studie använder mig av en 

kvalitativ undersökningsmetod. 

 

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet får en studie då likvärdiga resultat återskapats vis mätningar i olika tillfällen. En 

kvantitativ studie där ett stort statistiskt underlag används gynnas av att kontrollera studiens 

statistik med tidigare statistik som mäter samma saker för att jämföra och dra slutsatser dem 

emellan. Då en kvalitativ studie fokuserar mindre på statistiskt mätbar data och mer på 

relationer mellan människor. Detta gör att Trost (2005:112) ser diskussionen om reliabilitet i 

samband med kvalitativa studier som missvisande. Vad gäller validitet drar han liknande 

slutsatser eftersom validitet handlar om mätningens och mätinstrumentets reliabilitet Trost 

(2005:14) talar om trovärdighet i kvalitativa studier. Trovärdigheten byggs upp genom att 

presentera metod och resultat på ett sådant utförligt vis att läsaren kan avgöra huruvida 

studien är trovärdig. 

 

Urval och förberedelse inför intervjuerna 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009:129-130) problematiserar antalet informanter i 

intervjustudier. De anger att det vanligtvis ligger mellan 5 och 25 individer i intervjustudier, 

men anser att antalet informanter ofta inte har optimerats till studien. Det kan handla om för få 

eller ett alltför stort antal informanter som antingen gör det omöjligt att generalisera statistiska 

data som genereras eller att datamängden är så stor att den begränsar djupet på vardera 
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intervju och tolkningen av dessa. Enligt Kvale och Brinkmann tenderar antalet informanter 

vara för stort snarare än för litet och intervjustudien tar på sig en forskningsmetod som är 

alltför kvantitativ för att vara en så kallad kvalitativ metod. Kvale och Brinkmann skriver 

att ”ett allmänt intryck av aktuella intervjustudier är att många skulle ha vunnit på att ha färre 

intervjuer och istället ägnat mer tid åt att förbereda intervjuerna och analysera dem” (2009: 

130). I denna studie har jag valt ett mindre underlag och i stället gå in på djupet av mina 

frågeställningar och fokusera på förberedelser inför samt analys av informanternas svar. 

Jag riktade mig mot verksamma lärare som arbetat i sitt respektive ämne i åtminstone ett tiotal 

år då detta innebar att de hade arbetat med Lpo94 samtidigt som de börjat göra sig bekanta 

med Lgr11. Dessutom valde jag informanter från både kommunala och privata skolor för att 

se om och hur eventuella skillnader i tillgång till teknologi kan påverka arbetsområdet. 

Inledningsvis tog jag kontakt med informanterna via mail med en förfrågan om de kunde 

avsätta tid för att medverka. I mitt mail till de tillfrågade informanterna presenterade jag syftet 

med studien och bad dem att återkomma med tider som passade. Jag uppskattade tiden som 

intervjun skulle ta i anspråk cirka en timme. Anledningen till att jag valde att ange tidsramen 

för intervjun är att informanterna skulle kunna boka in den, samtidigt som jag ville visa dem 

att jag respekterade deras arbetsschema och därför inte skulle ta alltför mycket tid i anspråk. 

Trost anser att det i de flesta fall är pretentiöst och knappast etiskt försvarbart att planera för 

intervjuer som tar uppåt 90 minuter i anspråk då det tyder på ”en viss brist på respekt för 

andra människor och deras andra göranden än min intervju” (2010:82). Jag vägde Trosts 

etiska resonemang mot mina intressen att samla in tillräcklig data och kom fram till att den 

optimala längden skulle vara en timme. 

Till dem som valde att medverka i studien skickade jag efter återkopplingen ett nytt mail och 

bifogade en intervjuguide som jag förberett inför intervjuerna, det vill säga den lista jag 

formulerat över vad Trost (2010:71) kallar frågeområden. I ett fall visade fler än önskat antal 

intressen att medverka och jag fick välja ut de bäst lämpade utefter spridning på skolor och 

relevant yrkesvana. Intervjuguiden jag använde mig av finns att tillgå i bilaga I i detta arbete. 

Trost (2010:71) menar att det lätt går att falla för frestelsen att ta med för mycket i 

intervjuguiden och att detta är särskilt vanligt bland oerfarna intervjuare. Jag identifierade sex 

huvudsakliga och övergripande frågeområden som jag ville få svar på. Dessa områden var så 

formulerade att de enkelt skulle gå att utforma frågor och följdfrågor. Trost (2010:71-74) 

menar att det inte skall finnas med frågor i en intervjuguide till för kvalitativa intervjuer då 

den i möjligaste mån ska styras av informanterna. Jag valde dock, eftersom jag är en relativt 

oerfaren intervjuare, att för min egen del ha formulerat några exempelfrågor innan det blev så 

att säga skarpt läge. Dessa var enbart frågor som jag kunde använda för att sondera 

informanterna och specificera ämnesområdet för mig själv. Dessa frågor inkluderades inte i 

själva guiden då de inte var menade att styra intervjun.  

 

Etiska frågor 

Under utformandet av intervjuguiden och formulerandet av frågor tog jag etiska principer och 

riktlinjer för intervjustudier i beaktande. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009:89) 

skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun om vikten av informanternas samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser för medverkan och forskarens roll i studien. Med 

informanternas samtycke menas att den som intervjuar har ett ansvar att informera om syftet 

med undersökningen såväl som hur studien är upplagd och vilka risker samt fördelar 

informanterna kan stöta på genom medverkan. Gällande konfidentialitet har informanterna 

rätt att vara anonyma. Detta kan åstadkommas genom att använda pseudonymer och utelämna 
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fakta om personen som kan identifiera informanten för läsaren. De konsekvenser som tas upp 

är potentialen till nytta för studiens intresseområde och deltagarnas risk i att ställa upp som 

informant enligt Kvale och Brinkmann (89). Forskarens roll handlar om den etiska 

värdegrund hos mig som forskare som bibehåller studiens oberoende och samt min strävan att 

hålla god kvalitet på arbetet. Det är även min uppgift att säkerställa att jag inte genom att låta 

mina värderingar och personliga åsikter färga frågorna i studien eller för den delen lotsa 

informanterna eller tolka datan till svar jag vill ha. Jag ska förhålla mig objektiv i 

presentationen av resultatet. 

 

Datainsamlingsmetod 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att samla in data. Med 

informanternas samtycke spelades intervjuerna in med digital ljudupptagare, eftersom det 

möjliggjorde flera genomlyssningar då tonfall, talspråk och tankepauser gav nyanser som i 

annat fall lätt kunnat gå förlorade. Trost (2010:75) menar dock att oavsett noggrannhet i 

inspelning får man inte med tillräckligt med information, jämfört med att filma intervjuerna, 

för att kunna läsa mellan raderna i svaren som man får och genom de intryck man får genom 

att närvara vid intervjun. För att citera Trost: ”Minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och 

analys” (75). Jag valde att kombinera mitt minne med ljudupptagning då jag var ensam med 

mina informanter och inte ville föra anteckningar under samtalet eftersom det, enligt Trost 

(76), i vissa fall kan uppfattas som distraherande för informanten. Dessutom ville jag försäkra 

mig om att jag skulle ha tid att titta på informanterna och registrera sådant som ljudupptagaren 

inte kan förmedla så som kroppsspråk och gester. Kvale och Brinkmann (2009:145) anser att 

kroppsspråk, tonläge och intonation är viktigt att ha med i beaktandet vid utförandet av 

transkribering och analys av transkriberad data. 

Då intervjuerna utfördes ställdes frågorna till mycket stor del utifrån den struktur jag arbetat 

fram i intervjuguiden. I de fall jag kände att informanternas svar drog vidare in på andra 

punkter lät jag dem fortsätta sin tankebana. I dessa fall fick informanternas svar till stor del 

styra vilka sorters följdfrågor som var av relevans och jag såg det i vissa fall som nödvändigt 

att förändra ordningen på guiden för att informanten skulle få fullfölja sin tankegång utan att 

den skulle bli avbruten. Dagordningen på intervjuerna blev följaktligen relativt dynamiska 

med vissa fasta punkter så som information om studiens syfte, konfidentialitet och tillfrågan 

om användande av ljudupptagare i början av intervjun, med andra ord det som Kvale och 

Brinkmann (2009:144) kallar orientering, och sedan intervjuguiden med följdfrågor och 

samtal efteråt. 

 

Presentation av informanter 

De fyra informanter som deltog i studien kommer att hädanefter benämnas som Lärare A, B, 

C och D för att värna om informanternas anonymitet. Alla lärare är verksamma inom 

grundskolans senare år. Två av informanterna arbetar på kommunala skolor och två arbetar på 

friskolor. Jag kommer att presentera dem i ordning dels efter ämne och dels baserat på 

yrkesverksamma år i stigande led. 

Lärare A har varit yrkesverksam inom skolan de senaste tio åren, varav hon nio av dessa 

arbetat med svenskämnet. A är utbildad för att undervisa i ämnet, samt ett ytterligare ämne, 

för årskurser fyra till nio och arbetar med elever i grundskolans senare år i svenska och sitt 

andra ämne. 
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Lärare B har varit yrkesverksam inom skolan de senaste 14 åren. B är utbildad för att 

undervisa i svenskämnet, samt två andra ämnen, för årskurser fyra till nio och arbetar med 

elever i grundskolans senare år i svenska och ett av sina andra ämnen. 

Lärare C har varit yrkesverksam, med ett kort avbrott, inom skolan de senaste tio åren. C är 

utbildad för att undervisa elever i bildämnet för årskurserna fyra till nio och arbetar med 

elever i dessa årskurser. 

Lärare D har varit yrkesverksam inom skolan i snart 29 år. D är utbildad för att undervisa i 

bildämnet för elever i årskurserna sju till nio och har jobbat med alla åldrar från 

förskoleelever till vuxna människor nära pensionsåldern. Mest har hon dock jobbat med 

elever i grundskolans senare år, vilket hon fortfarande gör. 

 

Resultat  

Kursplaner 

Jag har analyserat kursplanerna för grundskolans senare år i ämnena bild och svenska från 

Lpo94 och Lgr11. Texten nedan är disponerad så att analysen av Lpo94s förhållningssätt till 

film presenteras först, därefter kommer film i Lgr11 att presenteras och slutligen ges en 

översiktlig analys av båda dessa där jag lyfter fram skillnader, mellan ämnena och mellan 

Lpo94 och Lgr11, som går att framläsa ur analysen av respektive dokument. Jag har 

identifierat tre syftesgrupperingar som jag har valt att använda som underrubriker i 

presentationen av kursplanerna. Den första av dessa angår produktion av film i skolan, den 

andra beskriver hur perceptionsförmåga och kritiskt förhållningssätt kan utvecklas genom 

filmmediet, medan den sista går in på hur film kan ge upplevelser som formar identitet. 

 

Lpo94 

Utvecklar färdighet för egen produktion i Lpo94 

Elever ska i skolan få bearbeta och befästa sina teoretiska kunskaper genom att producera eget 

material, så även gällande film. Detta går exempelvis att läsa i ämnes- och målbeskrivningar 

från bildämnet i Lpo94 samt i syfte i både bild och svenska, centralt innehåll i bägge ämnena 

samt kunskapskrav i svenskämnet ur Lgr11. I mål att sträva mot i kursplanen för bild ur 

Lpo94 kan man läsa bland annat att elever ”[u]tvecklar sitt kunnande för att främja lust och 

vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av […] metoder inom […] 

videoteknik” (Skolverket, 2000). Här sägs det explicit att videoteknik, det vill säga arbeten 

med film som medium, bör vara en del av utbildningen. Det finns ytterligare två sådana 

explicit uttryckta mål för bilden, ett rörande ämnets karaktär och uppbyggnad och ett mål som 

eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Utöver dessa tre mål, där det 

uttryckligen konstateras att film hör till ämnet bild, finns ett citat från ämnets karaktär och 

uppbyggnad som talar om elevernas produktion och som genom det generella språkbruket 

även innefattar film, där det står att bildämnet ”har sin inriktning mot kunskaper i att skapa 

bilder och former, bildkommunikation […] i olika samhällens och kulturers traditioner inom 

konst- och populärkultur” (Skolverket, 2000). Med andra ord syftar bildämnet till att uppöva 

eleverna i att kommunicera genom olika medium i konst- och populärkulturen. Både orden 

bildkommunikation och populärkultur har semantiska konnotationer som inkluderar, snarare 
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än att exkludera, ett filmmedium. Dock märker jag en markant avsaknad av texter som ger 

stöd för ett arbete där eleverna får tillfälle att producera egna filmer i kursplanen för svenska i 

Lpo94. 

 

Utveckling av perceptionsförmågan samt ett kritiskt förhållningssätt i Lpo94 

Perceptionsförmåga, med andra ord kapaciteten att kunna uppleva och framförallt att se, kan 

argumenteras för att vara en viktig del av bildämnet, i Lpo94, då förmågan att uppfatta 

omvärlden är en av grundpelarna i att kunna återskapa den. Denna fallenhet för iakttagelser 

har en nära koppling till förmågan att kunna tolka och analysera bilder i omvärlden, då 

tolkningen enligt Yvonne Eriksson (2009:66) måste börja i en beskrivning av bilden. I Lpo94 

ges i kursplanen för bild åtta punkter där seende, tolkning och kritiskt granskande av bilder 

har fokus (Skolverket, 2000). Av dessa är tre explicit kopplade till ett rörligt bildmedium och 

fem tillåter, genom sitt öppna och inkluderande språk, filmen att komplettera den stillastående 

bilden. I beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad för bild i Lpo94 ges eleven till 

exempel uppmaningen ”att bryta bildens verklighetsprägel” (Skolverket, 2000) och se till 

kontexten genom att göra ”filmytan och tv-skärmen synlig” (2000). För att ge ett exempel på 

en punkt i samma kursplan då det inte står uttryckligen att film är en del av det tänkta 

undervisningsmaterialet citerar jag ytterligare en beskrivning av ämnets karaktär och 

uppbyggnad för bild: ”Bildämnet har sin inriktning mot kunskaper i att […] avläsa, tolka och 

analysera bilder och former i olika samhällens och kulturers traditioner inom konst- och 

populärkultur” (2000). I detta citat är populärkulturbegreppet tolkningsbart till att innefatta en 

instans för ett rörlig blid- och filmmedium som ska avläsas, tolkas och analyseras. 

