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Abstrakt 
Denna uppsats är en studie i huruvida spelfilmer kan sägas vara en pedagogisk metod eller 
underhållning i religionsundervisning. Uppsatsens syfte är därför att ur både pedagogers och 
elevers perspektiv beskriva och besvara frågan om film gynnar lärande och undervisning i 
religionsämnet.

För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört både en kvalitativ och en kvantitativ
studie. Som metod har vi använt oss av intervjuer bland pedagoger och enkät bland elever. Vi 
har utgått ifrån följande teman: attityd, förväntan, motivation, filmens tillämpning samt 
filmens fördelar och nackdelar.

Undersökningens resultat visar att de faktorer som bidrar till film som pedagogisk metod är 
följande: Motivation, förväntan, konformitet, källkritiskt tänkande och tillämpning av ett för 
eleverna bekant språk. De största fördelarna med film i religionsundervisning är att den 
skapar ett autentiskt lärande, ger motivation och variation samt stimulerar lärande till fakta 
och förståelse. Ett ytterligare resultat är att film gynnar undervisningen och lärandet genom att 
den fångar upp de svagare eleverna. De största nackdelarna å sin sida är att det finns en viss 
risk för att filmen blir ett tidsfördriv eller att lärarna använder film för att gå ifrån lektionen. 
Teknikproblem och dåligt utrustade salar utgör dessutom förhinder.

Sökord: Film, spelfilm, religionsundervisning, pedagogisk metod, elevperspektiv, 
lärarperspektiv
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1. Inledning 

Film och medier präglar idag vårt samhälle och våra vardagsliv. Skolan har ett tydligt 
ansvar att ge barn och ungdomar förutsättningar att bli delaktiga i mediesamhället, står det i
förordet till Skolverkets rapport Film för lust och lärande (2001:4). Film är den yngsta 
konstformen skriver Watkins i boken Teaching religion and film (2008), men det är endast 
under de senaste 20 åren som filmen har blivit ett ämne som diskuteras inom forskningen om 
religionsundervisningen. Många studenter idag vill att pedagoger ska använda film i under-
visningen, eller de förutsätter att pedagogen ska använda film, och Watskins menar att det är 
svårt som pedagog att inte använda film då det finns många filmer som behandlar religioner. 
Under vår skoltid på mellanstadiet hände det ofta att vi i klassrådet berättade för läraren att vi 
ville ha mer film i undervisningen, vilket fortsatte under högstadiet och gymnasiet. Detta 
hände oberoende av varandra, då Maria bodde i Örnsköldsvik och Sofia i Boden. Eftersom vi 
båda funderat över spelfilmer i undervisning ställde vi därför frågan om film är ett bra 
pedagogisk metod. Eleverna ska enligt läroplanen ha medbestämmanderätt om vad som ska 
ske i undervisningen. Är film ett effektivt pedagogiskt verktyg eller bara något som eleverna 
uppskattar som underhållning? 

Vi som skrivit uppsatsen har båda ett intresse av film och om pedagoger kan använda film på 
ett konstruktivt sätt i undervisningen. Tomas Axelsson (2007:31) citerar Gert Z Nordström 
som anser att Massmedierna inte bara påverkar vårt beteende, de kodar också vårt seende 
och våra tecken. Medeltidsmänniskan såg inte som vi ser. Vi tycker därför att det är viktigt att 
vi som framtida pedagoger förstår och kan använda film i vår undervisning på ett effektivt 
sätt. Uppsatsen är ett gemensamt arbete där vi båda varit aktiva i utformandet av samtliga 
texter, intervjuer, tabeller, diagram och enkätundersökningen. 
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2. Syfte

Uppsatsens syfte är att ur både pedagogers och elevers perspektiv beskriva och besvara frågan 
om spelfilm är en pedagogisk metod som gynnar lärande och undervisning i religionsämnet.

2.1 Frågeställningar

- Vilken attityd har elever till religionsundervisning?
- Vilka faktorer bidrar, enligt pedagoger och elever, till film som pedagogisk metod?
- Vilka fördelar och nackdelar anser pedagoger och elever att det finns i användandet av 

spelfilm i undervisningen?
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3. Metoder

Vårt metodval är tvådelat, så till vida att vi använt oss av dels den kvalitativa och dels den
kvantiativa metoden. Den kvantitativa tillämpas i vår undersökning bland elever genom 
enkäter. En kvantitativ undersökning beskrivs så att den karaktäriseras av att man undersöker 
den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper (Hartman 1998:175). En 
fördel med att lämna ut enkäter är att det är möjligt att samla en större mängd data, då detta 
tar mindre tid i anspråk. En nackdel är att man inte vet hur bra motivationen för att delta i 
undersökningen är bland de tillfrågade. Personerna som svarar kan ge icke korrekta svar bara 
för att de tycker att det är roligt, eller för att så fort som möjligt bli av med uppgiften att ”fylla 
i” enkäten, vilket gör att underökningen blir mindre tillförlitlig. Men hur ska en forskare veta 
om det är personer som ljuger i undersökningen? (Stiegendal, 2004). 

Med avseende på vårt syfte, att ur både pedagogers och elevers perspektiv beskriva och 
besvara frågan om spelfilm är en pedagogisk metod som gynnar lärande och undervisning i 
religionsämnet, ser vi en uppenbar fördel i att använda oss av både den kvalitativa och den 
kvantitativa metoden. Stöd för detta hittar vi i Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, skriven av Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997:76). De 
skriver:

Det finns ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Alla 
är arbetsredskap … Vi kan med fördel även kombinera kvalitativa och kvantitativa 
element i en och samma undersökning. Principiellt finns det heller inte något 
konkurrensförhållande dem emellan. … Utifrån detta är det också naturligt att 
betrakta valet av metod som en fråga om vilken metod som passar bäst för att 
belysa just det problem område som vi är engagerade i. Detta innebär inget 
principiellt men väl ett strategiskt val utifrån problemställning, resurser och 
eventuell forskningserfarenhet. (förf. kursiv)  

När det gäller den kvantitativa metoden tillämpad på elever kan vi under en begränsad tid 
samla en större mängd data för att söka efter det gemensamma eller det särskiljande i 
elevernas svar, med avseende på uppfattningar och förhållningssätt till undervisning och 
lärande i ämnet religion. Vi kan alltså beskriva och förklara hur många elever som delar eller 
inte delar åsikter om religionsundervisningen och om film som pedagogisk metod. Men det är 
i vår strävan efter att inte enbart att förklara utan också förstå helheter, det vill säga under-
visning och lärande i sitt sammanhang, som valet av kvalitativ metod kommer in. Vi kan 
utifrån Jan Trost och Enkätboken (1994:19) säga att:

I verkligheten är praktiskt taget inga studier som görs inom beteende- och 
samhällsvetenskaperna av helt kvantitativ natur. De är alla blandformer.

Enligt Trosts mening kan vi urskilja tre steg i processen kring kvalitativa respektive 
kvantitativa studier. I samband med detta visar han på olika kombinationer av de tre stegen 
med en tudelning i kvalitativ/kvantitativ, och kommer fram till åtta möjliga utfall som han 
även kallar ”egenskapsrymd”, som är den svenska översättningen av engelskans ”property-
space”. Tillämpat på vår studie kan vi då för det första säga att den datainsamling vi gjort via 
enkät är kvantitativ. Genom enkätens utformning, med fasta svarsalternativ, följdfrågor och 
öppna frågor, kan vi för det andra säga att analysen / bearbetningen, är både kvantitativ och 
kvalitativ, och för det tredje, med tanke på att vi vill söka förståelse, att också tolkningen är
både kvantitativ och kvalitativ.
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Datainsamlingen genom intervjuer med pedagoger är då helt och hållet kvalitativ och
tillämpas för att få en djupare förståelse för pedagogers syn på film samt upplevelse av film i 
undervisningen. Runa Patel och Bo Davidson (2003:78) menar att:

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen. Det innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten 
eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga.

Vi har använt oss av en ostrukturerad intervjuform och fört intervjuerna som ett vanligt 
samtal. En fördel med den kvalitativa metoden och öppna intervjuer är att om det dyker upp 
nya och oväntade frågor så kan dessa ställas i det pågående samtalet, som då kan fördjupas 
och vidgas. En nackdel med intervjuer är att de är tidsödande. Arbetet med att intervjua, 
renskriva och analysera tar tid. En annan nackdel som Patel och Davidsson nämner är att 
resultatet inte är möjligt att generalisera då varje studie är unik. Det innebär att det också är 
viktigt att forskaren noga beskriver tillvägagångssättet i forskningsprocessen. 

I analys och tolkning av intervjuerna samt enkätens följdfrågor och öppna frågor har vi använt 
oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden. Genom denna kvalitativa metod har vi sökt efter 
gemensamma teman i pedagogernas svar likaväl som i elevernas svar. Denna metod handlar 
enligt Patel och Davidsson om att vi kan få förståelse för andra människors sätt att tänka 
genom att tolka det talade och skrivna språket, samt människors handlingar. För att göra 
denna tolkning använder sig en hermeneutiker av sin egen förförståelse, kunskap, tankar, 
intryck och känslor. Empati och medkänsla blir därmed viktiga instrument för att nå en så rätt
tolkning som möjligt. De framhåller att

Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet 
för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt. Forskaren 
kan också ställa sig själv som subjekt i relation till forskningsobjektet och sedan 
pendla mellan att inta objektets och subjektets synvinkel. (s 30)

Den kvantitativa tolkningen av svaren på enkätens fasta, graderade frågor har vi genomfört 
utan att använda oss av något statistiskt datorprogram. Vi har följt Trosts råd (Trost 
1994:105); Med små material kan man gott sitta och bläddra i de ifyllda frågeformulären och 
sortera dem i högar. Däremot har vi tilldelat varje enkät ett löpnummer och varje
svarsalternativ eller variabel, ett numeriskt värde, ett variabelvärde och därigenom kunnat 
bestämma svarsfrekvensen för respektive svarsalternativ, dessutom både den procentuella 
svarsfrekvensen och det bastal som procenttalen är beräknade från.

Utifrån vår teori att film är en pedagogisk metod har vi fokuserat vår analys och tolkning på 
faktorer som påverkar undervisning och lärande. Genomgående för det insamlande materialet 
gäller som övergripande teman; attityd, förväntan, motivation, filmens tillämpning samt
filmens fördelar och nackdelar. 

3.1 Urval och avgränsning 
Vi har valt att fokusera denna uppsats till spelfilmen, då det är denna form av undervisning 
som börjat uppmärksammats i den senaste forskningen. I bakgrunden beskriver vi ett antal 
spelfilmer för att klargöra hur filmer kan tolkas och användas för olika syften. 
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Vi har valt gymnasienivå eftersom vi båda utbildar oss till gymnasiepedagoger inom 
religionsämnet. På grund av en nödvändig tids- och arbetsbegränsning har vi begränsat oss till 
fem stycken informanter via intervju. Merrian (1994) skriver att för att få tag i en lämplig 
informant är en metod att kontakta personer som intervjuaren tidigare har haft kontakt med. 
Urvalet skedde ändamålsenligt, och kan jämföras med en grupp specialister på ett sjukhus 
som kan representera tankarna som finns i läkarkåren. Specialisterna är kallade på grund av 
sin kompetens och arbetserfarenhet. Merriam nämner Goetz och LeComptes teorier om att det 
i dessa typer av undersökningar är viktigt att urvalet stämmer in på kriterier som behövs för 
undersökningen. De kriterier som vi ställde på lärarna som informanter var följande: Lärarna 
måste vara verksamma på gymnasieskolor, undervisa i religionskunskap, samt undervisat i 
mer än tre år.

Vi har lagt upp undersökningen på följande vis. Vi har valt att tillämpa intervjun som metod 
då vi ville få en djupare förståelse för pedagogernas tankar och erfarenheter kring film i 
undervisningen. Vi har avgränsat undersökningen till två kommuner i Norrbottens län. Detta 
för att få en lokal anknytning och för att det var lättare för oss att göra intervjuerna i vår 
studiestad.