Att perceptionsförmågan, det vill säga seendet, inte omnämns uttryckligen i kursplanerna för 

svenska torde inte komma som en överraskning. Det talas förvisso om att urskilja olika 

detaljer ur texter, ett till att börja med reflekterat seende där innehåll och uttrycksmedel kan 

skönjas, separeras och värderas. I Lpo94 finns för svenska tre punkter, en hämtad från 

beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad, den andra från mål som eleverna ska ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret och den tredje står att läsa under rubriken 

bedömningens inriktning, som explicit kopplar samman vikten av ett kritiskt förhållningssätt 

till film som en del av ett vidgat textbegrepp (Skolverket, 2000). Beskrivningen av ämnets 

karaktär anger:  

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 texter även bilder (Skolverket, 2000). 

Det finns ytterligare två punkter där kopplingen mellan ett kritiskt förhållningssätt och film, 

som en del av ett vidgat textbegrepp, dock inte är lika solklar. Under rubriken mål att sträva 

mot går det exempelvis att läsa att eleverna ”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och 

uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte 

och karaktär” (2000). Citatet talar om att eleverna ska få tillfälle att träna sig i att med ett 

kritiskt förhållningssätt till ”texten” läsa olika sorters texter. Med ett svenskämne som ansluter 

sig till ett vidgat textbegrepp innebär det att olika sorters texter även innefattar filmer.  
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Att lära genom upplevelser och att forma sin identitet i Lpo94 

Då skolan är en stor del av elevernas vardag har vi en stor del i att fostra eleverna och att 

hjälpa dem att forma sin identitet. Detta syns framförallt i ämnesbeskrivningarna för ämnet 

svenska, där det heter ”[s]pråket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 

identiteten” (2000). Det talas, i kursplanerna i svenska och i bild, om att upplevelserna av 

skönlitteratur, film, teater samt andra visuella och audiovisuella medium kan lära elever något 

om jaget. I Lpo94 talar man om konstruktion av identitet, kunskap och kultur i mötet mellan 

eleverna och populärkulturen såväl som konsten: ”Bilden har en växande betydelse i 

informationssamhället. […] Populärkulturen rymmer den styrande och dominerande 

bildkategorin i barns och ungas liv och har en medskapande roll i deras konstruktion av 

identitet, kunskap och kultur.” (2000) Detta är dock den enda punkten i kursplanen för bild i 

Lpo94 då identitet kan kopplas till något som kan tydas till att de implicerar film som ett 

rörligt bildmedium som ofta figurerar i populärkulturella sammanhang.  

I kursplanen, under rubrikerna ämnets syfte och roll i utbildningen respektive ämnets karaktär 

och uppbyggnad, för svenska i samma styrdokument går det att läsa om en koppling mellan 

personlig utvecklig och film; det talas delvis om hur eleverna genom filmen möter skilda 

kulturella erfarenheter, vilket ger dem chans att ”utveckla ett eget förhållningssätt till kultur 

och kulturella värderingar” (2000), men även att, som det står i beskrivningen av ämnets 

karaktär och uppbyggnad, film, kan ge eleven möjlighet ”att förstå sig själv och världen och 

[detta] bidrar till att forma identiteten” (2000). Upplevelserna eleverna får genom filmen ska 

vid sidan av att förmedla kunskap och värderingar i gällande kulturarvet, utveckla elevens 

förhållningssätt till kultur och värderingar angående kultur, forma identiteten hos eleverna 

även facilitera utvecklandet av empati och förståelse för det som är annorlunda och ge 

erfarenheter värda att utbyta samt tid att utbyta dessa erfarenheter. 

 

Lgr11 

Utvecklar färdighet för egen produktion i Lgr11 

I Lgr11 har bilden inte något mål där det uttryckligen talas om att producera egna filmer. 

Däremot går det att finna två beskrivningar angående skapande som med öppen och generell 

hållning implicerar att filmarbetet bör finnas som ett alternativ bland de divergerande material 

och medium som eleverna ska hantera under sin skolgång. Nästkommande citat går att hitta i 

syftesbeskrivningen för ämnet bild: ”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att 

utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, 

material och uttrycksformer” (Skolverket, 2011). Eleverna ska i enlighet med detta citat 

arbeta med skilda medium för att kunna få möjligheten att utveckla de kunskaper som krävs 

för egen produktion av skilda uttrycksmedel, till exempel film.  

De citat som går att hitta angående produktion av egen film är för svenskämnet är även de 

endast implicerade, men de har blivit fler än i de i bilden. I Lgr11 finns fyra punkter där 

förhållningen till texter är så öppen att den inkluderar, snarare än att exkludera, 

elevproduktion av exempelvis filmer (Skolverket, 2011). Exempelvis går det under rubriken 

syfte att läsa att eleverna genom undervisningen ska ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om 

hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier” 

(Skolverket, 2011). I och med att uttrycket skilda medier inkluderas i syftesbeskrivningen 

bereds det en plats för ett arbete med produktion av film för att formulera egna åsikter och 

tankar i ett textmedium som skiljer sig från penna och papper. 
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Utveckling av perceptionsförmågan samt ett kritiskt förhållningssätt i Lgr11 

Kursplanerna för bild och svenska i Lgr11 har även de punkter som mer eller mindre explicit 

talar om ett förhållande mellan ett kritiskt förhållningssätt och ett filmmedium. I 

syftesbeskrivningen för ämnet bild kan vi läsa om visuell kultur, där film räknas upp som ett 

exempel, som eleverna ska få tillfälle att erfara och tolka. Där står att ”Undervisningen i 

ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, 

konst, arkitektur och miljöer ingår” (2011). I Ytterligare i en punkt under rubriken 

kunskapskraven tas begreppet visuell kultur upp och texten förtydligar vilken sorts 

resonemang elever ska kunna föra, inkluderat ämnesspecifika begrepp, för att nå betyget E, 

det lägsta godkända betyget på en sexgradig skala från A till F ur kursplanen för bild i Lgr11 

som sattes i bruk vid höstterminen 2011. Detta ska eleverna alltså minst vara kapabla, enligt 

skolverket, att utföra för att klara sina senare studier: 

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då 

enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, 

andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och 

verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av 

ämnesspecifika begrepp (Skolverket, 2011). 

Med kursplanens i svenska definition av visuell kultur i åtanke blir det tydligt att lärarna kan 

välja filmen som ett av de medier som eleverna ska klara av att tolka och koppla till egna 

erfarenheter, andra verk och händelser i deras omvärld. Liknande citat går naturligtvis att 

utläsa för de högre betygen. Det finns ännu en punkt där det inte explicit uttrycks att film var i 

åtanke då bildarbetet beskrevs. I ett stycke om syftet med bildämnet står det 

att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap 

utformas i olika medier” (2011). Förvisso kan olika medier här betyda allt från tidningar till 

Internet. Det finns dock en hållplats för filmmediet även här.  

I kursplanen för svenskämnet i Lgr11 står det att läsa under rubriken centralt innehåll att 

svenskämnet innefattar ”[t]exter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och 

dramaturgiska komponenter”, samt ”[h]ur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel 

i tv-serier” (2011). Genom att klargöra att språkliga och dramaturgiska komponenter är vad vi 

ska koncentrera oss på i förhållande till ett rörligt medium som tv-serier eller film går det att 

utläsa att även detta har med analys att göra. Vidare går det under det centrala innehållet att 

läsa att svenskämnet ska med eleverna behandla ”[l]ässtrategier för att förstå, tolka och 

analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras 

syften, avsändare och sammanhang” (2011). Även i svenskämnet beskrivs alltså det vi 

tidigare kallade det vidgade textbegreppet, i kursplanen för svenska formuleras det som olika 

medier i kursplanerna i Lgr11. 

 

Att lära genom upplevelser och att forma sin identitet i Lgr11 

I Lgr11 finns kopplingen mellan utvecklingen av identiteten och film kvar. Det är dock inte 

lika explicit uttalat, utan finns med som, ett bland många, alternativ bland andra former av 

narrativt och bildligt berättande i uttryck som visuell kultur för bildämnet och estetiskt 

berättande för svenskämnet. I den inledande beskrivningen av bildämnet i Lgr11 läser vi 

att ”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden” (2011). Under rubriken kunskapskrav sägs att eleverna förväntas kunna ”tolka 

såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur” (2011). Läser vi sedan under rubriken 
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centralt innehåll och bildanalys ser vi att eleverna ska komma i kontakt med och 

analysera ”Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer” 

(2011). Eftersom bilder anses vara formgivande för jaget innebär det att analys av bilder, och 

visuell kultur, erbjuder eleverna möjlighet att forma identitet. 

Svenskämnet tycks i Lgr11 ha en något tydligare koppling mellan identitetsaspekten och film 

i undervisningen. Under rubriken syfte går det att läsa att eleverna i mötet med estetiskt 

berättande bland annat får tillfälle att utveckla den egna identiteten och förståelsen för 

omvärlden (2011). Identiteten är med andra ord starkt kopplad till upplevelser och i och med 

begreppet estetiskt berättande ges filmen, bland andra kreativt narrativa former, en 

förhållandevis stabil plats i identitetsskapandet. 

 

Intervju med svensklärare 

Lärare A använder, enligt A själv, mycket film i sin undervisning. A anser att filmen är ett bra 

verktyg för att locka svårmotiverade elever. I A:s undervisning får eleverna tillfällen att skapa 

egna filmer, se filmer för att sammanfatta arbetsområden eller för att introducera ett nytt 

arbete och se filmer för att analysera. A säger sig självt ha ett stort intresse för filmmediet och 

tror att det är en anledning till att A ofta blandar in filmarbete i många bitar av svenskämnet. 

A ser att eleverna mår bra av att samarbeta med något de tycker är roligt och att detta stärker 

sammanhållningen i klassen. Lärare A brukar låta sina elever arbeta med att skapa egna 

berättande filmer ungefär en gång per termin i svenskämnet. 

Lärare B använder regelbundet film som inslag i sin undervisning. B låter eleverna skapa en 

berättande film per läsår i svenskämnet och B ser med eleverna en film som B lagt ner mycket 

möda på att välja ut. Filmen som klassen får se är ofta anknuten till något arbetsområde som 

eleverna bearbetar där filmen diskuteras utifrån karaktärernas utveckling och moraliska 

ståndpunkter: Även detta arbetsmoment får plats en gång per läsår i ämnet svenska. Lärare B 

anser att film är ett bra medium för att ”få eleverna med sig” och som inspiration i 

arbetsmoment. B anser att det oftast är helt och hållet positivt att arbeta med film i 

undervisningen. Däremot framlägger B vikten av vad B kallar för ett välavvägt val av film. B 

anser att den film som ska ses och diskuteras måste vara genomarbetad, exempelvis genom att 

läsa dialog och citat tagna ur filmen, innan arbetet sätter igång för att arbetet ska få ett värde. 

B låter eleverna skapa film och använder filmen som utgångspunkt för diskussion om starka 

ämnen för att hjälpa eleverna i deras identitetsskapande. 

 

Eleverna skapar film 

Lärare A låter eleverna arbeta med att skapa berättande filmer och filmer som ett alternativ till 

muntlig redovisning. A berättar om ett arbete A utfört integrerat med SO där eleverna har fått 

arbeta om massmedia och sedan gjort reklamfilmer: 

Vi satte ihop dem i grupparbete så att de var fem eller sex i varje grupp tror jag. De 

fick antingen hitta på en helt egen reklam, eller så skulle de härma någon som redan 

finns och sätta ihop sin egen efter den.  

Lärare A beskriver även moment då eleverna fått göra filmer med narrativ, det vill säga en 

berättande film, utifrån egenhändigt skrivet manus. Under filmarbetet har eleverna fått 

fundera över hur de kan översätta manusets skriftspråkliga berättande i bilder och förstärka 

dessa med stämningsgivande musik. När det gäller att som ett valbart moment redovisa ett 
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arbete genom att filma redovisningen i förväg används enligt lärare A enklast möjligast. A 

anser att detta stärker de elever som vanligtvis inte vill säga något inför klassen. De osäkra 

kan spela in sin egen röst i en miljö där de törs fungera normalt, framför kompisar utan att 

tänka på att bli uttittade och bedömda av en stor publik: 

Jag tänker på de eleverna som är jätteosäkra av sig. När de får jobba med film så 

växer de så att man ser det och det är ju jättekul att se hur de blir mer självsäkra. 

Alltså de som knappt vågar säga någonting när de står där framme och redovisar. Det 

blir som en helt annan elev när de får jobba med och sedan visa upp en film. De 

kryper ju som ihop när de visar den [skratt] men man ser, att de inte tänker när de 

håller på och filmar att de kommer att ha en publik, då är de inte den där osäkra, då är 

det som när de är ute bland kompisarna. Det är som mer som att de håller på och leker 

inför kameran. Så det tycker jag är jättebra för de som man inte får ett ord ur när de 

ska redovisa, de kan ju spela in sin egen röst själv å så syns de där på filmen. 

Detta valbara moment i redovisningssammanhang används även vid ämnesintegrerade arbeten. 

Vid dessa tillfällen sitter lärare från de relevanta ämnena med och ser på filmerna och 

bedömer utifrån sitt ämnes mål. 

Lärare B anser att eleverna visar oanade kreativa talanger då de får arbeta med att skapa 

filmer. B ser att då svenskämnet krymper, en trend B noterat under B:s yrkesverksamma år 

som lärare, är det viktigt att lärare vågar tro och satsa på att ett arbete med film kommer att ge 

eleverna något tillbaka med tanke på att den tid som investeras i arbetet ofta blir längre än 

planerat, då arbeten med att skapa film tenderar till att dra ut på tiden: 

När du släpper lös dem på filmen så visar de en oanad källa av kreativitet som vaknar 

och då, eftersom svenskan krymper, två och en halv timme i veckan är inte så mycket, 

och det tenderar att så fort vi jobbar med film att dra ut lite för länge på tiden och då 

gäller det att våga släppa dom och tro att det ger kunskapsmässigt tillbaka.  

Lärare B menar även att arbeten med att skapa filmer gärna kan ha sin grund i andra viktiga 

delar av svenskämnets mål. B tycker att man genom att ta in filmen som ett moment kan 

krydda ett arbete som annars upplevs om tråkigt av eleverna. Exemplet B ger är den 

traditionella svenska författarkanon och deras verk: 

Det finns ju i vår kursplan att vi ska gå tillbaka och titta lite grann på vår litterära 

kanon. Och den kan ju kännas lite gammal och stötig, men jag har gett ett antal 

grupper alternativet att de får filmatisera livet på till exempel författaren och dess 

verk. Då har det ju blivit väldigt intressanta karaktärer, Nils Ferlin, Selma Lagerlöf, ja 

vem som helst av dem som vi har haft på tapeten. Och där tycker jag att det har blivit 

riktigt bra.  

B ser ett ökat belägg för författarporträtt i Lgr11 jämfört med Lpo94 och tror sig därför ha än 

mer användning för detta sätt att arbeta för att inspirera eleverna att ta reda på fakta om 

författarna. 

 

Eleverna analyserar filmstruktur 

Lärare A brukar se filmer med eleverna i syfte att analysera, diskutera och knyta an till 

kommande arbeten med berättelser av olika slag. A märker att eleverna ofta tror att de ska få 

se filmen för trevnadens skull, men känner själv att film alltid ger en chans för diskussion och 

reflektion. A har använt filmanalys för att eleverna ska veta hur de själva kan tänka när de ska 

skapa filmer: 



15 

När vi ser film och de har fått göra en filmanalys så har vi pratat om filmen. Vi har 

sett en snutt och slagit av ljudet och sett på skillnaden. Ibland har vi börjat med att 

prata och ibland tar vi det efteråt. I vissa fall har eleverna fått göra små sketcher själv, 

bara för att visa upp. Då får de tänka på hur de ska berätta, de kan få gestalta en vits 

till exempel eller en rolig historia och får visa den och fått som överdriva och tänka 

på skillnader, inte mer än så, jag är för okunnig själv för att kunna gå in på mer 

detaljer. 

A upplever sig inte vara tillräckligt duktig för att kunna lära eleverna mer detaljer för eget 

skapande av film, men har genom eget intresse tagit åt sig viss information om filmberättande 

som A använder i analys av filmens berättarstruktur med sina elever. 

Lärare B brukar låta sina elever göra karaktärsporträtt eller krönikor utifrån filmer som de 

diskuterat ur ett temaperspektiv, där temat bearbetats i SO eller NO. B ger efterdyningarna av 

andra världskriget som exempel på ett tema där B själv har arbetat med American History X 

med eleverna för att låta eleverna reflektera över vad det är som gör att huvudkaraktären 

Derek, eller någon annan karaktär i filmen, utvecklas: 

De gjort ett karaktärsporträtt eller skrivit någon krönika utifrån efterdyningarna efter 

andra världskriget, vad kan vi se idag, vad kan vi se i Amerika och vad kan vi se i 

Sverige? Jag har alltid haft som tvång att man ska ha med citat från filmen. Den har ju 

oerhört kraftfulla citat som säger mycket. Det är inte alltid så lätt att få elever att 

utifrån skönlitteratur gilla att citera för de måste gå tillbaka i texten och man måste 

bläddra och läsa tillbaka sammanhanget, men att se sammanhanget och plocka citat. 

De har citatutskrifterna som de ibland får före och ibland efter vi sett filmen. Många 

vill låna hem dem och frågar: kan jag ta med de här citaten för jag måste se i vilket 

sammanhang och vad händer. Bra tycker jag. 

B brukar transkribera citat ur filmen och bearbeta dialog före och under filmens gång. Detta 

ser B som ett bra tillfälle att lära eleverna att citera då de känner större aversion mot att leta 

reda på citatens sammanhang i text än i film och ser därför ofta själva det som önskvärt att 

kontrollera citatets kontext. 

 

Eleverna lär genom sina upplevelser av film 

Lärare A anser att även de elever som ser filmer och kanske inte reflekterar fullt ut kan lära av 

att uppleva skillnader i sättet att tänka angående film. A brukar låta eleverna göra analyser 

och recensioner med eleverna och sedan sammanfoga dessa i ett kompendium som delas ut 

till alla elever: 

De som är anti mot att läsa kan ändå få sin historia och få träna på att tänka varför de 

gillar inte filmen vi såg. De får skriva ner och försöka lägga ord på vad det är de ser 

och hur de upplever det. Sedan kan de läsa varandras analyser eller recensioner, då 

ser de skillnader i hur olika man kan uppleva saker. De filmanalyser de gjort samlar 

vi ihop som ett kompendium, efter att jag har korrekturläst och gett tillbaka texterna 

så att eleverna får rätta språket så att det inte blir så känsligt. Vi sätter ihop texterna 

till ett kompendium som de får, så har de varandras texter och kan spara dem. Så man 

kan lära av varandra. Det är ju ganska kul för de hajar till för att en av dem kanske 

skriver bara en halv A4-sida och någon har skrivit två – tre sidor. Då hajar de till och 

ser skillnaden: Å herre gud, det där har jag ju inte ens tänkt på [skratt]. 

Lärare A menar att eleverna genom att möta andra elevers upplevelser med filmer kan 

utveckla sin egen förmåga att tolka och analysera händelseförlopp i berättelser.  



16 

Lärare B lägger stor vikt vid att eleverna får möta moraliska frågor och genom starka 

upplevelser reflektera och diskutera olika ståndpunkter och vad åsikter kan få för konsekvens. 

B ger som exempel diskussioner B haft med klasser som läst om världskrigen utifrån filmen 

American History X: 

Det spelar ingen roll vilken skola man är på så jobbar man med världskrigen i nian 

och det absolut bästa arbetet kring det jag har varit med om är när vi har förstärkt 

efterdyningarna av andra världskriget med film genom att se ”American History X”. 

Det är egentligen en 18 års film och den är grym och våldsam. Men den är så 

fantastiskt bra. De flesta eleverna har redan sett den, men de har sett den oreflekterat 

och det är en väldigt stor skillnad. Och det är en film som är så bra om den är 

välarbetad. De ser den mer än gärna igen och säger efteråt så här: det är som om jag 

aldrig hade sett den förr och nu vill jag säga något om den i samband med krigen då 

man har jobbat med andra världskriget. Då ser man den med helt andra ögon. Jag har 

gått igenom filmen många gånger och skrivit ut alla citat som vi har ansett påvisar 

den oreflekterade rasismen som finns i dagens samhälle. Det är en riktigt bra film. 

Lärare B anser att filmen förstärker temat om efterdyningarna efter andra världskriget och är 

en väldigt bra film för att belysa oreflekterad rasism så länge den blir väl bearbetad och 

eleverna får tid på sig att reflektera och se hur karaktärer och deras åsikter förändras. När 

Lärare B ser en film med sina elever med avsikt att diskutera den vill B dela upp den och i 

förväg valt stopp där det går att bryta av historien med diskussioner. De gånger B sett en hel 

film med en klass har B bearbetat filmen i förväg så att eleverna redan har fått förståelse kring 

ämnet säger B:  

Vi ser en bit och diskuterar igenom den och går in i citat, jag kanske har gett något 

fråga i förväg som de ska fundera på under filmen och ge reaktioner i kring. [...] En 

snabb reflektion tillbaka tillsammans med eleverna: okej vad har vi sett? Vad har vi 

diskuterat? Snabbt och sen kör vi. Om man säger i förväg att nu ska vi titta en 

halvtimme, vi delar upp den på tre avsnitt, så säger eleverna: Nä, kan vi inte få se hela? 

Nej, vi ska inte se hela ännu men däremot så ska vi jobba lite grand på vägen och sen 

blir det aldrig något problem. Jag upplever att man inte bara kan komma till nästa 

lektion en dag senare eller två dagar senare och bara slå på utan då måste man liksom 

snabbreferera det hela lite grann. 

Även de gånger eleverna ser filmen med pauser mellan olika akter förbereds filmen genom 

frågor som ska fungera som stöd vid reflektion. Eftersom det kan gå några dagar mellan 

tillfällena för filmvisningen gör Lärare B alltid e snabb reflektion över det som hänt innan de 

sätter igång på nytt.  

 

Kommentarer om film i Lpo94 och Lgr11 

Lärare A arbetade under Lpo94-tiden med en lokal kursplan som tagits fram gemensamt på 

skolan A arbetar på. I den lokala kursplanen stod enligt A att eleverna skulle kunna uttrycka 

sig genom olika medium: 

Då hade vi ju förenklat och gjort om till lokala kursplaner, det ska man ju inte göra i 

år med nya kursplanen, men då hade vi där det stod, nu kommer jag ju inte ihåg exakt 

formulering, att man ska kunna uttrycka sig med olika uttrycksmedel som film, 

specificera att eleverna inte alltid behöver göra muntliga framställningar utan att de 

även vet hur man kan sätta ihop en film och klippa på enklast möjliga sätt. 
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Under intervjun med Lärare A framkom det även förutom att de specificerat skapandet av 

spelfilm och film som ett tekniskt hjälpmedel vid redovisningar att de haft som mål i den 

lokala kursplanen att analysera film. Lärare A ansåg sig inte vara tillräckligt insatt i den nya 

kursplanen för att diskutera den något djupare. A tyckte sig dock se en förändring i jargongen 

från en rekommendation till ett krav: 

Det första jag vet att vi satt och diskuterade med andra svensklärare på skolan det var 

överlag bara i vårt ämne så tycker jag att det framgår det tydligare. Tidigare var det: 

Du bör! Nu står det mer att: Du ska! Det är väl de sakerna som gör att man hajar till 

mest. Sedan känns som att det är samma saker som ska ingå, bara det att datorn ska 

användas mer. Den ska in alltså. Tidigare var det ju som att det var lite mera valfritt, 

nu känns det som nu ska det finnas. 

Lärare A ansåg att tekniken iLgr11 ska finnas som ett hjälpmedel som eleverna ska klara av 

medan A såg det som ett alternativ i Lpo94. 

Lärare B såg en stor fokus på identitetsskapande i Lpo94. B tycker själv att filmmediet hjälpte 

B att ge eleverna upplevelser som de ansåg värda att diskutera: 

I Lpo94, så finns det här med identitet och förståelse för andra människor. Det är ju 

värdegrund och identitetsutveckling, etik och moral och så vidare. Det är ju framför 

allt i ämnen där som vi har svårt att ge ett sådant starkt input åt dem. Filmen är ett 

starkt känslomässigt medium, där fångar du eleverna. Men det gäller ju att inte låta 

dem se film bara för filmandets skull utan ha ett budskap och ha valt filmen för ett 

specifikt ändamål. 

I Lgr11 tycker B att målen från Lpo94 mest bara har formulerats om. B tycker att de nya 

målen vid första anblick var självklara men att de visat sig mindre självklara när de skulle 

implementeras. Däremot ser B fortfarande mål i svenskämnet samt mål i den övergripande 

text som handlar om hela skolans uppdrag som behandlar identitet: 

Fortfarande har vi ett mål i alla fall, ett mål i svenskan, och sen finns det ju de 

övergripande målen alltså läroplanens mål om kunskaper ja, övergripande mål och 

riktlinjer, de ska utveckla den egna identiteten och förståelse för omvärlden det är väl 

där jag tänker att filmen kan spela en stor roll. 

Lärare B berättar att B kommer att fortsätta arbeta med filmen som ett verktyg för elevernas 

utformande av identitet och värdegrund. B ser även möjligheter med att fortsätta arbeta med 

skapande av filmer i samband med kanoniserade verk och författare: 

Sedan har vi förstås det här med att göra film själv. Det är ju inte annorlunda nu med 

nya målen går vi till exempel in på skönlitteraturen så är författaren viktigare än 

tidigare. Alltså bakom varje text ska vi visa vem som finns där och då tänker jag att 

det är ännu tydligare. Så även om vi går tillbaka till gamla texter eller om vi är i 

nutidens texter så ska ju författaren belysas och då tänker jag att filmen ska komma 

att få spela roll där. Både om man ska skapa eller om man ska se. 

Då författares liv ska belysas så väl som verken kan, enligt Lärare B, filmen användas som 

inspiration och motivatör vare sig det gäller att skapa eller se film om författaren. 

Lärare B berättar även att B känner sig lite osäker på delar i Lgr11. Jag och B diskuterar 

dramaturgibegreppet som finns med i Lgr11 och B talar om att trots att B har arbetat med den 

dramaturgiska kurvan i samband med novelläsning med elever känner B sig inte bekväm med 

terminologin då B inte själv behärskar den så väl som B önskat. 
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Hinder och möjligheter 

Lärare A anser att det finns ett litet problem i att det är svårt att kolla att alla arbetar lika 

mycket eftersom skapande av filmer i A:s klasser sker i grupper. Ett annat hinder som A har 

identifierat är de tillfällena då tekniken krånglar och kommer i vägen för ett välfungerande 

filmarbete. Vid dessa tillfällen brukar A i första hand ta hjälp av kunniga elever i klassen för 

att avhjälpa fel och hitta lösningar när elever fastnat under ett arbete med att skapa film. I de 

fall det inte finns elever i klassen som kan tekniken finns det menar A andra lärare på skolan 

som i sin tjänst har kunskap om program och felsökning: 

Jag känner att tiden inte räcker till för att hålla mig uppdaterad om allt, nu kör jag 

mycket på att det är ju bara att inse att eleverna kan mycket mer än jag. Om det är 

någon som frågar någonting, frågar hur ska vi göra det här? Då tar jag hjälp utav 

någon annan elev i klassen som kan det för att det går snabbare än att jag ska försöka 

sitta och sätta mig in i alla program och hur det ska funka och vilka effekter som finns. 

Å sedan när tekniken krånglar, då har vi har några stycken på skolan som har olika 

ansvarsområden inom datorer i sin tjänst. 

Lärare A berättar att skolan nyligt har fått bärbara datorer till alla elever i årskurs sju till nio. 

A berättar att eleverna filmar med inbyggda webbkameror, egna digitala kompaktkameror 

eller kameran i mobiltelefonen. A menar dock att det är lättare att arbeta nu när alla elever har 

tillgång till utrustning för att filma. Lärare A ser även arbetet med skapandet av filmer som en 

möjlighet att låta eleverna samarbeta kring något de tycker är roligt och givande: 

Om eleverna ska jobba med litteratur finns det tillfälle att de både läsa och se vissa 

grejer och då kan de se skillnaderna. Och i och med att jag gillar film själv så är det 

väl därför jag blandar in den biten mycket tror jag. Plus att jag ser att klassen mår 

bättre som helhet, de funkar bättre när de får samarbeta och jobba med sådana saker 

som de tycker är roliga tillsammans. Då börjar de funka som klass å då har man ju 

dem med sig. 

Lärare A ser ett terapeutiskt värde i arbeten med film. A låter klassen arbeta med att skapa 

film ungefär en gång per termin då eleverna, i grupper, får göra egna filmsnuttar efter manus 

som de får arbeta fram. 