De gymnasieelever som tilldelats enkäten studerar alla på teoretiska program. Detta urval var 
en tillfällighet, då vi använt oss av, för oss, redan kända pedagoger, som kontakter för att få 
kontakt med klasser som vi kunde ge ut enkäten till. Det sammanlagda antalet utdelade
enkäter är 61 stycken, varav alla blev besvarade. Vi har valt att endast dela ut enkäterna till 
dessa tre klasser då vi av arbetsbördan inte kunde dela ut enkäten till en klass till. Av 
sekretesskäl anges inte vilka program eleverna kommer ifrån då somliga program inte 
existerar på andra orter i länet. Anledningen till att vi undersöker attityden till 
religionsundervisning bland elever är att vi kan göra en bättre bedömning av hur film gynnar 
religionsundervisningen om vi vet elevernas attityd till ämnet och hur lärarnas utgångspunkt 
ser ut.

3.2 Genomförande
Intervjuerna genomförde vi på följande sätt. Om det uppstod frågor hos oss under tiden vi 
intervjuade pedagogen ställde vi dessa följdfrågor direkt eftersom vi förde ett öppet samtal 
med pedagogen. Som hjälp i vår analys och tolkning spelade vi in samtliga samtal samtidigt 
som vi förde anteckningar under tiden. Inspelningen gav oss möjlighet att analysera och tolka 
materialet om och om igen, tills vi hade försäkrat oss om att vi nått en så korrekt förståelse 
som möjligt. Vi valde att kontakta pedagogerna via mail och de fick själva välja om de ville 
träffa oss och vilken dag och tid de kunde. De fick även välja plats för intervjun vilket ledde 
till att två intervjuer genomfördes i pedagogens egna arbetsrum och resterande i grupprum. 
Enkätundersökningen gick till på följande sätt. Vi kontaktade pedagogerna och frågade om de 
hade någon klass som var intresserade av att medverka i en enkätstudie. Vi träffade klasserna 
under ordinarie lektionsverksamhet, och alla elever i samtliga klasser ställde upp och svarade 
på enkäten.

3.3 Bortfall
Det har förekommit ett visst bortfall i enkätstudien. Samtliga bortfall finns redovisade i 
resultatetredovisningen. Bortfallen beror på att eleverna har valt att inte svara på alla frågor,
och att någon elev har missuppfattat en fråga.
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3.4 Validitet och reliabilitet
Med god validitet menas, enligt Patel och Davidson (2003), att undersökningen är relevant i 
förhållande till de frågor som ska besvaras. Detta kan till exempel försäkras genom att med 
hjälp av litteratur finna aktuella teman som underlag till frågor i enkät- och intervjuformulär, 
vilket är vad vi har gjort. 

Patel och Davidson understryker även vikten av god reliabilitet, vilket anger att 
undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt och motstår slumpinflytanden. När det gäller 
enkäterna kan detta försäkras genom att använda fasta svarsalternativ. De fasta 
svarsalternativen kan till exempel vara en attitydskala. Det är viktigt att frågorna samt 
instruktionerna är tydliga och inte kan missuppfattas. Vid intervjuer kan reliabilitet nås genom 
att intervjun utförs av två personer där den ena registrerar intervjusvaren samtidigt som den 
andra tar större ansvar för samtalet. En ytterligare faktor som förbättrar reliabiliteten är om 
intervjun lagras genom att spela in den, vilket möjliggör att intervjun kan repriseras många 
gånger så att det är möjligt att försäkra sig om att man uppfattat informationen rätt. För att 
fastställa hög reliabilitet har vi båda varit närvarande vid alla intervjuer, samt spelat in dem. 
Då vi registrerat information ur inspelningarna har det genomförts av oss båda, vilket skapar 
mindre utrymme för missförstånd. Tillförlitligheten i intervjuer är enligt Patel och Davidsson 
beroende av intervjuarens förmåga. Dels är intervjuareffekten viktig att tänka på. Med denna 
menas att intervjuaren uppträder på ett sätt som gör att informanten förstår vad som förväntas 
av dem, vilket av oss underlättades genom att förklara undersökningens syfte. Dels påminner 
de om att hålla sig till de ramar som satts genom intervjuguiden. 

I enkäterna har vi använt oss av en attitydskala med fasta svarsalternativ men även öppna 
frågor, vilka valdes med omsorg. För säkerhetens skull var vi båda närvarande då enkäten 
delades ut till alla klasser. Vi bad dem fråga om hjälp om de inte förstod frågans syfte. Våra 
enkäter delades ut i tre stycken klasser, och med vetskap om de teorier som finns inom 
psykologin som säger att det finns risk för att den enskilda eleven påverkas av sina 
klasskamrater, det vill säga strävan efter medveten eller omedveten konformitet. Detta 
fenomen beskrivs av Thornberg (2006:105) som följande: En likriktad anpassning till en 
grupp eller en majoritet som ett resultat av exponering för åsikter eller uppfattningar som 
majoriteten eller de flesta i gruppen har, dvs. som en följd av majoritetspåverkan eller 
grupptryck. Konformitet har belysts bland annat i ett experiment av Asch som Thornberg 
beskriver. Experimentets resultat visade att tre fjärdedelar av hans försökspersoner ändrade 
sin uppfattning till vad majoriteten sade. Vid intervjuer framgick att de som anpassat sina svar 
till gruppen antingen inte ville vika av från gruppen eller började tvivla på sina egna intryck 
då alla andra inte kunde ha fel. Detta visar sig i klasser genom likheter i bland annat åsikter, 
klädstil, beteenden och värderingar. Thornberg visar på tre ytterligare teorier som förklaring 
till varför konformitet uppstår. Den första handlar om att människor vill ha sina uppfattningar 
bekräftade, då detta underlättar samvaron i gruppen. Den andra handlar om att individen 
identifierar sig med gruppen och känner sig därför tvingad att överta gruppens värderingar. 
Den tredje går till sist ut på överlevnad; att en starkt sammanhållen grupp klarar av 
påfrestningar bättre.

För att undvika konformitet i vår undersökning fick eleverna inte möjlighet till att diskutera 
frågorna tillsammans i samband med att enkäten delades ut, men det finns förstås inga 
garantier för att de aldrig diskuterat ämnet tidigare. Vissa svar visar att elever sneglat på 
grannen, men antalet har vi bedömt som litet vilket då sannolikt inte påverkar 
undersökningens trovärdigt. Kraven på urvalet av pedagogerna som vi tidigare nämnt och 
bandinspelningen under intervjuerna är också faktorer som vi anser ökar trovärdigheten i vår 
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undersökning. Vi kan då sammanfattat säga att vi anser att vår beskrivning av filmen i 
undervisningen har en relativt hög trovärdighet. 

3.5 Etiska överväganden
Vi som gör en kvalitativ undersökning måste kunna hantera uppgifter som är av personlig 
karaktär. Samtyckesprincipen, som Janet M Ruane skriver om i boken A och O i 
samhällsvetenskaplig forskning (2006) innebär att en person själv har rätten att bestämma om
den ska medverka i en intervju eller inte. Den person som kan tänka sig att medverka i en 
intervju ska få tillräcklig information om vad intervjun ska handla om för att kunna ta ett 
beslut om hon vill medverka eller ej. Dag Ingvar Jacobsen framhåller i Vad, hur och varför –
om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen (2002) att vi har rätt 
till att ändra på informantens kön, ålder och namn för att skydda deras identitet. Detta för att 
läsaren inte ska kunna koppla ihop informationen till informanten. Till våra etiska 
överväganden hör att vi har valt att inte nämna vilken skola pedagogen är anställd på, samt 
ändra pedagogens namn för att inte röja personens identitet. Detsamma gäller de elever som 
besvarat enkäten. Vi har utelämnat såväl personnamn som skolans namn.

3.6 Disposition
Eftersom undervisning och lärande är viktiga begrepp i vårt syfte, och att vi tillika framhåller 
teorin om spelfilm som en pedagogisk metod i undervisning och lärande. Vi inleder med att i
bakgrunden, kapitel 4, beskriva den forskning och annan relevant teoribildning som vi har valt 
ut angående film i religionsundervisning och därmed behandla lärandeteorier, sekularisering 
och elevers attityd till religionsämnet. Religionsdidaktik är ett bärande begrepp i vår uppsats, 
vilket innebär att vi i vårt urval av teorier, perspektiv och praxis inom ämnet religion i första 
hand använt oss av följande forskare och deras teoribildning: 

 Thomas Axelsson, universitetslektor i religionskunskap med mediainriktning vid 
Högskolan i Dalarna

 Dr. William L Blizek, professor Philosophy and Religion, University of Nebraska
 Dr. Michele Desmarais, Assosiate professor of Religious studies, University of 

Nebraska
 Olga Dysthe, professor i pedagogik vid Bergens Universitet
 Inger Furseth, sociolog och forskare knuten till stiftelsen Kirkeforskning i Norge
 Carl E Olivestam, doktor i Religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik med inrikting mot 

religionskunskap och historia, Göteborgs universitet
 Pål Repstad, professor i religionssociologi, Högskolan i Agder
 Dr Matthew Rindge, Assistant professor of religious studies, Gonzaga University
 Peder Thalén, docent och lektor i religionsvetenskap Högskolan i Gävle

I samma kapitel behandlas hur film uppfattas av elever och vilka typer av film som kan 
användas i undervisningen. I det efterföljande kapitlet, kapitel 5, presenterar vi under-
sökningens resultat, först en resultatredovisning av intervjuerna med pedagogerna sedan 
elevernas enkätsvar. Uppsatsen avslutas med resultatdiskussionen i kapitel 6.
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4. Bakgrund

Detta kapitel inleder med att beskriva uppsatsens relevans i förhållande till styrdokumenten. 
Men dessförinnan kan vi visa på att Carl E. Olivestam (2006) som skolforskare och didaktiker 
visar att religionsämnet är det ämne som diskuteras mest när det har handlat om förändringar i 
läro- och kursplaner. Under 1600-talet byggde undervisningen på Luthers lilla Katekes och 
det var kyrkan som höll i undervisningen av eleverna. Det var viktigt under denna tid att 
medborgarna i Sverige lärde sig att skriva och läsa eftersom Sverige då började utvecklas till 
ett industrisamhälle, vilket krävde att människorna utbildade sig. Staten och kyrkan arbetade 
tillsammans med folkundervisningen, men när samhället börjades demokratiseras under 1800-
talet uppstod en splittring mellan dessa två. Splittringen handlade bland annat om vad de 
ansåg vara viktigt i skolutbildningen. 1848-års skolreform innebar att staten tog över 
huvudansvaret för skolan och att kristendomsundervisningen inte längre var det allt 
överskuggande ämnet i skolans undervisning. Men det var först på 1960-talet som ämnet 
började förändras. Undervisningen skulle gälla andra religioner, ämnets namn skulle vara 
Religionskunskap inte Kristendomskunskap och dessutom skulle mindre undervisningstid 
ägnas detta ämne. Värdegrunden i skolan skulle fortsatt vara kristen, men undervisningen 
skulle vara icke konfessionell. Under 1970-talet kom eleven och elevens frågor i centrum. I 
dagens styrdokument ligger tyngdpunkten mer på etik, livsfrågor, värdegrund samt en 
undervisning som befrämjar det mångkulturella samhället.

När vi i det kommande avsnittet beskriver religionsämnet i dagens skola använder vi 
Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94) som referensram i denna uppsats eftersom 
Gy11 inte finns tillgänglig i skrivande stund och används därför inte aktivt i skolorna än. Gy 
11 kommer att ligga till grund för undervisningen hösten 2011.