Lärare B ser filmens låga status bland kollegiet som ett hinder för att arbeta med film. B anser 

att det kommer sig aven tradition av att se film utan att först måla upp syftet för arbetet: 

Jag upplever att om man inte har etablerat det i kollegiet så kan det vara så där: Jaha, 

ni ska se film [tillgjort snorkig röst] eller hur va? Så fortfarande i kollegiet så kan vi 

bära med oss det här med att film är lite grand utav vårt gamla ”låt tiden gå” -koncept. 

Men alltså det är där som det finns oerhört mycket att hämta om vi har valt rätt. 

Lärare B ser möjligheten i att inspirera elever som annars inte vill eller törs genom arbeten 

med film. B anser att eleverna blir alerta då det talas om filmarbeten och ser att kreativiteten 

flödar vid skapandet av egna filmer. 

Intervju med bildlärare 

Lärare C arbetar enligt C själv inte med filmarbeten i helklass. C känner att C:s kunskap inte 

räcker till för att kunna leda eleverna i ett arbete med film och koncentrerar sig på att bedöma 

elevernas arbeten utifrån huruvida eleverna lyckats plocka in stämning i filmen. C menar att 
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det även hos eleverna finns tendenser att prioritera traditionella material framför digital teknik 

i C:s ämne. 

Lärare D berättar att D inte använder film som ett regelbundet inslag i undervisningen, men 

att D har jobbat med filmarbeten integrerat med svenska, SO och i vissa fall även NO. D säger 

att D jobbat mer med animation än med spelfilm med sina elever och att D har sett att 

eleverna tenderar att välja traditionella konstområden före film i sitt egna bildarbete. 

 

Eleverna skapar film 

Lärare C låter sina elever jobba med film då de själva kommer och frågar om lov. De får då i 

uppgift av C att göra en planering som de sedan ska visa för C där de har planlagt vad som 

ska ske och hur filmen ska bli och sedan får de sätta igång att arbeta med manus med stöttning 

från C: 

De får alltid visa upp en planering. Det tycker jag är jätteviktigt oavsett om det är film 

eller nå got annat de ska jobba med så ska de visa upp en planering, skriva ett manus 

och så visar jag på hur man kan tänka kring manus och går igenom lite grunder med 

vinklar och klipp och vad man kan tänka på, lite grunder och så får de jobba utifrån 

det.  

Lärare C går igenom grundläggande bildberättande med eleverna som bearbetar manus. C 

berättar för eleverna om vad olika vinklar gör för bilderna och hur de kan använda ljussättning 

för att skapa stämning: 

Jag känner att vi har haft de som har jobbat med svenska, och vi har haft några korta 

samarbeten där eleverna ska göra korta spelfilmer, eller konstfilmer men då har jag 

sagt att jag kan bedöma det utifrån bilderna, hur eleverna väljer vinklar och 

ljussättning som att bedöma vilken bild som helst, filmen har samma egenskaper, där 

kan man tänka likadant. Om man skulle klippa i en film och visa på stillbilder, så kan 

man titta på dem som rena bilder och där känner jag mig trygg, men när det kommer 

till filmer som berättande då tycker jag inte riktigt att det är mitt område. 

Lärare C berättar att C:s brist på kunnande inom film gör att C koncentrerar sig på att hjälpa 

eleverna med bildberättandet, det vill säga att C lämnar det narrativa berättandet till 

exempelvis svensklärare då C anser att det inte är C:s eget expertområde. C berättar att C inte 

känner att C ”kan vägleda eleverna om det handlar om spelfilm”, men menar att det finns 

andra filmer som exempelvis animation som C gärna använder sig av då C anser att det mer 

rör C:s ämne. De spelfilmer eleverna gör bedömer C efter stämningen eleverna skapat i 

bildytan. C berättar att C tittar på bildspråket och tänker bort det andra, C ser på hur 

berättelsen berättas genom kameravinklar, perspektiv, stämning och ljussättning som om det 

vore en teckning eller en målning. 

Lärare C berättar om hur C upplevt att eleverna flockas runt de som sitter och arbetar med 

rörlig bild och att detta får konsekvenser för hur eleverna väljer att uppträda framför kameran. 

Det tenderar att bli att man ska visa sig cool och häftig framför kameran och därför inte 

släpper lös. Det blir pinsamt och personligt. Detta kan ha att göra med att datorskärmarna i sin 

placering i rummet är synliga för de resterande elever så att alla lätt kan komma och se hur 

arbetet fortskrider. C berättar även hur eleverna gärna jobbar hemma större delen av tiden då 

de arbetar med denna sorts arbete. Då C frågar eleverna hur det går och vill se processen 

under arbetsgången kan C ofta få som svar att materialet finns hemma. Detta bekymrar dock 
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inte C så mycket då eleverna i slutändan trots allt kommer tillbaka med goda resultat. Dock 

gör det att C inte kan vägleda eleverna under deras arbetsprocesser.  

Lärare D berättar att D inte för tillfället arbetar så mycket med film i sin undervisning. D 

berättar att D har då D arbetat med film arbetat först och främst med animation, dock även 

spelfilm, ofta integrerat med andra ämnen. D berättar att D gillar animation eftersom det 

faciliterar för fantasin, allt är möjligt. ”Det är mycket som blir kul för i animation är ju allting 

möjligt, man kan lätt åka till månen, en krokodil kan bli en blomma det är möjligheterna med 

förvandling som är roliga att jobba med.” D berättar att anledningen till att D inte valt att 

arbeta med filmer på sista tiden är att det har kommit så mycket ny teknik som D inte hunnit 

lära sig. När D var ny som lärare, berättar D att D var en ”stjärna” på videoteknik. D säger att 

då var D den enda som hade arbetat med sådant och D kunde teknikerna som var involverade. 

D ger exempel på temata D tillsammans med andra ämnen behandlat med eleverna: 

Ibland har vi jobbat ihop med svenska till exempel. Det kan ju handla om utsatthet 

eller typ mobbning som det har berört, sen kan det ju vara vanliga fiktiva filmer alltså 

spännande filmer och så som de hittar på själva. Jag tycker att det är väldigt bra att 

integrera med svenska och även andra ämnen går ju att ha. Man kan ju också göra 

dokumentärfilmer eller filmer som beskriver och berättar om hur saker fungerar eller 

om platser om man gör studiebesök på. Det finns ju många sorts filmer.  

Lärare D ser möjligheter att skapa filmer av dokumentär art gärna i samarbete med SO-ämnet 

och tycker att NO kan vara samarbetspartner i filmskapande då det gäller att beskriva hur 

någonting fungerar, även här är animering ett bra alternativ. Med eleverna har D arbetat med 

ler-animation, Cutouts
1
 och Pixilaion

2
, och i vissa fall även tecknad animering både vad gäller 

beskrivande filmsekvenser och ”roliga historier med gubbar”. D menar att då det finns många 

typer av filmer finns det även många användningsområden. Lärare D ser att eleverna kan 

mycket mer än D själv när det gäller den digitala världen, men anser att D har kunskaper om 

annat som kan hjälpa dem i sitt arbete med film: 

Det jag kan hjälpa dem med det är ju andra saker, det handlar om filmspråk och hur 

man gör film. Hur man tänker om dramaturgi och sådana saker. Men när det gäller 

tekniken är ju de, och på många andra områden också, mer avancerade än vad en 

lärare är. Det är mycket ungdomar som gör film för sig själva och det finns de som 

har jobbat ganska mycket med film och som gör det kontinuerligt. Vi använder film 

också ibland för att redovisa arbetsområden. Vi har föräldraredovisningar då kan 

eleverna visa filmer som de har gjort.  

Lärare D ser en möjlighet att involvera föräldrar genom att spela in delar av elevernas 

skolvistelse och visa upp för föräldrarna på föräldraredovisningar. D ger exempel på när de 

filmat under studieresor och låtit föräldrar se hur eleverna haft det och vad de gjort genom 

filmen. Lärare D berättar att då D inte känner sig bekväm med den nya tekniken, inte kan 

vägleda eleverna tekniskt i filmande och redigering, men D anser sig kunna tillföra språket 

eleverna behöver för att uttrycka sig. Lärare D menar att bildspråket är det viktigaste i D:s 

ämne och tycker därför att det inte spelar någon roll vilket verktyg eleven väljer för att 

nedteckna sitt språk. D ser ingen värdemässig skillnad mellan penna, pensel eller dator. D 

berättar att D ser möjligheten i att arbeta med fotografering innan eleverna får gå in i ett 

arbete med film: 

                                                 

1
 Animering med hjälp av platta figurer, ofta klippta ur tidningar eller fotografier 

2
 Pixilation är en term inom stop motion-animering och innebär att stillbilder, ofta av ett mänskligt 

objekt, sammanfogas så att en rörelse kan uppfattas. 
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Egentligen tycker jag att det finns många likheter mellan foto och film. Jag tycker inte 

att det är så dumt att jobba med foto först och sedan jobba med film. För hur bilden är 

uppbyggd och hur man skapar maktförhållanden i en bild eller stämning det är ju 

samma fast rörelse tillkommer i filmen och det gör ju i sig saker förstås, men att börja 

med foto kanske inte är så dumt. Det går ju att jobba med allt, jag är inte alls emot 

film, det är bara det att jag inte kan det och det känns frustrerande att man inte hinner 

lära sig saker. Den grundläggande bildkompetensen den måste man ju ha ändå. Den 

lever man mest på ändå. 

Trots Lärare D:s uttalade frustration över att inte ha hunnit tillägna sig kunskap och metod för 

att bemästra den nya tekniken ser D sin grundläggande bildkompetens som den viktigaste 

delen i D:s yrkesprofession. D har kunnande om hur man läser eller skriker ut 

maktförhållanden och stämning i bilder. D anser att då D är insatt i fotografikonst och vet hur 

man bygger upp en spänning i bilden kan D hjälpa eleverna att bygga upp spänning i bildrutan 

eftersom film är som fotografi fast med rörelse. 

I de fall det uppdagas att Lärare D:s elever aldrig tidigare arbetat med film när de står inför ett 

filmarbete brukar D låta eleverna leka av sig inför kameran innan eleverna får påbörja 

filmprocessen med bildmanus och planer om plats och scentillbehör. D tar som exempel ett 

arbete D gjort integrerat med svenskämnet för ett par år sedan: 

En klass som jag arbetade med för några år sedan skulle göra små enkla filmer om en 

händelse där någon visade civilkurage. Om det var att någon blev nedslagen eller rädd 

och så skulle situationen lösa sig på något sätt. Hur skulle man handla då? Då fick de 

sitta i grupper och tänka ut en story, det var integrerat med svenskan, sen fick de 

gruppvis göra enkla saker, till exempel filma att gå ut och in genom en dörr eller när 

de sitter runt ett bord och pratar, så att det ser ut som att de pratar och alla inte sitter 

och tittar in i kameran och sådana saker. Det blir ganska roligt för det blir fel även om 

de vet hur man ska göra. Då får de se sig själv och så får de apa sig och så gick jag ut 

och de fick filma hur mycket de ville ett tag tills det var gjort. Efter att de fått ”göra 

av sig” började vi skriva bildmanus och funderade över var vi skulle hålla till.  

Eleverna fick i uppgift att testa spela upp samtal inför kameran och fundera ut hur de skulle 

uppföra sig framför kameran för att det skulle se naturligt ut. De fick dessutom tänka ut hur de 

skulle beskriva att någon kom in eller gick ut ur en dörr för att rörelsen skulle stämma. Efter 

att eleverna testat på mediet och skrivit klart bildmanus till deras story fick de gruppvis åka 

iväg med Lärare D till de inspelningsplatser som de specificerat i bildmanuset. D berättar att 

D inte upplevt arbetet som särskilt viktigt men att eleverna visat att de uppskattat arbetet och 

upplevt det som viktigt.  

 

Kommentarer om film i Lpo94 och Lgr11 

Lärare C använder kursplanernas mål som vägledande vid bedömningen av eleverna. C visar 

eleverna punkter ur kursplanen som de ska tänka på då de tar på sig ett filmarbete, men då C 

inte själv initierar arbeten med film planerar C heller inte efter vad styrdokumenten har att 

säga om film: 

Jo alltså det är ju inte förrän man gör en bedömning då gör man ju inte det enbart på 

film utan man lägger ju ihop filmen och måleriet, foto, allt och sedan gör man en 

bedömning, Jag går inte in och bedömer varje uppgift och gör djupdykningar utan då 

sammantar man ju allt eleverna har jobbat med under en termin. 
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Lärare C anser att kursplanerna är tydliga med vad eleverna ska kunna om film. C anser att 

Lgr11 talar i tydligare ordalag om filmens roll i undervisningen än vad Lpo94 gjorde. C 

berättar att C alltid använder kursplanerna då C bedömer elevernas insatser och att ju längre C 

jobbat desto mer stödjer C sig på styrdokumenten för att ”rättssäkra för eleven i första hand” 

med även för C:s egen skull. C berättar att C redan när eleverna påbörjar sitt arbete med film 

brukar gå igenom vad eleverna ska tänka på under arbetet och de får visa upp sin planering 

innan arbetet sätter igång för att C ska kunna stödja dem i arbetet. 

Lärare D berättar att D utifrån kursplanen för bild i Lpo94 sett anledning att arbeta med analys 

och kritik av rörliga bilder, skapande av rörliga bilder, när D fokuserat på film i 

undervisningen. Då det gäller elevernas förmåga att kunna tillämpa bildspråk använder D 

främst nyhetsbilder eller fotografier som eleverna får titta på och samtala kring, D anser att 

det likaväl hade kunnat vara nyhetsreportage som nyhetsbilder. D tycker dessutom att 

populärkulturen borde bearbetas mycket och då inte bara i bilden: 

Det här med hur film används i populärkultur det är ju det borde man ju jobba 

jättemycket med inte bara i bilden utan i SO och svenska, det är ju alltmöjligt. Och 

det är ju mycket analys av innehållet och det är också filmer som påverkar ens 

beteende och ens livsstil.  

Lärare D anser att då eleverna ser filmer som ligger nära dem påverkar det deras identitet. D 

anser att det är viktigt att eleverna får möta populärkultur i skolan och att ansvaret för detta 

bör ligga på flera ämnen.  

Lärare D anser att tekniken som redskap har fått en mindre roll i bildämnet för grundskolans 

äldre elever i och med skiftet till Lgr11. D anser att kursplanen för bild är slarvigt skriven och 

att kursplaneförfattarna verkar ha glömt bort vissa vitala bitar av ämnet. Ett exempel D ger rör 

den teoretiska prägel som Lgr11 har adapterat till kunskapskraven i bild för elever i slutet av 

nian: 

Vissa saker måste det ges tid för att träna i ämnet, det är som kondition i idrotten, du 

behöver alltid träna att läsa i svenskan och du behöver träna seendet och kopplingen 

mellan öga och hand i bilden, tecknandet. Men det finns egentligen inga 

kunskapskrav kopplat till det. Kunskapskraven har blivit för teoretiska och det är 

egentligen samma kunskaper som tränas inom alla ämnen nu. Och det tycker jag är fel. 

Jag tycker att poängen är att ämnena är olika och att man jobbar ihop för då får man 

större möjligheter som elev. Större möjligheter för att hitta sina uttryck för att visa hur 

man upplever världen. Nu blir det viktigare att eleven är insatt i andra ämnen för att få 

ett bra betyg i bild, om de inte är engagerade politiskt och ska göra bilder med ett 

politiskt budskap så faller det platt för de vet inte vad de ska förmedla. De elever som 

kan ämnet och har åsikter blir hjälpta där och då blir det ett mått på hur bra du är i SO. 

Man behöver fundera ut ett sätt att kolla att eleven är bra i bild istället för bara om 

den är bra i SO. Man ska jobba integrerat med SO:n men bedöma separata kunskaper. 

Jag tycker att andan i den här kursplanen är teoretisk. 

Lärare D anser att man istället för att låta alla ämnen ta på sig liknande roller bör använda sig 

av integrerade projekt för att eleverna ska kunna bli bedömda genom på olika plan. D tycker 

att då Lgr11:s kursplan för bild enbart talar om bildskapande i samband med bilder med 

budskap påverkar det de elever som inte är insatta i ämnet som ska behandlas och därför inte 

har skapat sig åsikter att förmedla. D menar att bildämnet blivit en utpost för att stärka SO, det 

vill säga ett ämne för att kontrollera om eleverna är bra på SO, inte huruvida de har kunskaper 

i bildskapande. 
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Filmanalyser, eller att se strukturer 

Lärare C arbetar inte med filmanalyser då C inte arbetar med film i helklass.  

Lärare D förklarar att D tidigare brukade arbeta med analys av olika sorters film i sin 

undervisning. Då talade D om vart man placerar kameran i förhållande till de som rör sig i 

bilden. D tycker att mediet har förändrats så pass mycket nu att man måste ha andra 

infallsvinklar då man pratar om film dels för att filmer förändras men även för att eleverna har 

helt andra förutsättningar att se film nu än tidigare. D menar att det som var nytt och 

spännande en gång i tiden är självklart för många elever idag: 

När jag började som lärare så pratade man mycket om vart man placerar kameran i 

förhållande till de som rör sig för att det ska stämma. Det är jättemycket ungdomar 

det är självklart för idag, som det inte var för trettio år sedan. Och det beror säkert på 

att de ser mycket film och ser också på film om hur man gör film och så gör de film. 

De upptäcker sådana saker så man får nog ha andra ingångar idag på något sätt. Det är 

annat man kanske behöver prata om.  

Lärare D anser att dessa självklarheter i filmvärlden kommer från elevernas tillgång till och 

intresse för film. Elever idag ser filmer så väl som dokumentära filmer om hur film skapas. 

Detta gör enligt D att man inte kan se samma sorts filmer idag med eleverna som man kunde 

för trettio år sedan. Att eleverna dessutom är vana vid ett helt annat tempo menar D skulle 

innebära att de alienerat sig ytterligare från gamla filmer: 

Man kan inte se samma filmer med eleverna nu som när jag började som lärare, det är 

inte hållbart. De är ju vana med helt andra filmer och så är de vana med ett hiskeligt 

tempo. Jag hinner inte med. Ibland sitter de och tittar på något i en telefon eller en 

dator och så kör de någon snutt och jag hinner inte fatta vad det är som händer, men 

de fattar vad det är som händer. Delvis har det väl med ålder att göra, men de är ju 

vana ett helt annat bildspråk och de är vana tempot och det är ju gjort för det, att det 

ska uppfattas snabbt.  

Enligt Lärare D kan eleverna uppfatta händelseförlopp i ett högt tempo, men de gör oftast 

ytliga tolkningar av det som sker. D anser att eleverna tappar förmågan att reflektera över vad 

som sker och varför det sker genom att intrycken slåss om deras uppmärksamhet. Eleverna må 

vara skickliga i att veta vart man placerar kameror och veta att 180-gradersregeln innebär att 

man inte ska gå över linjen mellan två människor då man filmar exempelvis ett samtal för att 

tittaren inte ska bli förvirrad, menar D, men de störs ända inte när reglerna bryts. Även 

elevernas tolkning och upplevelser av film anser D skilja sig från förr, D berättar att D ”tror 

att det hamnar i någon ytlighet, både vad gäller elevernas egen tolkning av vad som händer 

och deras upplevelser som kommer av filmen”. D tror att eleverna fortfarande kan lära sig av 

att jobba med analyser och att det är viktigt eftersom eleverna trots att de visar skicklighet i 

vissa delar inom området fortfarande har bitar av filmmediet som de inte förstår eller brytt sig 

om att lära sig. 

 

Hinder och fördelar med film i bildundervisningen 

De hinder som Lärare C identifierar när det gäller arbeten med film rör först och främst C:s 

egen osäkerhet på tekniken för mediet. C känner sig begränsad och vågar därför inte närma 

sig det då det gäller arbeten med film i helklass. C önskar att få vidareutbildning i ämnet då 

det finns fog för att arbeta med mediet i C:s undervisning. C menar att eleverna kan mer än 

vad C kan och att C därför inte kan stödja elever tekniskt då de arbetar med film. C berättar 
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vidare att eleverna får hjälp av varandra och C när det gäller redigering och att C har andra 

pedagoger att fråga om hjälp i de fall det finns behov: 

Handlar det om de nya digitala teknikerna att redigera och jobba med där. Det får vi 

också hjälpas åt med, jag och eleven och i värsta fall får vi hämta någon för att hjälpa 

till om det är något problem som uppstår. Vi jobbar på så gott det går, men det är ett 

stort hinder att jag inte kan själv som gör att jag inte säger: nu ska vi jobba med film 

allihopa, för att jag äger i det här! Det gör jag ju inte! Så hindret är väl mycket hos 

mig själv. 

C menar att då det är bra att känna trygghet i kollegiet är bristen på autonomi en stor del av 

anledningen till att C inte bäddar för filmarbeten i helklass i sin undervisning. C berättar 

vidare att det finns att tillgå teknik för att facilitera ett filmarbete i helklass. Tekniken är dock 

även den en begränsning. C anser att det uppstår logistikproblem då andra lärare som arbetar 

parallellt med C:s lektioner inte har att tillgå datorer under den tidsrymd som arbetet upptar: 

Om jag ska jobba med helklass i säg fem till sex veckor, vilket jag tycker krävs 

liksom för att det ska bli ett bra arbete. Det är ju sex veckor tycker jag är en idealisk 

arbetsperiod [en timma i veckan] för ett arbete. Och då bokar man ju upp sig en gång 

i veckan på exakt samma tidpunkt vilket gör att de lärare som har 

parallellundervisning kommer aldrig åt datorerna under de passen i sex veckor. Det är 

ju så det blir. Så att det ideala är, är att alla har varsin bärbar och då kör vi absolut. Då 

känns det mycket lättare.  

Lärare C beskriver inte några särskilda fördelar med arbeten med film eftersom C själv inte 

har arbetat med några större filmprojekt i sin undervisning. 

Enligt Lärare D är tiden ett hinder för att arbeta med att skapa film med elever då D anser att 

det är viktigt att vara med under processen och därför kräver mindre grupper och alltså inte 

helklassarbeten. Anledningen till att D vill vara med under arbetets gång är att D ser det som 

det bästa sättet att höja nivån på elevernas arbete: 

Det kan ju vara ett hinder när du ska jobba med film, ja filmanalys kan man ju göra, 

men när du ska göra film behöver du få jobba i mindre grupper och jag tycker att man 

behöver vara där. Jag vet att det jobbas med film både här och där och vi har också 

gjort det här ibland och då har de gjort det själva. Men då blir det under deras nivå 

egentligen, det blir inte bra för det mesta. De lär sig inget. Det finns ju alltid undantag, 

de som är drivna och specialintresserade de gör ändå, men det kan väl vara hindret.  

D tycker att då eleverna blir släppta vind för våg i mediet finns risk för att de bara repeterar 

gamla kunskaper. De lär sig inget nytt i ämnet om de inte får stöttning och hinner reflektera 

över sitt filmspråk. Det experimenteras för lite. Ett sätt att värja sig för tidshindret tycker 

Lärare D är att integrera arbetet med ett annat ämne. Dessutom menar D att alla elever inte 

behöver göra samma arbete vid samma tidpunkt. ”Det kan ju vara en grupp som gör nu och en 

annan grupp som gör i ett annat sammanhang”, säger D. D tar även upp tekniken och D:s 

bristande kunskaper i den digitala världen som ett hinder för ett idealiskt arbete med film. D 

säger att det inte räcker att i den digitala världen veta hur man håller i penseln för att måla. D 

anser att D ”behöver komma in i världen för att göra något riktigt”. D fortsätter med att säga 

att ”vissa saker kan man ju göra, eleverna kan göra själva och man kan resonera kring bilden 

som bild oavsett om vi jobbar med snö, köttbullar eller dator”. D anser att resonemanget kring 

bilder är detsamma oavsett vilket medium bilden är skapad i. 

En annan aspekt av filmarbeten som lärare D har kommit i kontakt med är att konflikter 

uppstår i grupperna som arbetar med filmen. Egentligen, menar D, uppstår konflikter i alla 
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grupparbeten men blir särskilt tydliga då kreativa processer är igångsatta. Eleverna tycker från 

början att de är på samma köl och anser att jobbet går jättebra, men så kommer de fram till att 

de menar olika saker och det uppstår en konflikt, ”den processen måste de genomgå och då får 

de träna sig i att kompromissa” menar D. D menar att lärarrollen i dessa fall tar på sig 

karaktären av medlaren eller konfliktslösaren för att eleverna ska komma vidare i sin 

grupprocess. D tycker att filmarbetets tendens att skapa konflikter gör att temata om 

mobbning, identitet, civilkurage och utanförskap med fördel kan bearbetas i detta medium. 

Detta innebär att för att eleverna ska vara insatta i det tema de ska behandla är det ett bra 

tillfälle att samarbeta med andra ämnen. 

 

Elevernas upplevelser av arbeten med film 

Lärare C berättar att trots att det finns elever som hela tiden återvänder till filmmediet är 

efterfrågar på filmarbeten inte så stor bland eleverna. I vissa fall har C föreslagit enstaka 

elever att de kan testa att göra en film, men då har eleverna hellre valt tredimensionella 

yttrycksätt som att arbeta med lera: 

Sedan har jag upptäckt att även om man säger, men kanske film vore bra att jobba 

med, du har ju inte provat på, prova det. Så svarar eleven: nej, men jag vill jobba i 

lera. Så hos eleverna finns det också ett val ja ett slags motstånd som hos många 

elever, eller ja motstånd, kanske mer en större lockelse i att jobba traditionellt. Jag ser 

inte att det måste vara ett motstånd. Jag har verkligen funderat på det. Och de kanske 

är rädda för att det ska köra ihop sig med tekniken, med en lerklump då har man 

kontroll, börjar de filma så kan det hända att någonting hackar och det blir problem 

och då ska man söka hjälp för det eller så tror man att man måste lösa allting själv. 

Elever som inte redan kan tekniken och har arbetat med film har för Lärare C visat större 

intresse för att arbeta med klassiska metoder och C tror att det kan ha att göra med elevernas 

skräck för att inte ha kontroll på tekniken. C har även funderat över om det har att göra med 

att eleverna har svårt att koppla samman en för dem fritidssysselsättning med skolarbete: 

Det är många som håller på hela tiden och lägger ut filmklipp på YouTube och så. De 

kanske inte riktigt kan koppla det till bilden och skolan tror jag. Medan de klassiska 

konstformerna ses som något nytt som de visar en annan nyfikenhet inför. 

C anser att elevernas kunskaper i filmmediet även gör att de vill utforska annat som är nytt för 

dem, de klassiska konstformerna som skulptur, teckning och måleri. De elever som gång på 

gång söker sig tillbaka till filmarbeten tror C lockas av möjligheterna att inta roller och att 

leka fram sitt material tillsammans med andra elever i grupp. 

Lärare D berättar om ett projekt där konstnärer kommit till en klass och arbetat under en 

vecka med att inspirera eleverna. Under veckan ägnade sig några grupper åt att göra film med 

leranimation. D berättar att eleverna hade arbetat extra hårt under veckan och ”slitit så att de 

höll på att jobba ihjäl sig”. D fortsätter: ”Jag minns en kille, det såg ut som att han höll på att 

få huvudvärk för han tänkte så det knakade. Och de jobbade och de jobbade och de tog inga 

raster och frågade inte efter raster. Efteråt sa de att de hade trott att det skulle bli en lätt 

vecka”. Eleverna trodde att det skulle bli avslappnade att få arbeta med kreativa processer 

men upptäckte att veckan hade varit tung eftersom de arbetat på full kapacitet hela tiden utan 

raster.  

Eleverna till Lärare D har även visat uppskattning för arbeten med spelfilm och D tror att det 

har att göra med att eleverna får testa skådespeleri samtidigt som de känner att de lär sig saker. 
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För en klass som fått arbeta med filmer under sin skolgång var det arbetet det mest 

framträdande minnet vid avslutningen: 

När klassen gick ut nian var det filmen de mest kom ihåg och jag hade glömt arbetet, 

för jag tyckte inte att det var så stort och viktigt, men i deras värld var det där 

jätteviktigt. Jag tror att de kände att de lärde sig saker och så tror jag att de tyckte att 

det var roligt att få vara lite skådisar. Filmerna klipptes bara i kameran, det var väldigt 

enkelt.  

Lärare D ser dock att eleverna inte själva tar initiativet till att arbeta med film så ofta. Det tror 

D beror på att filmarbeten konkurrerar om tid med arbeten med mer klassiska metoder: 

Det är inte så mycket efterfrågan för att få sitta och göra det i någon dator, det är mera 

när de ska söka en bild som de behöver. Men det konkurrerar med de andra mer 

traditionella som de prioriterar fast de har alternativet att jobba digitalt. De kanske 

pysslar med det hemma. Men jag tror att det finns ett behov av det handfasta 

bildarbetet, det är ett mänskligt behov. De kan ju inte sitta hemma med en lerklump 

och får ju inte det någon annanstans och de är ganska glada att få göra det.  