4.1 Religionsämnets utformning i styrdokumenten

Lpf 94 anger under rubriken Grundläggande värden:

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. (s. 3) 

Under rubriken Kunskaper sägs det vidare att skolan särskilt ska sträva mot att varje elev har 
insikt i den egna kulturen och känner till och visar förståelse för andra kulturer. (s. 10) Dessa 
utdrag knyter an till detta arbete genom att vi undersöker huruvida film är ett effektivt verktyg 
i religionsundervisning för att skapa förståelse för andra religioner och kulturer. Vad gäller 
elevens medbestämmande av undervisningen står det vidare under rubriken Elevernas ansvar
och inflytande att skolan ska sträva mot att eleverna aktivt utövar inflytande över sin 
utbildning. (s. 13) Under samma rubrik några stycken senare sägs att läraren ska planera 
undervisningen tillsammans med eleverna. (s. 14) 

Eftersom vi av erfarenhet vet att film ofta efterfrågas av elever anser vi att det är relevant för 
pedagogerna att känna till detta mediums funktionalitet i lärandet. Vad gäller religionsämnets 
innehåll står det i Kursplanen för Religionskunskap att eleven ska eftersträva följande mål:

 kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 
människors sätt att tänka och handla
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 känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 
livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer

 kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och 
idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv

 kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider 
mot grundläggande värden i samhället

 kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik
 förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur 

man uppfattar människor i sin omgivning.(www.skolverket.se)

Av detta kan vi utläsa att både läroplanen och kursplanen sätter stor vikt vid att eleven kan 
sätta sig in i andra människors tänkande samt symbolvärld och etik. Eleven ska också kunna 
tänka självständigt i etiska frågor. Kursplanen påvisar även att det är av vikt att eleven får 
grundläggande kunskaper i världsreligionerna samt några andra livsåskådningar.  

4.2 Lärandeteorier
Olga Dysthe (2002) visar att enligt den behavioristiska teorin sker lärande genom att små 
kunskapsbitar sammanläggs. Inlärningsområdet bör, enligt denna teori, delas in hierarkiskt i 
små steg. Eleven börjar därför med grundläggande fakta, på ett senare stadium anses eleven 
vara kunniga nog för att reflektera, tänka och använda sig av kunskaperna. För att ge 
motivation ges positiv förstärkning till eleven för varje uppnått steg. Även straff kan ut delas 
vid oönskat resultat.

Det kognitivistiska perspektivet innebär att elever tar in information, tolkar den och 
sammanfogar den med sina tidigare kunskaper. Till skillnad från den behavoristiska teorin, 
anses lärande, enligt Dysthe, vara något som sker genom att eleven själv är aktiv och prövar 
sig fram istället för att absorbera det andra säger. En annan skillnad jämfört med den 
behavioristiska teorin är att eleven anses vara kapabel till att reflektera och använda sig av 
sina kunskaper redan vid inlärningens början, men att de då använder sig av enklare mentala 
modeller. Lärande sker genom att eleven allteftersom lär sig mer komplexa mentala modeller. 
Därför bör inte faktaproducerande frågor och reflektion skiljas från varandra i undervisning. 
Motivation till lärande är enligt denna teori något naturligt som alla innehar.

Vidare beskriver Dysthe det sociokulturella perspektivet, i vilket lärande sker genom social 
interaktion. Mer utförligt förklarat sker lärande alltså genom deltagande och deltagarnas 
samspel. Språket och kommunikationen blir därför viktiga grundläggande faktorer för 
lärandet. En annan viktig aspekt, enligt denna teori, är att lärande är autentiska aktiviteter; 
med detta menas att läromiljön bör likna världen utanför i vilken kunskaperna sedan ska 
praktiseras. Lärande kan även förmedlas genom olika medium. Exempel på medium för att 
förmedla kunskap är böcker, film, anteckningsböcker och datorer. Dysthe återberättar 
Wertschs liknelse med en stavhoppare för att förtydliga mediumens funktion. Stavhopparen 
använder sitt fysiska redskap för att hoppa högre och förbättringar av stavens kvalitet, vilket 
resulterar i sin tur i förbättringar av stavhopparens resultat. Vad gäller motivation skapas 
detta, genom goda lärmiljöer och situationer som skapar möjlighet för eleven att aktivt delta i 
lärande aktiviteter. Det är även viktigt att eleven känner sig accepterad och att han/hon 
uppskattas som någon betydelsefull och någon som kan något. 
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4.3 Sekularisering och elevers attityd till religionsämnet
I boken Religionssociologi- en introduktion (2008:108) skriver Inger Furseth och Pål Repstad 
att sekularisering betyder att religionen på olika sätt blir mer marginell och får mindre 
betydelse. Författarna menar att sekularisering är ett komplext begrepp som kan tolkas på 
flera olika sätt, men att huvuddragen är att religionen tappar kraft i samhället, den blir mer 
som en privat angelägenhet för människorna som lever i samhället. Genom att det har skett 
förändringar i människors sätt att tänka förändras även samhällena de lever i. Furseth och 
Repstad (2008:129) beskriver detta på följande sätt: 

Dynamiken i sekulariseringen utspelar sig i mötet mellan trostradition och 
samhällsutveckling, därför kan de religionsinterna förklaringarna till sekularisering 
knappast stå ensamma. … Samhällelig sekularisering kan leda till individuell 
sekularisering … Här är det fruktbart att skilja mellan försvagning av organiserat 
religiös liv och försvagning av individers religiositet. Man kan uppleva att 
religionen förlorar makt i samhället, och att de etablerade, organiserade 
trosgemenskaperna har färre medlemmar än tidigare. Samtidigt kan man hävda att 
den individuella religiositeten inte är mindre utbredd än tidigare, även om den är 
mer frikopplad än tidigare från religiösa trossamfunds och religiösa ledares 
auktoritet. 

Thomas Axelsson (2007) hänvisar till Ulf Sjödin som ägnat sig åt att undersöka 
gymnasielevers syn på religion och religionsundervisning. Sjödin framhåller att idag sociali-
seras inte individen in i en religiös tradition på samma sätt som förr, utan individen skapar sig 
egen syn på verkligheten. Axelsson, som själv forskat kring filmens betydelse för den 
religiösa traditionsförmedlingen och socialisationen, hänvisar även till Augoustinos och 
Walker som anser att film har kapaciteten att ge individer föreställningsmönster för tolkning 
av information. Filmen kan alltså dels fostra till religiositet och dels skapa förståelse för 
religiösa människor. Peder Thalén (2003) visar att eleverna kan finna religionsämnet tråkigt 
eftersom pedagogen förmedlar ett budskap som är gammalt, och som därför verkar ha en liten 
betydelse i dagens samhälle. Han menar att lektionerna i religion skulle kunna bli mer 
intressant för eleverna om pedagogen visar på de möjligheter som finns i att arbeta med 
religioner, livsfrågor och andra aktuella ämnen knutna till religiösa föreställningar. Pedagogen 
måste använda vårt moderna språk och visa på den kontext i vilken de religiösa texterna har 
tillkommit, och därmed kunna förklara de traditionella uttrycken. Detta kan visa eleverna vad 
som har blivit gammalt i religionerna och vad som har vuxit fram istället. Thalén beskriver 
vidare att det finns två typer av människor; både-och människan samt antingen eller
människan. På motsvarande sätt finns en både-och-undervisning och en antingen- eller-
undervisning. I det följande citatet ställer Thalén (2003:112) en både-och-undervisning mot 
en antingen- eller- undervisning som tog sig friheten att tolka andra religioner utifrån vårt 
västerländska perspektiv:

Om det förra frihetsidealet för religonsundervisningen kan tolkas som samtidigt 
både för vitt och för trångt, så innebär en både-och-undervisning en nödvändig och 
naturlig korrigering. Tanken på en neutral observatör är här ersatt med en betydligt 
mer ”ödmjuk” inställning när det gäller den egna förmågan att förstå, överblicka 
och bedöma religiösa företeelser såväl i samtiden som i det historiska rummet. Här 
är alltså friheten betydligt mindre men också mer verklighetsanpassad. En 
självkritisk inställning, inte minst när det gäller det egna kulturella bagaget, odlas 
dessutom som en självklarhet. Samtidigt är på ett annat plan öppenheten betydligt 
större. Det västerländska framträder inte längre som en självklar norm, vilket 
innebär en möjlighet att ta till sig, omvärdera och lära av andra kulturella 
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sammanhang i nutiden eller i det förflutna. Överlägsenheten kan ersättas med 
respekt. 

Detta stämmer väl med både vår egen uppfattning om religionsundervisning och vad vi 
tidigare pekade på i det vi citerat ur läroplanen, nämligen det att: 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. (s. 3)

4.4 Films tillämpning och påverkan
Axelson (2005) genomförde en enkätundersökning riktad till högskolestudenter för att 
undersöka relationen mellan filmpubliken och deras bearbetning av existentiella frågor. Enligt 
honom gör ungefär 30% av svenskarna minst ett biobesök i månaden, vilket ligger under 
genomsnittssiffran för studiegruppen, där resultatet låg på 41%. Den största källan till 
biograffilm för tittarna är däremot TV, video och DVD. Hans undersökning gav följande 
resultat: 

 97% höll med påståendet att film gett dem starka upplevelser. 
 90% höll med påståendet att det inte fanns någon film som inte hade berört dem djupt.
 83% höll med påståendet att film är underhållning. 
 62% höll med att film är ett bra sätt att få tänka kring olika frågor i livet. 
 56% höll med påståendet att det fanns film som skakat om deras verklighets-

uppfattning.1

 48% höll med att film är ett bra sätt att skapa samhörighet med andra.

En ej preciserad majoritet anger att de fått en mer positiv syn på livet genom film. En av 
Axelsons deltagare kommenterar att film ger en chans att se på livet utifrån, och en annan 
menar att film kan delge en bild av hur verkligheten är för andra människor. Ytterligare en 
person gav kommentaren att film gav förmåga till empati och sympati. Många hade även 
angett att de inhämtat kunskap om andra kulturer, tidsepoker och andras sätt att leva via film. 
Axelson hänvisar i samband med detta till medieforskaren Thompson som kallar fenomenet 
”medierad erfarenhet”, det vill säga att individer genom massmedier får tillgång till 
livsvärldar de annars inte har tillgång till. De slutsatser som Axelson kommer fram till utifrån 
sin enkät är följande: Unga människor använder sig mycket av film för att få upplevelser och 
för att reflektera över tillvaron. Att använda film som ramp för livsåskådningsfrågor varierar 
inte mellan könen eller mellan folk med religiös bakgrund och de utan religiös bakgrund.

William L Blizek och Michelle Desmarais (2008) beskriver ett exempel på negativ reaktion i 
samband med en filmvisning av Why has Bodhi-Dharma Left for the East? (1989) producerad 
av Bae Yong-Kyun. Den handlar om Zen-buddismen och trots att den är 135 minuter lång 
innehåller den endast några få dialoger. Många studenter som var med och såg denna film 
förstod inte filmens kontext då den inte liknar den vanliga filmupplevelsen. Den handlar om 
att vara i nuet, men eftersom den innehåller lite information och action var det många 
studenter som efter ca 30 min började tänka på annat. Istället för att vara med i nuet som zen-
buddismen förespråkar hamnade studenterna i ett framtida eller dåtida tillstånd. De tänkte helt 
enkelt på andra saker.

                                                     
1 Av de filmer som mest påtagligt påverkat människors verklighetsuppfattning var de fem filmerna: Matrix,
Schindlers list, American History X, Lilja 4 Ever, Fight Club.
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4.4.1 Film som förstärkning av negativ syn på folkgrupper  
Stumfilmen Birth of a Nation från 1915 var banbrytande för filmkonsten och en stor 
kommersiell framgång. Filmens första hälft skildrar två familjer på vardera sidan i det 
amerikanska inbördeskriget, och den andra hälften behandlar slavarnas frigörelse och Ku 
Klux Klans uppkomst. I filmen finns enligt Ulf Zander (2006) en tydlig uppdelning mellan å 
ena sidan vita amerikaner och å andra sidan mexikanare, judar, svarta. Svarta visas i filmen 
som ointelligenta, våldsamma och allmänt inkapabla att sköta sig själva efter frigörelsen. 
Problemen kulminerar då en svart man försöker våldta en vit kvinna. Ku Klux Klan, som då 
bildas 1866, hänger den svarta mannen. Filmen slutar med att klanen räddar vita människor 
från en svart mobb. Slutsatsen som dras av filmen är att en svart exkludering var nödvändig 
för en vit återförening. Filmen bidrog enligt Zander till att återuppväcka Ku Klux Klan, som 
nådde sin höjdpunkt i början av 1920-talet. Ett mer direkt exempel på filmens effekter ges i en 
undersökning från 1933. Zander berättar att efter en visning av Birth of a Nation för 400 
elever i Illinois blev de vita i staden, som tidigare haft en relativt god attityd till svarta,
mycket mer negativt inställda till dessa efter filmvisningen.

Den självbiografiska boken Not without My Daughter av Betty Mahmoody och William 
Hoffers blev filmatiserad år 1990, fick enligt Zander en politisk betydelse då den hade 
premiär under Kuwaitkriget. USA ville nämligen vända Saddam Husseins egen själv-
förhärligande propaganda mot honom själv. Saddam hade framställt sig själv som en man lik 
andra män som umgicks och talade med kvinnor och barn. Filmatiseringen av Not without My 
Daughter förstärkte, enligt Zander, den västerländska föreställningen om att muslimska män 
är dominanta mot och spärrar in kvinnor och barn. En bild som gick tvärt emot den bild 
Saddam ville ge av sig själv och irakiska män. I filmen gifter sig Betty med en iranier med 
vilken hon får ett barn. När de besöker hans familj i Iran bestämmer sig hennes man för att 
stanna kvar i landet. När Betty protesterar blir hon misshandlad av honom som har hela sin 
familj bakom sig. Betty lyckas tillslut fly med barnet till en amerikansk ambassad. Blizek och 
Desmarais (2008) påpekar att detta är en propaganda film där amerikaner beskrivs som ett 
underbart folk medan iranier är barbariska och omänskliga. Detta är ett problem då de flesta 
amerikaner får sin bild av mellanöstern från massmedia där dess folk beskrivs som dåliga 
människor. Ett tema i denna film som Zander pekar på (vilket även finns i stumfilmen The 
Sheik) är att en kvinna förälskar sig i en orientalisk man som är ofarlig i väst eller under 
västerländskt inflytande, men som blir en dålig människa i den orientaliska kulturen.

Mot bakgrund av att filmer som likt dessa speglar kulturella stereotyper och förstärker 
negativa bilder av andra kulturer menar Matthew S. Rindge (2010) att vi för att kunna 
undervisa via film måste lära eleverna hur film fungerar. En respondent till hans artikel 
tillägger att eleverna bör lära sig filmers olika komponenter, till exempel hur ljud och ljus 
används som känslomässig förstärkning. Dessutom ska eleverna få studera primärkällorna 
kring filmens religiösa handling, för att sedan kunna analysera hur filmen kan forma eller 
manipulera materialet. De flesta spelfilmerna är gjorda av vita män för en västerländsk publik. 
David L. Rowe (2004) anser att filmer är populära i vår kultur vilket gör att vi lär oss lika 
mycket av dem som vi gör av pedagoger och andliga ledare. Men elever är otränade till att 
kritisera film och därmed att lära av dem. När Rowe genomförde en undersökning i en av sina 
kurser på Middle Tennessee State University, var hans avslutande reflektion att film liksom 
andra medier kan användas för att lära ut religiös historia. Men detta kan ske endast när de har 
stöd av didaktiska resurser och med hjälp av en erfaren pedagog. Filmkritikerna menar att 
filmer är ikoniserande då de byggs upp genom visuella mallar, mönster som ger en 
romantiserad verklighet. Film inger även en passiv och ytlig lärandeupplevelse enligt 
kritikerna McCutcheon´s och McNaary-Zak´s som Rowe använder som exempel i sin text.
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Olivestam (2006) har i stort sett samma åsikt om film i undervisningen som både Rindge och 
Rowe. Film kan användas för att ge elever en autentisk lärandeupplevelse. Han menar 
dessutom att ett autentiskt lärande uppstår när bokkunskaper placeras in i en autentisk miljö 
som tillexempel ett besök i en kyrka med en pedagog som guide. Olivestam lyfter fram filmen 
Luther (2003) som exempel på en film som kan användas till autentiskt lärande. Filmen börjar 
då Martin Luther blev munk och handlar om hur reformationen kom till stånd. Olivestam 
pekar på att filmen inte förklarar händelser i sin fulla kontext men att detta kan åtgärdas med 
en skicklig mediatör, vilket blir pedagogens uppgift. Som exempel tar han upp då Luther blir 
förhörd av Nuntien Cajetanus. Vad en nuntie är eller vem han är förklaras inte och inte heller 
varför han ska förhöra Luther, och därmed bör pedagogen förklara detta. Olivestam menar för 
övrigt att film i undervisning är en bra metod att skapa engagemang, samtidigt som eleven lär 
sig att vara kritisk mot till bild- och talspråk. Olivestam (2006:100f) menar att:

Film är ett inslag som i religionsreligionsundervisningen oftast reduceras till 
instruktions- och faktabaserad film. En monoton speakerröst ger faktaspäckande 
kommentarer till bilder som sveper förbi. Spelfilmen erbjuder en helt annan 
möjlighet … En del spelfilmer är visserligen behäftade med barriärer, men kan 
ändå ge upphov till olika tolkningsmöjligheter. Religionsämnet kräver ju att eleven 
lär sig att se människan och religionen ur olika perspektiv. Därför är det viktigt att 
eleven får möjlighet att lära sig att tolka och tyda religiösa fenomen med hjälp av 
olika verktyg och artefakter. 
… filmen ger oss ett seende som vi tidigare inte haft. Detta är något som de 
mediala filmskaparna är medvetna om och uttnyttjar för att föra fram sitt budskap. I 
undervisingen är filmen därför ett sätt att skapa engagemang samtidigt som det lär 
eleven att förhålla sig kritiskt prövande till bildspråket liksom till det talade 
språket. 

Med Olivestams försäkran om att film gynnar lärandet i religionsundervisningen, ska vi som 
avslutning på vår genomgång av litteratur och forskning omkring filmens roll och betydelse 
presentera vilka olika typer av film pedagoger kan – om de anser att film som pedagogisk
metod gynnar lärandet – välja i sin undervisning.
   
4.5 Vilka typer av film finns för religionsundervisning?
I boken Teaching religion and film (2008) beskriver Blizek och Desmarais, i ett kapitel som 
heter What are we teaching when we teach ”religion and film?”, fyra olika sätt att använda 
film i undervisningen: Att använda religionen för att tolka filmer, att kritisera religioner via 
film, att använda filmer för att sprida religioner och att använda film för att visa på kulturella 
värden. Vi kommer att behandla dessa fyra sätt att använda filmen i undervisningen och ge en 
översiktlig bild om vad samtliga innebär för undervisningen. 

4.5.1 Religionen som tolkningsmönster
Blizek och Desmarais menar att när en elev är på en föreläsning tolkar eleven föreläsningen 
utifrån vad pedagogen säger. Men om pedagogen visar en film kan eleven tolka filmen fritt 
utifrån sig själv, eftersom filmen blir en historia öppen för tolkning. Oftast tolkar tittaren 
filmen på det sätt som filmskaparen vill, men det finns andra sätt att tolka den på också, 
beroende på tittarens egen erfarenhet och intresse. Detta kan vara ett marxistiskt, freudianskt 
eller feministiskt perspektiv. Forskare har studerat ett nytt sätt att tolka film och detta är 
genom religionen. Blizek och Desmarais beskriver att användningen av religion som 
tolkningsmönster gör att filmen får en ny mening i en ny kulturell kontext, men detta gäller 
endast filmer inte primärt har ett religiöst perspektiv. 
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Blizek och Desmarais menar vidare att ett exempel på detta är filmen Matrix (1999). Genom 
att tolka filmen genom ett kristet perspektiv kan vi se att huvudpersonen ”Neo”, vilket betyder 
”the one”(som vi kan översätta till den utvalda eller den ende) kan tolkas som en Jesusfigur. 
”Neo” blir i filmen ”dödad” och kommer sedan tillbaka, vilket kan tolkas som en konstruktion 
för Jesus återkomst. Han kämpar även mot allt det onda och visar på människans möjlighet att 
bli frälst. Det går att tolka Matrix på fler sätt bland annat i ett buddistiskt perspektiv. 
Buddismen har ett cirkulärt tänkande, livet består av födelse, död och återfödelse och du kan 
endast uppnå frigörelse från detta genom upplysning. Detta påminner mycket om filmen 
Matrix tankar och handling. 

Blizek och Desmarais framhåller två viktiga frågor som man ska ställa till sig själv som 
pedagog inför användandet av film i undervisningen. Den första är: Hur nära måste filmens 
handling vara den religiösa handlingen för att vi ska kunna använda den för att tolka filmen 
religiöst? Författarna svarar på frågan genom att dra paralleller till fingeravtrycksmatchning. 
Svaren kan vara olika från olika människor och några kan tycka att det går att analysera en 
film i ett religiöst perspektiv om det endast finns några fragment som är likvärdigt med den 
religiösa kontexten. Andra personer kan tycka att det måste finnas flera liknande händelser 
eller stora likheter för att man ska kunna tolka filmen ur ett religiöst perspektiv. Den andra 
frågan vi ska ställa oss är enligt Blizek och Desmarais om det räcker med att fånga religioners 
grundidéer genom att dra paralleller mellan en films handling och religiösa historier eller 
idéer. Dessa två forskare menar att denna tolkningsform är i ett tidigt stadium. Det finns en 
mängd filmer som innehåller religiösa element, men att alla filmer kanske inte går att 
analysera på detta sätt. Denna form av analys, d.v.s. att söka efter religionernas grundidéer 
och därmed lära känna andra kulturer genom filmatisering, har precis börjat tillämpas och är 
därför början på något nytt.

4.5.2 Använda film för att kritisera religioner         
Att använda filmer för att kritisera religioner verkar vara populärt bland filmskaparna men 
inte bland forskarna. Detta kan bero på att forskarna anser att det är bättre att kritisera 
religioner genom att använda textanalyser. Blizek och Desmarais påminner om att kritik kan 
både vara positiv och negativ. Att kritiskt granska och analysera filmer kan därför både vara 
att lyfta fram kulturella kontexter och att visa på positiva påverkningar som en religion har 
haft på samhället. Exempelvis filmen Priest från 1994, skriven av Antonia Bird, som handlar 
om Fader Matthews och Fader Greg. Fader Greg symboliserar den officiella kyrkan medan 
fader Matthews symboliserar samhället och då också de medborgare som tror på Gud. När en 
flicka har blivit utsatt för sexuella övergrepp klarar inte Fader Greg av att hjälpa flickan, 
eftersom han fick veta detta i biktstolen och därmed har tystnadsplikt. Denna omsorg om 
kyrkan och kyrkans moraliska regler kan han ägna sig åt i stället för att hjälpa flickan. Själv 
har han under samma tid ett homosexuellt förhållande med en man, vilket går emot den 
officiella kyrkans tro. Fader Greg, som en kyrkans man visar alltså i allra högsta grad en 
förskräckande dubbelmoral. Minst av allt lever han som han lär. Filmen slutar med att Fader 
Greg kommer till insikt och Fader Greg förenas med Fader Matthews i det att båda vill
erkänna kyrkans brister. Budskapet i filmen är att en troende människa som lever som kyrkan 
lär, tillexempel att hjälpa en utsatt flicka, är bättre och moraliskt mer rätt än en officiell kyrka 
som inte lever som den lär, men håller masken utåt. Blizek och Desmarais visar att många 
filmer som kritiserar religioner, kritiserar den officiella kyrkan, inte religionen som sådan. De 
menar vidare att filmer som är religionskritiska ofta har som syfte att människor som ser på 
filmen ska få reda på religionens egentliga roll. För att förtydliga vad Blizek och Desmarais 
vill säga kan vi tänka på vad vi ofta numera får se på Tv-nyheterna. Homosexuella katolska 
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präster som förgripit sig på unga pojkar, kan skyddas av påven, just för att han vill skydda 
kyrkan. 