Lärare D ser att det finns ett behov att få arbeta med händerna. D tycker att eleverna visar 

uppskattning åt det handfasta arbetet och ställer sig därför frågande till teoretiseringen D 

upplever skett i skiftet mellan Lpo94 och Lgr11. 

 

Analys och diskussion 
Syftet med denna studie är att utföra en komparativ analys av filmens roll i kursplanerna för 

bild- och svenskämnet i Lpo94 och Lgr11 samtidigt som studien syftar till att undersöka den 

roll lärare i respektive ämnena ger filmen i sin undervisning. Forskningen om ämnet film talar 

om receptionsteorier och hur åskådare både skapar och skapas i mötet med filmmediet. Det 

talas även om hur elevers möte med texter beror på vad de har för tidigare erfarenheter med 

sådana möten och att tolkningar av texter är direkt avhängig dessa. I ljuset av detta analyseras 

och diskuteras här nedan resultatet från intervjuerna och den komparativa studien av 

kursplanerna. Genom att presentera de citat som tolkingar och slutsatser i denna studie bygger 

på möjliggör det att läsaren själv kan verifiera tolkningarna. Därmed konkluderas det att 

studien är trovärdig. 

Översiktlig analys av kursplanerna 

Både bild- och svenskämnet som de beskrivs i Lpo94 talar om det vidgade textbegreppet. I 

Lgr11 har detta bergrepp bytts ut till estetiskt berättande för svenskämnet och till visuell 

kultur för bildämnet. Det går att skilja på begreppen estetiskt berättande och visuell kultur och 

enligt mig ligger skillnaden mellan dessa begrepp snarare i den semantiska innebörden än de 

medier de inkluderar. Med andra ord finns utrymmen för dans, film, teater et cetera kvar, men 

eftersom att estetiskt berättande och visuell kultur innehåller samma medier får vi i skillnaden 

mellan termerna insyn i hur medierna förväntas behandlas i respektive ämne. I svenskämnet 

ska fokus, i enlighet med estetiskt berättande, ligga på hur man för berättelser med olika 

medier, medan bildämnet, på grund av termen visuell kultur, fokuserar på kulturella 

erfarenheter.  
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Analys av kategorin egen produktion 

Kursplanen i bild i Lpo94 tar vid fyra separata tillfällen upp produktion av egen film medan 

bilden i Lgr11 faciliterar ett producerande arbete om film vid två punkter i texten. Detta går 

att jämföra med kursplanerna i svenskämnet där det i Lpo94 inte uttryckligen finns belägg för 

produktion av film och i Lgr11 där det bereds utrymme för produktion av film genom 

omskrivningar som kan inkludera film som en del av de texter eleverna kan få tillfälle att 

skapa. Detta görs vid fyra separata tillfällen i kursplanen för svenska i Lgr11. 

 

Analys av kategorin perceptionsförmåga och kritiskt förhållningssätt 

I Lpo94 finns i kursplanen för bild åtta separata punkter då vikten av perceptionsförmåga och 

kritiskt förhållningssätt tas upp kopplat, mer eller mindre explicit, till filmmediet. I Lgr11 är 

punkterna, som kopplar samman filmen med elevernas sätt att se och tänka kritiskt, tre för 

bildämnet. Gällande kursplanerna i svenska finns liknande syften med filmarbeten. I Lpo94 

hittas fem punkter som mer eller mindre uttalat åberopar ett uppövande av ett kritiskt 

förhållningssätt i arbeten med film. I Lgr11 finns två punkter i kursplanen för svenska där det 

ges uppmaning att eleverna ska få lässtrategier för att kunna läsa och förstå texter olika texter, 

med film som ett av exemplen. 

 

Analys av kategorin upplevelser och identitet 

Kursplanen för bild i Lpo94 talar i en punkt om sambandet mellan identiteten och upplevelser 

som kan komma från filmer som en form av populärkultur. I bildämnets kursplan hämtad ur 

Lgr11 får man leta litet mera för att hitta hur upplevelsen av exempelvis filmer kan forma 

elevernas identitet. Det går att framläsa att filmer i egenskap av rörlig bild är formgivande för 

identitet i en punkt. Gällande kursplanerna för svenskämnet finns identitetsaspekten med 

under fyra punkter i Lpo94 och en punkt i Lgr11. 

 

Översiktlig analys svensklärare 

Eleverna skapar film 

Båda de tillfrågade svensklärarna inkluderar regelbundet moment av filmskapande i sin 

undervisning. De ser båda filmmediet som ett sätt att locka elever som i vanliga fall inte 

uppskattar ämnet. A menar även att filmmediet kan få blyga elever att blomma ut. Båda 

svensklärarna arbetar med integrerade uppgifter och nämner SO, NO och bild som ideala 

samarbetspartners. Det som skiljer A:s och B:s arbetssätt åt vad gäller elevernas eget 

skapande i filmmediet är de temata som behandlas inom ramen för det egna ämnet. A riktar 

sin fokus till själva tekniken, med uppgifter som centrerar bildberättande och stämningsmusik, 

och berättelsers uppbyggnad och låter eleverna utföra små sketcher eller berätta roliga 

historier framför kameran när hon arbetar med filmskapande i enbart svenskan. A låter ofta 

temat vara öppet medan verktyget är valt i förväg. B låter också sina elever göra berättande 

filmer men temat är ofta knutet till andra mål i svenskämnet, exempelvis får eleverna göra 

filmer om författares liv och verk. B arbetar ofta med styrd temata och verktyg för arbetet. 
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Kommentarer om film i Lpo94 och Lgr11 

Svensklärarna har lite olika syn på vad som fokuserats i kursplanerna. Lärare A har arbetat 

efter en lokal kursplan som ersatte Lpo94 och som tog upp film i samband med att eleverna 

skulle tränas i olika uttrycksmedel samt skapande av egna spelfilmer och analys av film. 

Lärare B såg en fokus på identitetsskapande i Lpo94. I Lgr11 tycker sig Lärare A kunna utläsa 

en större fokus på filmteknik i svenskundervisningen. Lärare B anser att identitetsskapande 

fortfarande i Lgr11 är en bit av svenskämnet då det går att läsa i övergripande texter som rör 

alla ämnen. B ser möjligheter att fortsätta arbeta på det sätt eleverna fått göra tidigare med 

skapande av film då det i Lgr11 blivit tydligare att det ska beredas rum för författare och deras 

verk. B upplever också att kursplanen för svenska i Lgr11 har tagit upp dramaturgi i samband 

med filmarbeten och anser att hon kommer att behöva läsa in sig mer på det ämnet för att 

kunna handleda eleverna i arbeten om film och dramaturgi. 

 

Filmanalyser eller att se strukturer 

När det gäller svensklärarnas tillvägagångssätt vid moment de kallar filmanalys skiljer sig 

deras idé om vad som innefattas i ordet åt. Lärare A ser filmer med eleverna för att knyta an 

till arbeten med berättelser och använder sig av sina kunskaper i filmberättande för att 

tillsammans med eleverna analysera filmens berättarstuktur. Lärare B använder sig ofta av 

filmanalys i anslutning till integrerade arbeten. Ett temastyrt val av film ger enligt B möjlighet 

att diskutera moral och värdegrund. B använder sig av karaktärsanalyser och får eleverna att 

träna på att citera i sina texter genom att skriva ut delar av dialogen i filmen. 

 

Hinder och möjligheter 

Svensklärarna ser olika hinder och möjligheter med arbeten med film. Lärare A tycker att 

tekniken kan ställa till det och tycker bedömning av arbeten med film blir svår eftersom det 

handlar om grupparbeten. Lärare B anser att film ofta har använts som ett sätt att få tiden att 

gå och att det gett filmmediet en låg status, detta ser B som ett hinder för att arbeta med film. 

När det gäller möjligheter anser Lärare A att tekniken som finns att tillgå hjälper eleverna att 

skapa filmer och ett arbete med film svetsar samman grupperna som arbetar tillsammans. 

Lärare B ser filmen som en möjlighet att inspirera elever och tycker det oftast blir bra arbeten 

eftersom alla blir engagerade då filmarbeten finns med på tapeten. 

 

Eleverna lär genom sina upplevelser av film 

Båda svensklärarna upplever att eleverna ser film mer eller mindre oreflekterat. De ser båda 

film i undervisningen som ett sätt att utveckla elevernas reflektion, men de angriper problemet 

från olika håll. Lärare A låter eleverna reflektera i text efter att de sett film tillsammans och 

ger sedan alla eleverna tillfälle att ta del av klasskompisarnas reflektioner för att de ska vidga 

sina vyer. Lärare B anser att elever som oreflekterat sett våldsamma filmer som behandlar 

exempelvis rasism inte alltid uppfattat att karaktärerna förändras under filmens gång och 

därför missat budskapet. B anser att karaktärsanalyserna och klassdiskussioner i anslutning till 

filmvisningar kan råda bot på det oreflekterade mötet med bildflödet samt på misstolkningar i 

budskap. 
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Översiktlig analys av bildlärare 

Eleverna skapar film 

Ingen av bildlärarna arbetar för tillfället med skapande av film i helklass. Det innebär inte att 

eleverna inte får göra film under deras lektioner. Lärare C låter elever som frågar om lov att 

arbeta med film göra det och handleder i dessa fall eleverna genom att gå igenom 

grundläggande bildberättande så som kameravinklar, perspektiv, stämning och ljussättning. 

Själva temat på filmen och filmberättelsens uppbyggnad överlåter C åt svensklärare att 

bedöma. Lärare D anser att arbeten med film kräver att lärare är med under processen för att 

eleverna ska komma upp en nivå i filmskapandet medan Lärare C tillåter elever att arbeta 

hemma och nöjer sig med att se slutresultat om eleverna inte kan eller vill visa processen på 

grund av att materialet är hemma. Lärare D tycker att det är bra att få integrera arbeten med 

film med andra ämnen, och ger SO och NO som främsta exempel, eftersom detta sparar tid. 

Lärare C har inte mycket erfarenhet gällande filmskapande själv medan Lärare D arbetat 

mycket med videoteknik. Lärare D är dock inte bekväm med den digitala tekniken då D inte 

satt sig in i den digitala världen. D kan hjälpa elever att beskriva maktförhållanden i bildrutan 

såväl som hur man bygger spänning. D låter dessutom eleverna fundera över hur de ska bete 

sig för att rörelser ska se naturliga ut och ger tips på hur man agerar framför kameran. D 

beskriver det som att ge eleverna ett språk som de sedan använder och skriver ned på det sätt 

de vill. 

 

Kommentarer om film i Lpo94 och Lgr11 

Lärare C anser att kursplanens mål i Lpo94 var vägledande vid bedömning av elever och visar 

eleverna bitar ur kursplanen för att de ska veta vad de ska tänka på. Lärare D anser att Lpo94 

gav fog för filmarbeten i samband med analys och kritik, identitetsutvecklande genom att 

möta bland annat populärkulturella filmer samt att skapa film. Vad gäller Lgr11:s kursplan för 

bild divergerar bildlärarnas åsikter. Lärare C anser att den digitala tekniken stärkt sin roll i 

Lgr11 jämfört med Lpo94 medan Lärare D anser att den digitala tekniken som redskap för 

skapandet i bildämnet för grundskolans äldre elever har fått en obetydlig roll och dämpats 

betydligt i skiftet från Lpo94 till Lgr11. Lärare D ser att ämnet bild i Lgr11 fått en mer 

teoretisk prägel. 

 

Filmanalyser, eller att se strukturer 

Gällande inställningen att analysera filmer med eleverna i bildundervisningen differerar 

bildlärarnas åsikter ytterligare trots att det i praktiken för tillfället ser likadant ut. Lärare C 

arbetar inte med analyser av film. Det gör inte lärare D heller, men D har arbetat med 

filmanalyser. D anser dock att filmmediet har förändrats så mycket att man inte längre kan 

tala om filmer på samma sätt som för 30 år sedan. D menar att eleverna är vana vid 

filmmediet på ett helt annat sätt än de var förr. De kan se film i ett högt tempo och ändå hinna 

forma sig en uppfattning av vad som sker. Däremot, menar D, är elevernas förståelse för 

händelserna i filmen inte reflekterade och är därför ytliga. D anser att eleverna har att lära av 

att analysera filmer för att fylla i luckor i elevernas medvetna kunskap om filmer. 
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Hinder och fördelar med film i bildundervisningen 

Hindren med filmarbeten i undervisningen av bild varierar mellan bildlärarna. Lärare C ser 

sin egna bristande kunskap som ett stort hinder för filmarbeten, då detta medför att C måste 

fråga andra pedagoger om hjälp och C blir därför beroende av att andra har tid att hjälpa. 

Lärare D ser tidsbrist som ett stort hinder för att arbeta med film. D tycker att läraren behöver 

vara med under arbetet och det gör det besvärligt att utföra filmarbeten i helklass. D tar också 

upp bristande kunskaper i den nya digitala tekniken som ett hinder för att arbeta med film. 

Lärare C ger inte några exempel på möjligheter med filmarbeten eftersom det inte figurerar 

som ett regelbundet inslag i undervisningen. Lärare D nämner däremot fördelar med att 

bearbeta temata som utanförskap i en miljö där det, enligt D, naturligt uppkommer konflikter. 

 

Elevernas upplevelser av arbeten med film 

Båda bildlärarna har sett att eleverna då de fått välja redskap självmant tenderat att välja 

klassiska metoder före digitala tekniker. Bildlärarna ser en önskan av att arbeta 

hantverksmässigt men förklarar varför de tror att eleverna dras till gamla metoder på olika sätt. 

Lärare C tror att detta har att göra med att eleverna inte känner tilltro till tekniken eller att de 

har svårt att koppla samman film, som många ser som en fritidssysselsättning, med 

skolverksamhet. Lärare D förklarar dragningen till de traditionella teknikerna som en önskan 

hos eleverna att få arbeta med något handfast. Eleverna ser att filmarbetet konkurrerar om tid 

med det handfasta arbetet och söker sig därför inte självmant till den digitala världen. Både 

lärare C och Lärare D har upptäckt att eleverna visat att de, då de väl arbetat i filmmediet, 

uppskattat filmarbetet. Lärare C menar att elever som upptäckt mediet ofta söker sig tillbaka. 