4.5.3 Religioner använder film för att behålla sin plats i samhället
En metod som kan användas av religionernas förespråkare för att få fler människor att söka 
sig till religioner är att använda film som hjälpmedel. Film kan påverka människor till att 
ändra sitt livssätt genom att ge inspiration till sökande. Att uppmuntra tro via film kan göras 
på två sätt. Antingen använder filmskaparen sig av en film som är religiöst inspirerad eller så 
en film som visar på det motsatta, alltså ett sekulariserat levnadssätt. Ett exempel på en 
sekulär film är Robert Zekmars film Contact från 1997. Denna handlar om en rymdforskare 
vid namn Elli Arroway som söker efter rymdvarelser, men som ännu inte fått möjlighen att 
åka ut i rymden för att forska den. Hon tror inte på Gud eftersom det inte finns några 
vetenskapliga bevis på att Gud finns. När hon så får möjlighet att åka ut i rymden möter hon 
några rymdvarelser. Problem uppstår när hon kommer hem till jorden igen. Hon kan inte 
bevisa att hon verkligen har mött rymdvarelser. Hon blir därför en som tror men inte kan dela 
med sig av sin tro, eftersom hon inte har några bevis på att rymdvarelser verkligen existerar. 
Detta är enligt Blizek och Desmarais ett sätt att påverka människor att söka sig till en tro. 
Filmen vill visa att personer har rätt att tro utan att kunna visa upp några bevis på att Gud 
finns. Det viktiga blir då de kristna värderingarna och handlingarna vilka gör att människor 
kan inspireras till att fördjupa sin tro. 

4.5.4 Använda film för att visa kulturella och etiska värden
Religioner lever i olika kulturer och har därför olika kulturella och etiska ramar. Genom att 
filmmakare använder sig av sin egen religions kulturella kontext kan denne påverka 
människor som ser filmen, och på så sätt visa att religionen förmedlar och skapar en viss form 
av värderingar, de påverkar människors sätt att leva. Genom filmens historia har olika 
samfund fördömt och förbjudit vissa filmer på grund av de värderingar och den kultur som de 
skapar. Till exempel har Motion Picture Assosiation of America (MPAA) utarbetat en metod 
för att hjälpa bland annat religiösa människor att klassificera filmer utifrån graden av våld och 
sex. Det finns också andra religiösa organisationer som går emot Hollywoodproducerade 
filmer, eftersom de inte gillar den kultur som finns i filmens Hollywood, det vill säga sex och 
våld. Dessa handlingar strider ofta mot gruppernas egna kulturella värden, vilka de anser att 
samhället ska leva i enlighet med. Blizek och Desmarais menar att det finns olika typer av 
film när det gäller att behandla kulturella värden. Det finns filmer som uppmuntrar religiöst 
tänkande genom att exponera de kulturella värderingar som hör till en religion. Ett exempel på 
detta är filmen Thelma och Louise från 1991. Den handlar om två kvinnor som ska åka på 
semester. Men under ett stopp på en bensinmack blir Thelma utsatt för våldtäktsförsök. 
Louise dödar mannen som attackerat Thelma, och kvinnorna tvingas fly från platsen. De olika 
vändningarna i filmen visar på en kultur där kvinnor behandlas dåligt av män. Filmen slutar 
med att kvinnorna kör bilen rakt ned i Grand Canyons stup, vilket ger tittaren en tanke om att 
det är bättre att dö än att leva i en värld som inte vilar på kulturella värderingar som ger 
kvinnor rätt till rättvisa. 

Alla dessa filmer är spelfilmer, vilka vi såg att Olivestam (2006:100f) bedömer som mer 
värdefulla i undervisning och lärande i religionskunskap jämfört med de faktaspäckade 
faktafilmerna, Spelfilmen erbjuder en helt annan möjlighet… Men samtidigt är det enligt vår 
mening viktigt att veta filmens innehåll när man ska visa den för elever. Frågan är om 
pedagoger och elever anser att film, faktafilm och spelfilm, gynnar lärandet. 
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5. Undersökningens resultat

Under denna rubrik redovisar vi resultatet i förhållande till syftet och den metod vi valt. Först 
påminner vi om att uppsatsens syfte är att ur både pedagogers och elevers perspektiv beskriva 
och besvara frågan om spelfilm är ett pedagogisk metod som gynnar lärande och undervisning 
i religionsämnet. Våra syftesfrågor var följande:

- Vilken attityd har elever till religionsundervisning?
- Vilka faktorer bidrar, enligt pedagoger och elever, till film som pedagogisk metod?
- Vilka fördelar och nackdelar anser pedagoger och elever att det finns i användandet av

spelfilm i undervisningen?

Det vi presenterar här är ett relevant urval av den insamlade informationen som har 
analyserats tolkats och strukturerats. Resultatredovisningen diskuteras inte i förhållande till 
förankring i tidigare forskning och teoribildning, vilket vi presenterat som bakgrund till vår 
undersökning. Denna förankring och diskussion sker i det näst kommande avsnittet med 
rubriken Resultatdiskussion. Här redovisas först intervjuresultaten i en sammanfogad text med 
ett urval relevanta citat, vilka i stort sett är återgivna så som informanterna har formulerat sig. 
Därefter redovisar vi resultatet från enkäterna, vilket i enlighet med den metod vi valt
underbyggs av diagram, tabeller och ett urval relevanta citat.

5.1 Intervjuresultat
Här påminner vi om att de fem pedagoger vi använt som informanter arbetar på tre olika 
skolor i en av Norrbottens större kommuner. Dessutom påminner vi om att till exempel 
Kenneth egentligen inte heter Kenneth, utan något helt annat. 

5.1.1 Pedagogens syn på elevers attityd till religion och film i 
religionsundervisningen

Kenneth
Kenneth anser att elever överlag är intresserade av religion, men menar samtidigt att detta är 
en svår fråga att ta ställning till, då flertalet elever reagerar negativt då de hör ordet religion. 
Många elever tror att religionsundervisningen bara handlar om världsreligioner, de ser inte att 
det även handlar om etik, moral och psykologi. I allmänhet är tjejer mer positiva till ämnet än 
killar, påpekar Kenneth. Han upplever också att elever blir mer motiverade att lära sig när de 
får se film, det avdramatiserar det hela på nått sätt, att man kan lurar in dom i... någonting 
som de egentligen... tro(r) att de skulle behöva plugga på. På frågan om han som pedagog
upplever att eleverna tar efter varandras värderingar anser han att eleverna ofta har sina egna 
åsikter. Gällande elevernas koncentrationsförmåga vid film undervisning tycker Kenneth att 
eleverna inte tappar koncentrationen eftersom de vet att det är en undervisningsfilm och syftar 
till ett lärande. … dom ser den inte nog avslappnat för dom vet att... /de får/ nån uppgift eller 
nånting på det. Men han framhåller att filmen inte får vara för lång. Efter cirka 45 minuter 
tycker han dock att de har lättare att tappa koncentrationen. Vissa elever, speciellt de som går 
mediainriktningen, tycker att film är roligare och mer intressant än traditionell undervisning.
Eftersom film ingår i deras utbildning har de större vana att förhålla sig till film i under-
visningen, medan andra klasser kan tycka att film är bra komplement till undervisningen.
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Sara
Attityden till religion och religionsämnet varierar enligt henne. I början av kursen är attityden 
ganska negativ, men att den blir mer positiv under kursens gång. Hon upplever, tvärt emot 
Kenneth, inte någon attitydskillnad mellan tjejer och killar, men Sara påpekar samtidigt att 
hon mest undervisat killar. Elevernas tankar kring religion anser Sara är lika i de flesta
klasser. Hon arbetar för att förstärka elevernas individualitet genom att utgå från personliga 
erfarenheter och tycker att det är lättare att diskutera när man som pedagog har lärt känna 
eleverna. Hon använder sig bland annat av gruppdiskussioner för detta syfte. 

Sara upplever att eleverna blir mer motiverade att gå till en lektion där det visas film, … dom 
tycker att det skönt att sitta och slappna av ett tag och titta på en film istället för att kanske...
svara på frågor eller läsa eller diskutera... det kan vara rätt passivt. Hon upplever inte att 
eleverna tappar koncentrationen eftersom de elever som hon undervisar går i år 3, 
förklaringen finner hon i att dessa elever är tillräckligt mogna. 

Sara anser att eleverna är intresserade av film, men att filmen även är underhållning för dem.
Detta hindrar henne inte från att mena att film förbättrar elevernas prestationer. Jag föreställer 
mig att får man ett annat medie så kommer man ihåg det. Ju fler medium… och ju fler 
upprepningar så kanske man kommer ihåg det bättre... det är ju både ljud och att man ser.
Intressant är att hon påpekar att hon anser att spelfilmer ofta innehåller mindre fakta än 
faktafilmer.  

Kalle
Kalle har funnit att attityden till religion bland elever i det teoretiska programmet är mer 
positiv än i de praktiska programmen. Eleverna i praktiska program funderar över nyttan med 
religionsundervisningen. Anledningen till denna skillnad är han osäker på, men har en
förklaring som innebär att de praktiska programmens elever har allmänt svårare att läsa och 
diskutera olika teorier. Kalle tror att eleverna tänker: vad behöver de religion till när de står i 
verkstaden.

För att ta bort fördomar som finns bland eleverna i början av kursen upplyser Kalle eleverna
om vad religion handlar om, och att alla religiösa människor inte är fundamentalister. Han 
jämför med kristendomens historia så att eleverna kan se att även de kristna och den kristna 
religionen har gjort negativa saker.

Han upplever att det oftast är några elever som uttalar sig på lektionerna och att det är möjligt 
att de andra eleverna tar efter sina kamrater. Men han känner sig osäker på hur mycket de tar 
efter varandras tankar. Kalle betonar att desto mer kunskap desto större chans till egna tankar
Han vill skingra okunskap med kunskap.

När det gäller motivation tycker han att: … de gärna vill se film och i dom allra flesta fall är 
det för att de tycker att det är skönt att se film, … /de/ behöver inte göra så mycket... och så 
tror jag att de är en generation som är van att ta till sig media på det sättet... Det upplever 
jag nog inte att de på nått sätt visar /på/ någon högre motivation Vissa filmer anser han i ett 
lärande perspektiv kan vara lika innehållsrika som en vanlig ”boklektion”. Kalles omdöme om 
elever och film i religionsundervisningen är att eleverna anser att det är ett enklare sätt att 
lära, men att filmen på grund av bristande intresse är mest ett tidsfördriv.

Koncentrationen upplever Kalle sjunker om det inte är tillräckligt med action, det ska gärna 
vara mycket pang pang. I en undervisning genom rena faktafilmer tappar eleverna
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koncentrationen lika fort som i andra undervisningsformer. Han anser att det inte är någon 
skillnad i hur mycket eleverna lär sig i jämförelse med om han bedriver traditionell 
undervisning eller filmundervisning.   

Lena
Attityden mot religionsundervisning hos eleverna anser Lena är väldigt positiv på programmet 
som hon undervisar i. Men hon kan tänka sig att det inte är samma uppskattning på andra 
program. Hon upplever att hennes elever längtar till religionsundervisningen, därför att de vill
förstå hur kultur och religion påverkat människor och samhällslivet.

Hon påpekar att eleverna har mer fördomar än en negativ attityd till religion. Hon brukar i sin 
undervisning påpeka att orättvisor förknippat med religioner har mer med tradition att göra än 
med religion, och tar Islam som exempel med slöjor och kvinnoförtryck. Hon påvisar i 
undervisningen att liknande traditioner funnits även i svensk historia och att kvinnoförtrycket
i patriarkaliska samhällen inte direkt beror på religionen, utan på traditionen. Det är viktigt för 
henne att få bort fördomar och hon brukar jämföra andra kulturer/religioner med det svenska 
samhället, exempelvis att vi även har klasstrukturer i Sverige som i Indien som påverkar vårt 
liv. Om eleverna ser likheterna så upplever Lena att de får en större, kunskap om och 
förståelse för andra kulturer och religioner.

Lena framhåller att fördjupade kunskaper och intresse påverkar elevernas attityd till religion
och religionsundervisning och som eleverna får möjlighet att ytterligare fördjupa i kursen. Då 
kan de välja vilken inriktning som de vill arbeta med, till exempel kvinnans ställning.

När hon visar film har inte eleverna fått veta detta i förväg och därför kan hon inte svara på 
om filmen höjer motivationen till att komma på lektionen. Elevernas koncentrationsförmåga 
beror enligt henne inte på filmens längd utan på om eleverna fångar upp syftet med filmen.
Eleverna blir intresserade därför att de får information mer ”svart på vitt”. Filmen är ett sätt 
att höja förståelsen eftersom bilderna förstärker inlärningen. Bilder är jättebra för att komma 
ihåg information, säger Lena.

Olle
Olle anser att attityden till religionsundervisning och religioner varierar. Det är en stor 
spridning på vad eleverna tycker om religion. Han har elever som säger att de tycker att 
religion bara är svammel och andra elever som säger att det är väldigt intressant. Han berättar 
att detta är olika beroende på vilken klass det är. 

För att påverka elever som har en negativ syn så brukar Olle visa olika sidor av hur religionen
kan komma till uttryck. När det talas om världsreligioner så talas det om flera miljoner 
människor vilket gör generaliseringar till ett problem. Oftast är det några konkreta saker om 
en viss religion som har gett eleverna en negativ uppfattning, exempelvis terrordåd. Olle visar
då otäcka sidor i många religioner vilket han finner kan vara ett sätt att få balans i elevernas 
uppfattning.

Olle upplever att eleverna ibland blir mer motiverade till att gå på en lektion om det visas 
film. Han har funderat kring varför det är så och tror är att det antingen kan vara lite 
lättsammare eller att variationen i undervisningen gör att elevernas motivation höjs. Ett sånt 
här ämne som religion. … är ju ett färgstarkt ämne att visa upp. Man tittar på olika miljöer
/som/ man kan tycka är exotiska eller främmande och … man får se... andra sammanhang
än dom vi har i Sverige.
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I sin undervisning visar Olle inga spelfilmer utan bara faktafilmer och kan därför inte svara på 
om elever tappar koncentrationen vid för lite drama, action eller liknande. Eleverna är oftast 
intresserade av filmen, vilket han förstår genom att han får frågor som är relaterade till filmer
som han har visat i undervisningen. Det är svårt för honom att säga om eleverna lär sig mer av 
film än traditionell undervisning genom läroböcker, eftersom han visar filmen efter att han har 
haft genomgångar. Olle tror att filmen ger mer utdelning efter att eleverna har fått en 
grundförståelse för ämnet. Film och lärobok kompletterar så sätt varandra. 

5.1.2 Pedagogens syn på film i religionsundervisning

Kenneth
Kenneth anser att det är ganska nytt att visa film som inte är faktafilm i religionsunder-
visningen. Eftersom han finner att många elever är negativa till religion och bär på fördomar
är det lätt för eleverna att tolka filmer om religioner negativt. Detta gör att Kenneth anser att 
det är viktigt att eleverna får diskutera frågor som filmerna väcker hos dem.

Kenneth använder sig mest av filmer för att fördjupa kunskap om religioner. Filmen blir då ett 
komplement till lärobokens innehåll. I undervisningen använder han sig även av 
religionskritiska filmer. Även filmer som behandlar etik och moral behandlas. De fördelar han 
finner med att använda film i undervisningen är att han tycker att han får med alla elever, de 
som är svagare kan ofta känna igen sig i filmen och ta konkreta exempel därifrån. Han 
påpekar att elever idag har en större erfarenhet av film, de kan därmed analysera och diskutera
filmspråk och filmgester.

Nackdelarna är att det tar lång tid att se vissa filmer. Kenneth menar att man egentligen hinner 
med mer om pedagogen har en föreläsning. En annan nackdel med filmvisning som han visar 
på är att det krävs förarbete av pedagogen, det gäller… att veta vad man ska få ut av den. Han 
påpekar också att det finns pedagoger som använder film för att kunna gå undan och göra 
annat, men understryker att han inte gör detta själv. Han ser filmerna tillsammans med 
eleverna då han anser att man möter dom på den nivå som dom är vana vid, dom är ju 
uppväxta med det här… och en film kan sammanfatta en bok väldigt, väldigt bra.

Sara
Sara anger att hon vill presentera en allmän syn på religionerna och visa på de olika 
aspekterna i vardera religion. Fördelarna med film i religionsundervisningen är enligt henne
bland annat… att man får en levande bild ... fler synvinklar, fler exempel, mer underbyggda 
exempel. Sara anser inte att det finns några direkta nackdelar med att använda film i 
undervisningen.

Kalle
Kalle använder inte så mycket film i religionsundervisning. När han använder film är syftet en 
blandning av fakta och förståelse, men inte underhållning. Oftast använder han film som en 
repetition av vad eleverna redan lärt genom läroböckerna så att då kan de känna igen sig i 
händelserna eller faktan som presenteras i filmen.

Fördelarna med film i undervisningen är att det upplevs som variation. Han anser dessutom att 
det är lättare att ta till sig bilder än ord, och att en film kan vara mer överskådlig när det gäller 
specifika händelser än vad traditionell undervisning är. Angående frågan om de negativa 
aspekterna säger han att … nackdelarna med film... tror jag /beror på/ hur man utnyttjar film 
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till undervisningen. Nyttjar man filmen som tidsfördriv då ser jag ju inga fördelar, bara 
nackdelar. Även vilken typ av film som används är viktigt för Kalle när det gäller för- och 
nackdelar, det måste vara en film som är relevant. Ytterst få spelfilmer tycker jag... är relevant
… utan det är ju dokumentärer och faktafilmer … i så fall. Spelfilmer ser dom ju nog /av/ på 
fritiden.

Lena
Gällande film i undervisningen berättar hon att /Vi ser/ kanske inte riktigt film som dom
/eleverna/ tänker film … att det är en långfilm … utan /jag visar/ program, inslag ... det kan 
vara dokumentär det kan vara filmer som skildrar högtider och sånt där, det är sällan jag
visar spelfilmer. Men säger att hon en gång visat spelfilmen Passion of the Christ. Hon anser 
att eleverna tycker att det är intressant att se hur människor utövar sin tro och hur de 
traditionella högtiderna utövas. Filmatiseringar av det religiösa livet blir därför viktiga då 
eleverna får se … korta fakta blandat med förståelse … det är så här man ber, det är så här 
man utför en gudstjänst, det är så här man firar högtiden, det är så här man lever…

Lena anser att fördelarna med film i undervisningen är att det blir variation i pedagogiken … 
sen så är det ju inlärningsmässigt väldigt bra därför att du får dom här bilderna, du 
förstärker ju... dom här känslorna, du förstärker andra sinnesorgan. Hon framhåller att 
Eleverna inte bara behöver lyssna på pedagogen utan de får även andra intryck.

Det negativa med film hör till tekniken, att kanonerna fungerar dåligt, att salen 
undervisningen sker i kanske inte har kanoner eller att filmen som visas är 50 minuter lång 
och lektionen är 40 minuter.

Hon använder film för att fördjupa kunskaper om religion dessutom använder hon 
ickereligiösa filmer som behandlar etiska ställningstaganden, vilka kan diskuteras både ur 
religiösa och andra synpunkter, sådana som filosofiska, miljöetiska eller demokratiska. Hon 
kan även visa filmer som är religionskritiska och ger exempel på filmer som behandlar 
fundamentalism inom islam, och hon vill vid dessa filmvisningar att eleverna ska träna sig i 
kritiskt tänkande och diskutera, till exempel, om detta verkligen är islam. Följer dessa 
personer de religiösa värden som finns i Koranen?

Olle
Han använder inte ofta film i undervisningen. Men när Olle visar film i undervisningen visar 
han främst filmer som innehåller material om religiösa människor som berättar om sin tro 
eller filmer som är inspelade i miljöer som inte finns i skolan eller i Sverige.

Fördelarna med film i undervisningen är enligt Olle främst att eleverna får se hur religion 
utövas, eftersom det i böcker oftast blir en inriktning på fakta och beskrivning av religionen i 
motsats till film där eleverna får se religionen i ett autentiskt sammanhang. Nackdelarna som 
finns är för Olle att eleverna inte fokuserar sig på det han som pedagog förväntar sig … en
del elever … /är inte är/ så uppmärksam/ma på filmen/ eller... fäster sig vid saker som kanske 
är lite marginella... Dom kanske fäster sig vid vissa detaljer … och så fastnar man för någon 
formulering. Olle menar att det naturligtvis kan hända att han inte når dit han vill i sin 
filmvisning.
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5.1.3 Hur film används av pedagogerna
Kenneth
Kenneth menar att vid filmvisning är det viktigt att konkret information och klara uppgifter
ges till eleverna … Om man ger dem rätt konkreta uppgifter redan innan, så dom vet vad de 
ska titta efter... då gör dom det. Annars kan det bli att /lärostoffet/ faller lite grann mellan 
stolarna och /inte/ riktigt fattar budskapet i filmen kontra om dom läser det.

Kenneth betonar att han inte tillåter film i underhållande syfte även om han oftast visar 
vanliga spelfilmer. (som innehåller någon form av faktakunskap). Han påpekar även att det 
ibland kan vara bra att bara ha en kort introduktion innan han visar film. Som exempel gav 
Kenneth filmen Gandhi som han brukar visa vissa delar av i sin undervisning om hinduism.
Han förklarar ... kan prata fem minuter om hinduismen och sen kan jag visa delar utav den
/filmen/ och sen fattar de precis motsättningarna hinduer och muslimer … så vissa filmer är 
jättebra. Det där beror … på vilken klass, men det beror också på (hur) läraren är tillfreds 
med filmen. Det gäller att ta ut rätt saker. Det finns många... som visar en film men sen vet 
dom inte själva exakt vad den ska gå ut på... Han påpekar även att det inte är nödvändigt att 
visa hela filmen om den är lång. Kenneth menar att det är viktigt att pedagogen vet hur filmen 
ska användas och att innehållet överensstämmer med känd fakta. 

I övrigt så anser han att film bidrar till att skapa ett autentiskt lärande, och att det är bra med 
en varierad undervisning. Kenneth jämför film med att gå på museum. Båda ger en annan 
form av upplevelse och lärande i jämförelse med inläsning genom läroboken. Om pedagogen 
väljer att visa en film som kan väcka känslor hos eleverna påpekar Kenneth att det är viktigt 
att pedagogen diskuterar frågorna eller känslorna som uppstår direkt efter filmen. 

Kenneth föredrar att examinera filmen genom en gruppdiskussion, där frågor baseras på 
filmen.

Sara
Oftast använder Sara film i samband med undervisning i etik och moral. När jag har använt 
film... så har vi haft spelfilmer... man tar exempel från filmen i etik och sånt. Pedagogen
behöver då inte skapa och bygga upp situationer, utan kan istället hänvisa till situationer som
alla elever känner till. Hon framhåller att det då blir möjligt att prata om folks ställnings-
tagande på ett mer neutralt sätt eftersom diskussionerna kan behandla filmens karaktärer 
istället för att, till exempel, prata om någon verklig person som möjligen kan stå nära någon 
elev.

I sin undervisning använder Sara främst filmer som är ickereligiösa, men som diskuterar
etiska värden. Ibland används filmen för att fördjupa kunskap och för att tolka film med
religionen som utgångspunkt. Hon använder inte religionskritiska filmer i sin undervisning. 
Ett exempel på en film som Sara använder i undervisningen är Priest. Denna film använder 
hon i etik och moral momentet. Faktafilm brukar hon använda för att filmen kan synliggöra 
fakta som hon inte hinner presentera på samma tid som en film kan. Sara anser att film bidrar 
till ett autentiskt lärande, eftersom allt, inklusive film, enligt henne speglar den verkliga 
världen. Pedagogen kan välja filmer där igenkänningsgranden är hög för bra resultat. Ibland 
frågar Sara om eleverna känner till någon bra film som de kan använda i undervisningen, men 
hon ser alltid filmen innan hon bestämmer sig för om hon ska visa den för klassen.
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Sara använder händelser från spelfilmer som exempel i prov eller för en längre uppsats, hon 
använder exempel från film i exempelvis etikundervisningen. Prov kan ha en fråga eller korta 
öppna frågor och hon brukar ofta ge ut exempelfrågor som övning innan provet. Ibland 
använder hon sig av gruppdiskussion och avslutar med en skriftlig inlämningsuppgift.

Kalle
När Kalle visar film i sin religionsundervisning använder han sig främst av film som medel 
för att fördjupa kunskap, det vill säga fakta om och förståelse för religioner. Film är enligt 
honom ett autentiskt lärande, eftersom elever då får se religionen i sin historiska och 
samhälleliga kontext och att de läser om ett aktuellt ämne som diskuteras på hög nivå. Kalle 
tycker att film generellt sett tas alltför lättsamt av pedagoger i undervisningen, men han tror 
att det finns pedagoger som använder film seriöst i undervisningen.