Båda bildlärarna tror att lockelsen med arbeten med spelfilm kan ha att göra med chansen att 

inta olika roller och få vara skådespelare. 

 

Diskussion 

Genom att jämföra ämnena bild och svenska i Lpo94 och i Lgr11 syns en betydlig 

förminskning av textmassa som kopplar samman utformandet av elevernas identitet och 

värdegrund med mötet med ett rörligt bildmedium och film. Det verkar dock inte endast vara 

filmens roll i identitetsskapandet som har minskat i de senare kursplanerna. Text om identitet 

och värdegrund har frikopplats till de övergripande mål och riktlinjer som sätter ton för hela 

skolans arbete. Det innebär att trots förminskat utrymme i kursplanerna för svenska och bild 

följer identitets- och värdegrundsfrågan alltjämt med in i och ges utrymme för i alla ämnen i 

den nya skolan. Då det är svårt att mäta huruvida eleverna har format och stärkt sina 

identiteter när de upplevt film finns det relevans i idén att låta texter om identitetsskapande 

och andra abstrakta och fostrande mål ligga i en del av styrdokumenten som involverar alla 

skolans ämnen. Kursplansanalysen har visat att filmmediet har en tydlig roll i bildämnet. Det 

är ett medium som skall utsättas för tolkning, analysering och kritisk granskning. Filmen är 

inte bara ett verktyg som man ska skapa eller använda för att titta med, utan det är även ett 

objekt eleven ska titta på. 

Resultatet av denna studie visar en variation i hur filmmediet används i undervisningen, var 

tonvikten ligger och hur frekvent arbeten med film förekommer i ämnena bild och svenska. 

Det går även att framläsa att studiens bildlärare trots att kursplanen för bild, både i Lpo94 och 

Lgr11, lämnat utrymme för skapande av film och rörlig bild inte aktivt låter elevernas eget 

filmskapande ta en stor roll i deras ämnesundervisning. I ett fall får de elever som vill arbeta 

med film ta initiativ själv medan det i det andra fallet snarare handlar om tidsbrist. Intressant 
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att påpeka är att det trots att det inte explicit står i Lpo94 att film är en av de uttrycksformer 

elever ska kunna skapa med arbetar båda tillfrågade svensklärarna med skapande av film i sin 

undervisning. I vissa fall har de samarbetat med bildämnet för ett integrerat arbete, men under 

dessa omständigheter verkar det vara svenskämnet som så att säga dragit det största lasset.  

Medan ena bildläraren har utbildning i videoteknik och tycker sig kunna tillräckligt om 

mediet för att kunna arbeta med det anser den andra bildläraren att de bristande kunskaperna 

inom ämnet hämmar och hindrar arbete med film. Båda bildlärarna uppger dock att de 

upplever tekniken utvecklats så snabbt att de inte hinner med. Den bildläraren som uppgett att 

film varit ett vanligt förekommande arbetsmoment i undervisningen tills dess att tekniken helt 

och hållet gick in i den digitala världen anser även att elever i dagens samhälle har ett helt 

annat förhållande till filmmediet. Att dagens elevers vanor skiljer sig från tidigare elevers har 

enligt mig troligen att göra med att de är uppväxta och insocialiserade i ett samhälle med högt 

tempo och riklig tillgång till bilder och rörlig media. Dagens elever har andra referensramar 

än vad tidigare generationer haft. Dessa referensramar kallar Augoustinos och Walker för 

schema (1995:32), vilket innefattar att tolka och förstå omvärlden och texter av olika slag, och 

som ser annorlunda ut nu än för tio eller tjugo år sedan. Detta kan för lärare uppfattas som 

frustrerande då filmmediet och kunskapen därom
3
 utvecklas i en sådan takt vilket försvårar 

arbetet med att hålla sig à jour med mediet. De tillfrågade lärare som inte har specialintresse 

för film drar sig för att diskutera hur filmer är uppbyggda eller hur elever kan uttrycka sig i 

mediet då de tycker att eleverna ofta kan mer än de själva för att de ser mycket på film och 

dokumentärer om hur man skapat olika filmer i hemmet.  

När det gäller att låta eleverna skapa film ser de flesta av de tillfrågade lärarna att eleverna gör 

ett så bra jobb själva att det räcker med att tillhandahålla tekniken och i vissa fall temata för 

filmarbetet för att de ska komma tillbaka med ett gott resultat. Ovanligare är åsikten att 

eleverna måste vaktas och stöttas under bitar av processen för att de ska prestera tillräckligt 

bra och för att de ska höja nivån och lära sig genom arbetsprocessen. Endast en lärare säger 

explicit att det är önskvärt att närvara vid arbetet och ser därför även en begränsning i hur 

stora grupper som kan arbeta med film samtidigt. I situationer där grupparbeten fördelar en 

klass på skilda lokaler går det inte att närvara vid alla grupper samtidigt. Detta ställer till med 

problem anser en av de tillfrågade lärarna. När eleverna arbetar med ett medium de anser sig 

behärska tenderar de enligt läraren att upprepa gammal kunskap och inte experimentera eller 

utvecklas under processen. Lärarens reflektion över elevernas experiment och brytande av 

gränser är ett praktexempel på när ett estetiskt ämne utan att bli ett teorityngt ämne uppövar 

intellektet snarare än, det som Thavenius menar de estetiska ämnena får göra, fokusera på de 

övriga själsförmögenheterna (2004:26).  

Alla de tillfrågade lärarna angriper filmarbeten på olika sätt. Den ena svenskläraren knyter an 

teman som låter eleverna genom kreativa processer bearbeta information som de annars enligt 

henne kan uppleva som tråkig. Denna lärare använder moment med skapande av film främst 

för att eleverna blir inspirerade av det och blir motiverade att arbeta med uppgifter som i 

vanliga fall setts som tråkiga. Den andra svenskläraren är den enda av de tillfrågade lärarna 

som uttryckt ett stort egenintresse i filmens värld. Denna lärare anser sig själv ha begränsade 

kunskaper gällande teknik och berättarstrukturer, men genom att se på film med eleverna och 

tala om hur de är uppbyggda genom samspelet av bild, text och musik ges eleverna 

förutsättningar för att använda teoretisk kunskap om berättarstrukturer i praktiska 

arbetsuppgifter. Dessa uppgifter har ofta en stor fokus på uttryck och kunnande inom mediet. 

                                                 

3
 I och med att specialutgåvor av filmer som inkluderar kommentatorspår eller dokumentära inslag om filmens 

skapande blir allt vanligare, då förvaringsutrymmen på optiska lagringsmedier växer sig allt större. 
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I Lgr11 finns gott om belägg för båda svensklärarnas tillvägagångssätt gällande skapande av 

film. I det centrala innehållet talas det bland annat om ”skapande av texter där ord, bild och 

ljud samspelar” och i syftet står det att ”eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom 

olika estetiska uttrycksformer” (Skolverket, 2011). 

De tillfrågade bildlärarnas sätt att arbeta med film har först och främst med strukturer för 

bildberättande att göra. Eleverna får i uppgift att tänka på kameravinklar, perspektiv, 

ljussättning och andra komponenter som bär bildbudskap. De får ta reda på hur man beskriver 

maktförhållanden, bygger spänning och hur man sammanfogar bilderna i berättandet för att 

rörelser ska se naturliga ut. Då det i kursplanerna för bildämnet, varken i Lpo94 eller i Lgr11, 

inte står specificerat vad lärarna ska ge eleverna för verktyg gällande skapande av film eller 

rörlig bild måste det alltså betyda att bildberättande är en rimlig uppgift att samlas kring när 

det gäller film. I Lpo94 står det uttryckligen att elever kan använda videoteknik och rörliga 

bilder för att ”på ett personligt sätt framställa bilder”. I Lgr11 saknas dock explicita 

kopplingar mellan skapande av film samt rörlig bild och bildämnet. Detta kommer, tror jag, 

att innebära att de lärare som redan visat aversion mot att använda mediet i undervisningen 

kommer att prioritera bort det totalt. På samma sätt som problematiken med skolans 

demokratiuppdrag som Molloy (2007:30) såg risken för att bortprioriteras då det inte hör till 

ämnet som lärare tenderar, menar Molloy, att värdera högt och vilja beskydda och förvalta. 

Resultatet av denna studie visar att det i första hand är de tillfrågade svensklärarna som 

upplever att elever i mötet med film kan utveckla strategier för att läsa, tolka och lära av sina 

erfarenheter. I kursplanen för svenska i Lpo94 är kopplingen mellan utvecklingen av 

elevernas identitet och film stark. Kopplingen syns inte lika tydligt i Lgr11, då det i 

kursplanen för svenska endast i förbigående nämns att eleverna i mötet med olika slags texter 

får tillfällen att utveckla identitet. Den minskade roll för identitet som svenskämnet till synes 

fått inta kan kontrasteras mot att identitetsbegreppet samtidigt som det i en övergripande text 

om skolans värdegrund och uppdrag står att elevernas identitetsutveckling är nära förknippat 

med språk och lärande har fler ämnen fått identitetsmedvetenhet kopplade till sig genom 

texter i respektive ämnes kursplan. Bland annat är den klara ledaren bland identitetsskapande i 

samband till kunskap helt ny i och med Lgr11
4
. 

Genom att de styrande texternas, i skolans värdegrund och uppdrag, inkluderande av 

identitetsformande i skoluppdraget blir det därför inte, i och med steget in i Lgr11, mindre 

befogat att låta elever möta erfarenheter som formar dem och deras identitet, utan ses snarare 

som ett viktigare uppdrag än det gjort tidigare. Olin-Scheller menar också att elevernas möten 

med kultur, både i och utanför klassrummet, formar dem. Hon anser dock att det är viktigt att 

eleverna ska kunna identifiera sig med texter
5
 de läser för att processen ska fungera. Om det 

är ett för stort glapp mellan elevens förkunskap och de texter eleven möter uppstår ingen 

identifiering och därför ratas texten och arbetet blir meningslöst. En av svensklärarna är inne 

på Olin-Schellers spår och beskriver vikten av att tänka igenom valet av film noggrant innan 

eleverna får se den. Denna lärare hjälper eleverna att möta filmen genom att stanna upp och 

diskutera händelseförlopp och karaktärer på resans gång och i vissa fall bearbeta dialog 

genom att eleverna får läsa och diskutera citatutskrifter innan de ser filmen i fråga.  

                                                 

4
 Religionsämnet hade tidigare inte texter i sin kursplan som gjorde kopplingen mellan kunskapande i ämnet och 

formande av identitet. I Lgr11 har religionsämnet inte mindre än tio punkter där kopplingen tas upp. 
5
 I begreppet texter inkluderar Olin-Scheller bland annat film, fan-fiction, spel och tv. 
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Den andra svenskläraren låter också eleverna reflektera över filmen. Denna lärare kopplar 

dock inte lärandet genom erfarenheter som filmen ger till elevernas formande av den egna 

identiteten. I denna lärares fall är det i första hand kunskapande och elevernas 

reflektionsförmåga som uppövas genom att både själv reflektera och genom att ta del av 

andras reflektioner. När det gäller bildlärarna kommenterar endast en av dem kopplingen 

mellan film och hur erfarenheten av att se, analysera och kritiskt granska film kan hjälpa 

elever att forma sin identitet. Denna lärare ansåg att kopplingen mellan filmmediet och 

identitetsutvecklande försvann i skiftet till den nya kursplanen i Lgr11. 

När det gäller att gå vidare in i filmen och analysera, tolka eller kritiskt granska visar 

resultatet att samtliga av de tillfrågade lärarna har olika syn på vad som är av intresse att 

analysera. Intressant nog är en av svensklärarna närmare den ena bildlärarens 

tillvägagångssätt än vad den är den andra svenskläraren i sitt sätt att arbeta med analys och 

tolkning av film. Detta tyder på att det i kursplanerna inte finns tillräckligt tydliga direktiv 

över vad som ska analyseras i respektive ämne. Gällande Lpo94:s kursplaner för bild och 

svenska är lärarnas olika tolkningar av styrdokument kanske inte så konstigt. För att bilda sig 

en uppfattning om vad som rör det egna ämnet måste man vara insatt i kursplanen och 

dekonstruera den för att bygga mening. Då svenskläraren vars tillvägagångssätt närmat sig en 

av bildlärarnas dessutom arbetat främst efter en lokal kursplan fjärmas tolkning av kursplanen 

i Lpo94 ytterligare. I kursplanen för svenska i Lpo94 ges främst exempel på hur elever som 

tolkar text, inklusive film, ska förstå innehållet i texten vilket snarare närmar sig den andra 

svensklärarens arbeten med film i samband med karaktärsutveckling.  

Kursplanen för bild i Lpo94 fokuserar på bildens, inklusive film som en form av rörlig bild, 

uttryck, språk och betydelse i olika sammanhang. Detta ligger nära både vad en av bildlärarna 

och det ena svenskläraren beskriver då de talar om sin undervisning om tolkning och analys 

av film. Den svensklärare som i första hand låter eleverna analysera hur filmer berättar genom 

bilder och musik och även det typiska filmspråket har trots att ämnet får en bildprägel enligt 

Lpo94 ett försprång framför den andra svenskläraren gällande delar som kommit in i den nya 

kursplanen. Jag talar här om begreppet dramaturgi som i Lgr11 är nytt för svenskan. Eleverna 

får möta ”texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter” vid sidan av att de ska kunna ”förstå, tolka och analysera texter från olika 

medier” samt att kunna ”urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 

avsändare och sammanhang”. Med andra ord finns det nu belägg för att arbeta med filmens 

struktur och uppbyggnad i form av bildberättande, som var ena svensklärarens 

tillvägagångssätt vid analys av film, samtidigt som det fortfarande finns belägg för att arbeta 

med att analysera filmens innehåll, vilket var det den andra svenskläraren gjorde med sina 

elever.  

Den bildlärare som analyserat filmer med sina elever har arbetat utifrån att analysera 

bildspråk. Denna lärare anser dock att det på senare tid blivit svårare att analysera film med 

elever då deras förkunskaper ser helt annorlunda ut mot för vad de gjorde för några år sedan. 

Det gör det svårt att veta vilken ingång man ska ha i ämnet menar läraren. Dessutom anser 

denna lärare att elevernas vanor i filmvärlden försvårar valet av film. Eleverna som är vana ett 

högre tempo än läraren skulle tycka att gamla filmer var långtråkiga. När läraren själv inte 

hinner med i händelserna i filmen gör innebär det att det uppkommer problem i tolkningen av 

filmen. Denna lärare menar att eleverna själva gör en tolkning av det som händer, men att den 

ofta är ytlig och därför kan missförstånd frodas. Även en av de tillfrågade svensklärarna anser 

att eleverna i sin konsumtion av filmer oreflekterat tar emot bildflödet och därför ofta 

uppfattar filmer annorlunda då de ser dem i klassrummet med tillhörande diskussion eller i 
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hemmet. Detta går att koppla till det Olin-Scheller skriver om att åskådarnas tidigare repertoar 

har inflytande över tolkningen av filmen.  

Elevernas tolkning av filmer handlar om: vad de har för attityder och värderingar; vilka 

lässtrategier eleverna har till sitt förfogande; vilka föreställningar de har om text (och i 

förlängningen film); och de tidigare erfarenheterna eleverna har av att se film. Dessa aspekter 

av elevernas tolkning påverkas samtidigt av hur de stämmer överens med de dominerande 

moraliska värderingar, politiska och religiösa ståndpunkter som filmen förmedlar. 

Tolkningarna påverkas även av huruvida filmens struktur, bildspråk och stil skiljer sig från 

tidigare erfarenheter av filmmediet. Är glappet för stort mellan den åskådande, eleven, och det 

åskådade, filmen, avvisas eller missuppfattas det åskådade (Olin-Scheller, 2007:41-44).  

Den ena bildläraren är inne på att elevernas erfarenheter skiljer sig från lärarens egna och att 

det är detta som gör skillnaden i tolkning. Enligt Augoustinos och Walker har människor olika 

schemata för att tolka upplevelser av såväl verkliga händelser som skeenden i fiktion. Dessa 

tolkningsschemata är uppbyggda av generaliserad information och klichéer. I bildlärarens fall 

ter det sig som att vad läraren anser vara en ytlig tolkning hos eleverna av det händelseförlopp 

läraren inte hinner uppfatta riktigt har att göra med att eleverna har samlat annan sorts 

information och andra sorters klichéer till sina schemata än vad läraren gjort till sin. I 

undervisningssituationer bör lärare därför vara varsamma med att avfärda elevers tolkningar 

utifall de inte stämmer överens med den egna tolkningen. Vid val av film som ska behandlas 

är det också viktigt att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter av mediet. Perssons tes att 

åskådaren av en film gör en tolkning av filmen utifrån ett förutbestämt mönster och att detta 

mönster är insocialiserat genom observationer och interaktion med omvärlden innebär att 

förutom att elevernas tolkning kan skilja sig från lärarens kan elever i en och samma klass 

mycket väl komma med olika tolkningar förutsatt att deras sociala bakgrund skiljer sig något.  

De tillfrågade lärarnas upplevelser av hinder med film i undervisningen är nästan lika många 

som de möjligheter de anser att det finna med filmmediet i deras respektive ämnen. Teknik 

tycks vara ett vanligt upplevt hinder främst i anslutning till att skapa film. Problem med 

teknik inkluderar bristande kunskap, och krånglande datorer. I de flesta fall arbetas det runt 

dessa problem genom tillgång till duktiga elever eller andra pedagoger som kan tekniken. I 

allmänhet verkar det som att de tillfrågade lärarna inte ser behov av fler tekniska hjälpmedel 

än vad som redan finns att tillgå. Det är endast en lärare som önskar fler och kraftigare datorer, 

men denna önskan kom efter önskan att vidareutbilda sig själv för att kunna mer om filmer 

och genom detta vara till större hjälp för eleverna. Enligt en av de tillfrågade lärarna 

finns ”proffs” att tillgå på skolan. Dessa har det beskrivet i sin tjänst att de ska kunna stödja 

och hjälpa lärare som inte kan så mycket som de när det gäller tekniken. Det tyder på att 

skolor som satsar på tekniska hjälpmedel inte alltid utbildar samtliga lärare i hur de kan 

använda tekniken. Det gör det besvärligt vid de tillfällen det öppnas uppför arbeten som 

kräver tekniska hjälpmedel att alltid behöva vända sig till experter på området. Andra hinder 

som tas upp är tidsbrist och filmens låga status bland lärarna i kollegiet. 

Det är den ena svenskläraren som uttryckt att statusen i arbeten med film gör att man måste 

försvara arbetet. Thavenius (2004:66) menar att estetiska uttryck länge burit på en lägre status 

än vad teori har i skolsammanhang. Han ger skönlitteraturen som ett undantag till denna regel. 

Detta medför att då arbeten med skönlitteratur har uppnått nästintill samma status som 

teoretiska inslag i andra ämnen har filmen som konkurrerar om tid med skönlitteraturen svårt 

att hävda sig i svenskämnet eftersom filmen inte anses ha lika hög status då den är en estetisk 

uttrycksform. Denna problematik är svår att värja sig mot. Det gäller att göra meningsfulla 

arbeten med filmer och inte enbart se filmen som ett sätt att fördriva tiden i bråkiga klasser. 
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Diskussioner som passar i skönlitterära sammanhang borde med andra ord fungera bra också i 

förhållande till film. 

Då det gäller de fördelar som filmmediet för med sig talar de tillfrågade lärarna om hur 

arbeten med film inspirerar elever som i vanliga fall inte tycker om svenskämnet, hur eleverna 

i en klass blir sammansvetsade efter arbeten med film och hur de genom grupparbetet får 

träna på att kompromissa. En av bildlärarna anser även att då filmarbeten tenderar att skapa 

konflikter på grund av att eleverna i grupp ska arbeta kreativt och i vissa fall missförstår 

varandras intentioner med arbetet är det ett gyllene tillfälle att ta upp temata som utanförskap 

och mobbning. Filmarbeten hjälper med andra ord, enligt denna lärare, eleverna att skapa 

tolkningsmönster för förståelse för deras omvärld genom att träna på hur de ska agera i olika 

situationer. Precis det som Augoustinos och Walker menar ryms i det schemata som 

människor i använder för att tolka såväl världen vi lever i som fiktion. Genom praktiskt arbete 

med filmskapande får eleverna erfarenheter i att bemöta andra människors åsikter och träning 

i hur de ska implementera sociala regler om hur de bör bemöta andra människor speciellt i 

samband med temata som berör detta. 

Gällande elevers upplevelse av filmarbeten anser de tillfrågade svensklärarna att eleverna 

visar uppskattning och själva frågar efter att få arbeta med film. Annat gäller för de tillfrågade 

bildlärarna. De har båda upplevt att elever hellre söker sig till traditionella metoder än till den 

digitala världen i bildämnessammanhang. Min reaktion på dessa upplevelser är att det ter sig 

som att elever, både i fallet med svensklärarnas upplevda anstormning till filmmediet och 

bildlärarnas upplevda ratande av samma medium, söker sig till det handfasta arbetet som 

enligt Thavenius (2004:76) övar ”själsförmögenheter” vid sidan av intellektet. I svenskämnet, 

som enligt Thavenius har högre status än bildämnet, genom att det delvis räknas till ett 

intellektsuppövande ämne ses skapande av film som ett kreativt arbetsmoment. I bildämnet 

ser det annorlunda ut eftersom i bildämnet, som enligt Thavenius har en lägre status på grund 

av dess uppfattade praktiska ton, får arbeten med att skapa film konkurrera om med andra 

kreativa arbetsprocesser. Filmen upplevs i bildämnet inte som ett utpräglat kreativt moment 

då det ställs mot mer, enligt de tillfrågade billärarna, handfasta metoder som exempelvis att 

arbeta med lera eller att måla. Frågan är dock om de lärare som själva har inställningen att 

traditionella metoder är mer handfasta och kreativa än film inte också kommer att sända ut 

sådana signaler till elever och att detta kan vara en anledning till att eleverna väljer 

traditionella metoder framför digital teknik. Om eleverna kan uppfatta situationen som att de 

uppfyller fler av lärarens krav för ett bra betyg genom att skapa i lera eller genom att måla 

kommer de antagligen enligt mina erfarenheter också välja dessa material även om de känner 

sig nyfikna på den digitala världen. De elever som redan tagit sig över detta hinder och 

kommit i kontakt med film i undervisningen söker sig, enligt båda de tillfrågade bildlärarna, 

tillbaka till mediet. Jag kan tro att detta har att göra med att de insett att deras arbete i 

slutändan värderas på samma eller åtminstone på ett liknande sätt som ett arbete i lera skulle 

ha gjorts.  

 

Sammanfattning och framtida forskning 

Den här studien har visat att filmmediet förekommer i en rad olika kontexter i 

undervisningssituationer i bild- och svenskämnet för grundskolans senare åldrar. Det används 

bland annat som ett verktyg för praktisk gruppsykologi, ett medium för att få elever att 

komma i kontakt med känslor och som grund för reflektion samt ett spännande alternativ till 

konventionella redovisningsformer. Denna studie är dock gjord i vägskälet mellan Lpo94 och 

Lgr11 och de tillfrågade lärarna upplevde det ofta som svårt att tala om den nya kursplanen.  
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Det är uppenbart att Lgr11 inte ännu är helt absorberad. För framtida studier skulle tid behöva 

förflyta så att Lgr11 blir mer internaliserad för de framtida informanterna. Dessutom saknar 

denna studie ett elev- och föräldraperspektiv på filmmediet i undervisningssituationer. Längre 

studier som följer en större variation av informanter, lärare, elever och föräldrar 

rekommenderas för att få en mer flerfacetterad bild av filmmediets roll i undervisningen. 

Vidare är det av författarens åsikt att det över huvudet taget saknas pedagogisk forskning om 

filmmediets didaktiska potential. 
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Bilaga I: Intervjuguide Bild 
Intervjuguide om filmmediet i undervisningen av bild 
 
Läraryrket och utbildning 
Först vill jag be dig berätta hur länge du arbetat som lärare och vilken lärarutbildning du 
har! 
 
Hur arbetar du 
Hur använder du film i din undervisning?  

Beskriv ett arbetsmoment då du använder film!  

 
Didaktiska och pedagogiska fördelar 

Vilka didaktiska och pedagogiska möjligheter ser du med filmmediet i din undervisning?  

 
Lpo94 och Lgr11 om film Kommentera citaten (Arbetsgång, möjlighet, metodik etc.): 

Bild Lpo94 

”I bildämnet ingår även att framställa […] rörliga bilder för att utveckla olika sätt att se och 

skapa. Gestaltningen […] förutsätter kunnighet om teknik och metoder men också kunskap 

om hur bilden fungerar som språk och kommunikation.”  (från ämnets karaktär och 

uppbyggnad, bild Lpo94)  

”Bildämnet har sin inriktning mot kunskaper i att skapa bilder och former, 

bildkommunikation […] i olika samhällens och kulturers traditioner inom konst- och 

populärkultur.”  (från ämnets karaktär och uppbyggnad, bild Lpo94) 

”kunna analysera och kritiskt granska […] rörliga bilder,”  (från mål som eleverna ska ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret, bild Lpo94)  

”Bilden har en växande betydelse i informationssamhället. […] Populärkulturen rymmer den 

styrande och dominerande bildkategorin i barns och ungas liv och har en medskapande roll i 

deras konstruktion av identitet, kunskap och kultur.”  (från ämnets karaktär och uppbyggnad, 

bild Lpo94) 

”Bilden är nära kopplad till seendet, till sättet att betrakta och bli betraktad. Den bild vi skapar 

oss är inte en spegling av det oskyldiga ögats objektiva registrering. Mediernas integrering av 

bilder, ord och ljud spinner en väv av betydelser och skapar mening som bidrar till att påverka 

seendet. I ämnet ingår att granska medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön.” 

(från ämnets karaktär och uppbyggnad, bild Lpo94) 

Bild Lgr11  

”Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och 

till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och 

företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll 

och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.” 

(Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9, bild Lgr11) 

”Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.” 

(centralt innehåll i årskurs 7-9, bild Lgr11)  



 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i 

olika medier.”  (Syfte, bild Lgr11) 

”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer 

och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen 

ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.” (syfte, bild 

Lgr11)  

”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla 

och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och 

bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 

samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin 

kreativitet och bildskapande förmåga.”  (inledning, bild Lgr11) 

Är det något annat ur styrdokumenten som du ser som vägledande för filmarbeten?  

 

Hinder 

Vilka hinder har du mött under ett arbete med film som stod i vägen för att det skulle bli ett 

idealiskt arbete?  

 
Utrustning 

Hur upplever du de tekniska förutsättningarna på din skola för att kunna arbeta med film? 

 
Elevernas upplevelser 

Vad har dina elever tyckt om arbeten med film? Varför tror du att filmarbeten uppskattas eller 

inte uppskattas av eleverna? Varför förhåller det sig så?  

  



 

Bilaga II: Intervjuguide Svenska 
Intervjuguide om filmmediet i undervisningen av svenska 
 
Läraryrket och utbildning 
Först vill jag be dig berätta hur länge du arbetat som lärare och vilken lärarutbildning du 
har! 
 
Hur arbetar du 
Hur använder du film i din undervisning?  

Beskriv ett arbetsmoment då du använder film!  

 
Didaktiska och pedagogiska fördelar 

Vilka didaktiska och pedagogiska möjligheter ser du med filmmediet i din undervisning?  

 
Lpo94 och Lgr11 om film Kommentera citaten (Arbetsgång, möjlighet, metodik etc.): 

Svenska Lpo94 

”Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och 

värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och 

med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och 

värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för 

människor med olika kulturell bakgrund. ” (från ämnets syfte och roll i utbildningen, svenska 

Lpo94) 

”kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 

teater,”  (från mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, svenska Lpo94) 

”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,” ( från mål att sträva mot, 

svenska, Lpo94) 

Svenska Lgr11  

”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter. ” (Centralt innehåll, svenska Lgr11) 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. ”(syfte, 

Svenska Lgr11) 

”Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna 

samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters 

budskap. ” (Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9, svenska Lgr11) 

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper […] om hur 

språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. ”(syfte, Svenska Lgr11) 



 

”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.” (centralt innehåll, 

svenska Lgr11) 

Är det något annat ur styrdokumenten som du ser som vägledande för filmarbeten?  

 
Hinder 

Vilka hinder har du mött under ett arbete med film som stod i vägen för att det skulle bli ett 

idealiskt arbete?  

 
Utrustning 

Hur upplever du de tekniska förutsättningarna på din skola för att kunna arbeta med film? 

 
Elevernas upplevelser 

Vad har dina elever tyckt om arbeten med film? Varför tror du att filmarbeten uppskattas eller 

inte uppskattas av eleverna? Varför förhåller det sig så?  

 