Kalle har inte någon speciell examination kopplad till filmen, däremot kan någon fråga från 
filmen komma med i provet. Han har heller aldrig haft frågor till filmen som sedan behandlas 
direkt efteråt, men han tror att detta skulle kunna fungera.

Lena
Lena anser att film bidrar till att eleverna får se människor från andra kulturer som utövar sin 
tro. Genom att visa en film för eleverna får de då möjlighet att se människor som utövar sin 
tro i dess autentiska miljö. Lena anser den bästa autentiska lärmiljön är att eleverna får resa 
till platsen där människorna lever eftersom att det ger ett större intryck.   

De filmer som Lena visar i sin undervisning är oftast faktafilmer … det har ju ett innehåll 
som är fakta betonat, … det är klart att ett sånt program kan ju vara en timme och /vara/
oerhört intressant och det kan vara en kvart och /vara/ ganska tråkigt. … det handlar …/om/
att dom /eleverna/ känner att dom får ut någonting, att dom märker vad syftet är, att det 
fångar deras intresse. För Lena är det viktigt att eleverna får någon form av aha-upplevelse … 
är det sådär dom gör ... och då spelar egentligen inte längden nån roll ... dom ser /att/ det här 
betyder det här... så faller pusselbitarna på plats.

Den examinationsform Lena använder sig av är diskussion efter varje film, vilken sker i 
helklass, ofta får eleverna frågor efter att de har fått se filmen.  

Olle
Olle använder sig främst av filmer som ger elever fakta om och förståelse för religioner. Han 
kan lika gärna använda sig av religionskritiska filmer som av filmer med etiska teman. Detta 
innebär att han använder sig främst av faktafilmer och väldigt sällan spelfilmer. 

Olle brukar följa upp film med diskussioner eller så har han i förväg ställda frågor som 
eleverna kan fundera på under filmen, detta gör att han kan styra och rikta in eleverna på vissa 
teman.
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Sammanfattningsvis visar analysen av intervjuerna att pedagogerna uppfattar att en negativ 
attityd till film och religionsundervisning ofta är förknippad med fördomar och okunskap. Tre 
av de fem pedagogerna nämner också att det måste finnas vissa förutsättningar hos eleven 
själv för att kunna ta till sig film. Elever på mediainriktningen verkar ha mer vana att förhålla 
sig till film, det nämns även att eleven bör ha nått en viss mognadsgrad och därtill 
förkunskaper i det att elever på teoretiska program överhuvudtaget är mer positiva till ämnet 
som sådant. Endast två av de fem pedagogerna kan fullt ut mena att eleverna visar större 
motivation om de vet att de ska se film. En pedagog visar att det finns risk för att elever 
tappar koncentration och därmed engagemang vid undervisning genom filmer, en annan att 
film blir mest ett tidsfördriv för eleverna. Ytterligare är att film förbättrar elevernas prestation, 
även om film även kan vara underhållning. 

Analysen av pedagogernas svar visar också att pedagogernas syn på film och religions-
undervisning inte är enbart positiv och att det inte är möjligt att säga att de i något högre grad 
uppfattar film som en pedagogisk metod som har ett värde i sig. När film förekommer så är 
det i stort faktafilm, två pedagoger menar att de ibland använder sig av spelfilm. Fördelarna
med film är att den kan vara ett komplement till läroboken som ger variation i undervisningen
och underlättar diskussion. Bilden förstärker orden, den både fördjupar och underlättar
lärandet, vilket då gynnar de svagare eleverna. Nackdelarna är att film är tidskrävande, det 
behövs tid både i förarbetet och efterarbetet. En annan nackdel som nämns är att det finns risk 
för att eleverna fokuserar på ”fel saker”. Det syns även vara lätt att missbruka filmen, 
antingen så att pedagogerna sätter igång en film för att sedan själva ägna sig åt annat, eller att 
eleverna ser den som ett tidsfördriv.

När det gäller hur film används som pedagogisk metod visar resultatet att det till största del 
används för att söka kompletterande fakta. Men analysen visar också att i stort sett alla 
pedagoger betonar att film används för att nå ett autentiskt lärande. Filmen kan då bli ett 
underlag för diskussion och övning i kritiskt tänkande, såväl vad det gäller religion som etik 
och moral. pedagogerna 

Analysen visar också att pedagogernas betoning på faktakunskap påverkar bearbetning och 
uppföljning av filmen. Tre av fem pedagoger examinerar filmen i prov genom givna frågor. 
De övriga två har en blandform av både öppna och givna frågor, vilket gäller både diskussion 
och prov. Svaren visar att vi inte kan säga att upplevelse, reflektion och diskussion blir ett 
centralt element i det didaktiska valet av film som pedagogisk metod i undervisning och 
lärande i religionskunskap.  

5.2 Elevenkätens resultat         
I denna del av kapitel 5.2 presenteras resultatet från vår enkätundersökning som vi har 
genomfört i tre gymnasieklasser med totalt 61 elever. Vi har valt att redovisa de givna svaren
antingen i stapeldiagram eller i tabell beroende på svarsalternativens utformning i enkäten.
Några frågor har vissa av eleverna valt att inte besvara, detta bortfall redovisas i samband med 
redovisningen av de givna svaren. Eftersom enkäten innehöll både öppna frågor och fasta 
svarsalternativ har vi redovisat dem på olika sätt. De öppna frågorna redovisas i tabellform
och fasta svarsalternativen i stapelform. Presentationen följer inte enkätens utformning, utan 
vi har valt att presentera elevernas svar i samma följd som presentationen av intervjuernas 
svar. I detta kapitel presenteras endast vår analys och tolkning av svaren, vilket betyder att vi
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diskuterar både elevernas och pedagogernas syn på film i religionsundervisningen i det 
kommande avsnittet, och då med förankring i den forskning vi presenterat i vår bakgrund.

5.2.1 Elevers attityd till film och religionsundervisning
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Figur 1.

Fråga 1. Känner du dig mer motiverad att gå på en lektion där det kommer att visas film? 

Med frågan ville vi undersöka om elevernas motivation höjdes när de visste att pedagogen 
skulle visa en film. Diagrammet visar att flest elever, 38%, känner sig ”helt och hållet” mer
motiverade att gå till lektion då de vet att det skulle visas film. 29% valde svarsalternativet 
”ganska mycket”, vilket är en procent fler än de som uppfattade att filmen inte påverkade 
motivationen. Sammanlagt betyder detta att 67% av eleverna upplevde en större motivation
för religionsundervisningen när det visas film. 28% av eleverna ansåg att filmen gjorde 
varken till eller från. Svarsalternativet ”neutral” är något som vi tolkar så, att de visar en viss 
likgiltighet inte bara inför ett bestämt ställningstagande, utan även för religionsundervisningen 
som sådan. 5% tyckte att deras motivation inte ökade vid vetskapen om film, vilket vi tolkar 
så att dessa elever antingen känner motivation oavsett film eller inte film, eller så att de 
överhuvudtaget inte känner sig motiverade att gå till lektion. 

Figur 2.

Fråga 2. Om du känner dig mer motiverad, vad har du för förväntningar på filmen?

Med fråga 2 ville vi undersöka vilka förväntningar eleverna hade på den film som pedagogen 
skulle visa. Detta var en öppen fråga och det svar som eleverna angav flest gånger var att de 

Förväntningar på filmen
Antal 
svar

intressant och bra fakta  44
Underlättar inlärning 5
Inte lång och tråkig 4
Inte gammal / svartvit 3
Inte vinklad 1
Ingen förväntan 1
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ville att filmen skulle vara intressant och innehålla fakta. Få elever ansåg att film underlättar 
inlärningen. Ungefär lika många svarsalternativ påpekade att filmen inte skulle vara lång och 
tråkig. Några av de kommentarer eleverna gav var; Beror på vilket ämne /område inom 
ämnet/ det är. Faktafilm=tråkigt. Spelfilm=kul…. En annan elev skrev detta svar. Den ska 
vara intressant, inte seg, men ändå ”ge” ngt, så att man kan ha användning av den inför prov 
och dylikt.

Figur 3.

Fråga 9. Tycker du att många biofilmer är kritiska mot religioner?

Med denna fråga, som också var en öppen fråga, ville vi undersöka om eleverna använde sig 
av kritiskt tänkande när de såg filmer som var producerade för kommersiella syften. På denna 
fråga har till i stort sett 100% av eleverna endast svarat ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte”. Resultatet 
visar att 30% av eleverna tycker att många biofilmer är kritiska mot religioner medan 20 % 
tyckte motsatsen, att de var positiva till religioner. 31% svarade att de inte visste eller att de 
inte har tänkt på om filmer är kritiska mot religioner. En elev motiverade sitt svar med …det 
finns ju många filmer som kan vara väldigt riktade. Men man kan ju lära sig också att vara 
mer och mer kritisk. En annan elev svarade Amerikanska. Kristna moralkakor blandats med 
stereotypa bilder av muslimska terrorister och typ tempelmunkar. Inte OK! En av de som fann 
filmer religionskritiska skrev, Det visas, men bra att få se det utifrån olika perspektiv. Det 
intressanta i dessa svar är att en tredjedel av eleverna inte tänkt på om filmer är kritiska till 
religion. Detta visar sig även i att det är 16 % av eleverna som har valt att inte lämna något 
svar.                            

Figur 4.

Fråga 12. Har någon film påverkat din syn på moraliska frågor eller livet i allmänhet?

Även på denna öppna fråga, om huruvida eleverna ansåg att de någon gång hade blivit 
påverkad av en film när det gällde deras syn på moraliska frågor och livet i allmänhet, svarade 
de mycket kort. 26% menade att filmer hade påverkat deras moralsyn/livssyn. Exempel på de 
filmer som påverkat eleverna angavs mycket sällan, men i de fall där vi fick exempel var det 

Kritiska mot biofilmer Procent
Ja  30%
Nej 20%
Vet ej 31%
Några filmer 3%
Ej svar 16%

Moraliska frågor och livet Procent
Ja  26%
Nej 41%
Vet ej 18%
Ej svar 15%
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filmer utan religiösa teman, som till exempel actionfilmen Die Hard. 41% svarade att filmer 
inte hade haft någon påverkan på dem och 18% av eleverna visste inte om filmer hade 
påverkat deras syn på moraliska frågor och livet i allmänhet. 15% av eleverna valde att inte 
svara på frågan.   

Figur 5.

Fråga 8. Påverkar dina klasskamraters tankar, dina tankar om olika religioner?

Fråga 8, även den en öppen fråga som gav mycket korta svar, hade till syfte att undersöka 
graden av konformitet bland eleverna. Resultatet visar att samtliga elever svarade på frågan.
12 % av eleverna svarade att de tog efter sina kamraters tankar och 49 % svarade att de inte 
gjorde detta. Det var 39 % av eleverna som svarade att de ibland tog efter sina kamraters 
värderingar. Ja på sätt och vis, de kan ju ändra vissa åsikter men inte allt. En elev som svarat
nej, motiverade det med följande svar; Jag skapar mina egna tankar. Svaren visar att eleverna 
på något sätt mer eller mindre påverkas av sina klasskamrater.  

5.2.2 Hur vill eleverna att film ska tillämpas i religionsundervisningen

Figur 6.

Fråga 4. Hur bearbetar ni filmen som ni har fått se i undervisningen?

Frågan strävar efter att ur elevens synpunkt undersöka vilka typer av examination av film som 
pedogerna använder sig av i undervisningen. Detta var en öppen fråga där eleverna själva fick 
skriva vilken eller vilka typer av bearbetning som pedagogen använde. Några elever angav 
fler än ett svar. Det flersta svar elever angivit var diskussion, vilket uppgavs 51 gånger, att 
pedagogen inte gjorde nångon form av bearbetning uppgavs åtta gånger. Prov eller skriftlig 
uppgift angavs fem gånger och ett svar var att pedagogen själv sammanfattar filmen.

Konformitet Procent
Ja  12%
Nej 49%
Ibland 39%
Ej svar 0%

Bearbetning av film
Antal 
svar

Diskussion 51
Skriftligt alt. del av prov 5
Ingen speciell 8
Pedagogen sammanfattar 1
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Fråga 6. Vilken typ av examinationsform skulle du föredra?

I denna fråga, utformad som en öppen fråga där eleverna fick möjlighet att lämna mer än ett 
svar, eftersträvade vi svar på vilken typ av examination som eleverna själva skulle vilja arbeta 
med när de har sett film. Diagrammet visar att det är ganska jämt fördelat mellan skriftlig 
inlämning och diskussion. Vi ser även att en mycket liten del av eleverna aldrig reflekterat 
över vilken examinationsform som de föredrar, dessutom att det är få som inte vill ha någon 
examination alls. Men vi bör också notera att om vi lägger samman examinationsformerna 
skriftlig inlämning och prov, vilka vi kan tolka som styrda av pedagogen, är detta den 
examinationsform flest elever, 48%, säger sig föredra. Färre, 42%, visar sig föredra 
diskussion och muntligt prov alternativt redovisning, vilka vi kan förstå ha sin utgångspunkt i 
elevernas egen reflektion.

Figur 8.

Fråga 5. Brukar filmer vara med i momentets examination?

Med denna fråga ville vi ha svar på om filmen finns med i momentets examination. Hälften av 
eleverna uppfattar klart att film examinerats på ett eller ett annat sätt. En tredjedel av dem 
uppfattar tvärtom att film aldrig examineras. På denna fråga valde 16% av eleverna att inte 
avge något svar, vilket vi tolkar så att dessa elever i stort sett är likgiltiga inför undervisningen 
alternativt att de aldrig reflekterat över filmen och filmens roll i undervisningen.

Examinationen av film Procent
Ja  49%
Nej 34%
Ej svar 16%
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Figur 9.

Fråga 7. Hur upplever du att det är att diskutera i grupp? Är klassklimatet sådant att du får 
säga vad du tycker?

Denna fråga, som också var formulerad som en öppen fråga, hör nära samman med elevernas 
åsikter om examinationsform då den frågar efter vad eleverna tycker om att diskutera i grupp 
och om de får uttrycka sin åsikt. Frågan ger svar på huruvida klassklimatet gynnar
diskussioner och samarbete, vilket då även visar varför elever föredrar olika 
examinationsformer. Drygt hälften, 55%, av eleverna upplever att de kan uttrycka sig utan 
problem. 32% av eleverna påpekade att det var lättare att diskutera i små grupper. Elevernas 
svar avspeglar på ett tydligt sätt nödvändigheten av variation i examinationsformer. En elev 
svarade följande på denna fråga, Jag upplever det som att man får säga vad man tycker, men 
jag tycker att det är svårt då alla vill prata och man vill inte avbryta de andra. En annan elev 
skrev att diskussioner är bra därför att Om man är för många kan det ibland bli svårt att säga 
sitt för antingen har någon redan sagt det man tänkte säga eller så pratar alla så mycket så 
att man själv aldrig hinner yttra sig. En elev som var positiv till gruppdiskussioner skrev att 
diskussioner är bra för att:

… klassklimatet i vår klass är bra och jag upplever att jag, när jag vill får säga vad 
jag tycker. Däremot tror jag att allt för många lärare har dålig förståelse för att 
alla inte tycker om att diskutera i grupp. Pga. Ex. personlighet. Jag tycker därför 
inte att man inte enbart ska ha muntliga uppgifter om något, utan skriftliga också.

Det finns även ett fåtal svar på denna fråga som visar att eleven inte tycker att diskussioner är 
bra. En av dessa elever lämnade följande svar, Ibland funkar det bra men ibland funkar det 
inte alls. Jag brukar inte säga så mycket, men om det är något jag verkligen vill få sagt så 
spelar det ingen roll.

Klassklimatets betydelse Procent
Jag kan diskutera i grupp 55%
Jag kan inte diskutera i grupp 1,5%
Jag föredrar mindre grupper 32%
Jag kan tala, men inte andra 4,5%
Inte intresserad 1,5%
Vill tala, men hinner ej uttrycka mig 4,5%



29

5.2.3 Vilken påverkan har filmundervisning på elevens inlärning
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Figur 10.

Fråga 3, Tycker du att det är lättare att komma ihåg information och fakta om olika 
religioner om du har fått se det på film?

Genom denna fråga ville vi få kunskap om och förståelse för huruvida elever lättare kan ta till 
sig kunskap om filmen används som pedagogisk metod. Svaren visar att inte ens hälften av
eleverna, 36%, svarade ”ganska mycket”. Det är 31% svarade att de är neutrala i frågan, d.v.s 
att de inte vet om film bidrar eller inte bidrar till ökad kunskap och förståelse, och 36%
instämmer ganska mycket i frågans påstående. 26% av eleverna anser ” helt och hållet” att 
film gynnar inlärning. Detta betyder att sammanlagt 62% av eleverna menar att film är en
positiv pedagogisk metod. Vilket visar på att elever upplever att de kommer ihåg information 
och fakta som visats.
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Figur 11.

Fråga 10, Har du kunnat utifrån filmen se att religionen har påverkat människors sätt att 
leva?

Denna fråga eftersträvar att ta reda på om elever fått mer förståelse för att religioner har 
betydelse för religiösa människor och deras tankebanor via film. Svaren visar att film har 
möjligheten att visa på att religionen har betydelse för människors sätt att leva. 39% av 
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eleverna har angett att filmen ”ganska mycket” leder till förståelse. I stort sett lika många, 
38%, menar att filmen ”helt och hållet” visar att religionen påverkar. Detta betyder att det 
sammanlagt är 77% av eleverna som upplever film kan spegla religionens betydelse för 
människor och då också samhället. som positivt i undervisning och lärande. 21% procent 
ansåg sig ”neutrala”, d.v.s. att de inte visste, och 2% ansåg att film ”ganska lite” kunde visa 
på religionens betydelse. Ingen av eleverna har svarat att film inte alls kan spegla 
religionernas påverkan på människors sätt att leva.

Figur 12

Fråga 11, Har du fått positiva tankar om religioner av film?

Med denna fråga ville vi veta om eleverna får en mer positiv bild av religioner när film
används som pedagogisk metod. Svaren visar att 38% menar att de hade fått positivare tankar 
om religion genom film, medan 33% svarade nej. 10% av eleverna svarade att de fått både en 
mer negativ bild av vissa religioner och samtidigt en mer positiv bild av andra religioner via 
film. 8 % av eleverna visste inte om de blivit påverkade åt någotdera hållet. 8% valde att inte 
svara på frågan. 3% missförstod frågan på så sätt att de relaterade till sin egen tro och svarade, 
Jag tror inte på sånt där och Nja, är inte religiös, det är lite för mycket påhitt.

Sammanfattningsvis visar analysen av elevernas svar att attityden i form av motivation till 
religionsundervisning ökar vid vetskap om filmvisning på lektionen. En fjärdedel ställer sig 
neutrala till frågan, vilket vi tolkar som en viss likgiltighet. Dessutom visar svaren att film kan 
påverka elevernas attityd till religion både positivt och negativt. Den mer positiva attityden 
bland eleverna uttrycker enligt vår analys en ökad motivation, vilken syns komma av att 
majoriteten av eleverna förväntar sig att filmen ska ge fakta och vara intressant.

I fråga om tillämpningen av film i examination och bearbetning visar eleverna att 
pedagogerna väljer diskussion som det vanligaste sättet att bearbeta film. I stort sett hälften av 
eleverna föredrar själva muntlig examination eller bearbetning, men med tanke på klassklimat 
helst i små grupper. Obetydligt fler föredrar skriftlig inlämning. Elevernas svar avspeglar på 
ett tydligt sätt nödvändigheten av variation i examinationsformer. En tredjedel av eleverna 
visar att de inte är tränade i ett kritiskt tänkande då de inte vet om filmer är kritiska eller inte 
kritiska mot religioner. 

I fråga om tillämpningen av film i etikundervisningen visar eleverna att film inte direkt har 
någon större betydelse. Däremot när det gäller deras förståelse av att religion påverkar 
människa och samhälle visar svaren att film har betydelse undervisning och lärande. Överlag 
kan vi säga att elevernas svar visar att filmen inte har tillämpats som stimulans till reflektion 
och diskussion. Hälften av har svarat att de inte påverkas av sina klasskamraters åsikter. 

Attitydförändring Procent
Ja  38%

Nej 33%
Vet ej 8%
Både jag och nej 10%
Missförstånd 3%
Ej svar 8%
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Fördelarna med film som pedagogisk metod är att det innebär ett autentiskt lärande. Mer än 
hälften av eleverna upplever att det är lättare att ta till sig kunskap om de samtidigt också har 
fått information genom film.
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6. Resultatdiskussion

I detta kapitel lyfter vi fram och diskuterar undersökningens resultat i förhållande till 
bakgrunden. Diskussionen som då återknyter till tidigare forskning och teoribildning följer 
samma ordning som syftes frågeställningar. Uppsatsens syfte var att ur både pedagogers och 
elevers perspektiv beskriva och besvara frågan om film är en pedagogisk metod som gynnar 
lärande och undervisning i religionsämnet.

Vilken attityd anser pedagogerna att eleverna har till religionsundervisning?
I vår intervjustudie frågade vi pedagogerna om vilken attityd de anser att eleverna har till 
religionsämnet som sådant. Frågan var viktig för vår förförståelse och tolkning av både 
pedagogernas och elevernas svar. Kort sagt påverkar elevernas attityd till ämnet, likaväl som 
den uppfattning pedagogerna har om elevernas attityd, både pedagogernas svar i intervjuerna 
och elevernas svar på enkätens frågor. Pedagogernas svar visar tydligt att det finns olika 
attityder bland eleverna, vilket vi förstår främst är beroende av vilket program eleverna 
studerar på. Eleverna på de teoretiska programmen syns vara mer öppna för religionsämnet.

Vilka faktorer bidrar, enligt pedagoger och elever, till film som pedagogisk metod?
Visar vår studie att film är en pedagogisk metod som gynnar lärandet? Den slutsats vi kunde
dra i resultatredovisningen av pedagogernas svar var att de flesta inte upplever att film på 
något mer direkt sätt påverkar elevernas motivation. Även om Sara talade om att… dom 
tycker att det skönt att sitta och slappna av ett tag och titta på en film istället för att kanske... 
svara på frågor eller läsa eller diskutera... det kan vara rätt passivt, menade hon som en av 
två pedagoger att film höjer elevernas motivation. Hennes påpekande att spelfilmer ofta 
innehåller mindre fakta än faktafilmer fann vi speciellt intressant. Lika så att Kenneth, som 
också använder sig av spelfilm och kunde mena att elevernas motivation höjs genom film, såg 
filmen som ett komplement till läroboken. Detta resultat väckte nya frågor. Kan det vara så att 
pedagogerna är ovana att använda spelfilm som pedagogisk metod? Lägger de ned för lite tid 
på förberedelsen? Låter de inte analys och diskussion av filmen få den tid den behöver för att 
innehållet ska bli tydligt? Är det så att vi ska tänka att spelfilm verkligen innehåller mindre av 
så kallad fakta än en faktafilm? 

Eleverna syns mer positiva till film i undervisningen i jämförelse med pedagogerna. Vi kunde 
i vår analys se att en majoritet av eleverna, närmare bestämt 67 %, anser att motivationen för 
att gå till lektion ökar vid vetskapen om att det ska visas film. Bland pedagogerna fanns 
tanken på att det finns risk för att elever tappar koncentration och därmed engagemang vid 
undervisning genom film och att film blir mest ett tidsfördriv för eleverna. En annan 
uppfattning bland pedagogerna var att film förbättrar elevernas prestation, även om film också 
kan vara underhållning. 

Vi såg i vår genomgång av forskning och teorier om film och undervisning att Rindge (2010) 
funnit att vi för att kunna undervisa via film måste lära eleverna hur film fungerar i frågan om 
att förmedla budskap. Rowe (2004) framhåller att de för att lära av film behöver stöd av 
didaktiska resurser och erfarna pedagoger. Vi visade även på Olivestam (2006) som 
framhåller att pedagogernas uppgift är att förklara filmens kontext, och att han som skol-
forskare funnit att film i religionsundervisningen oftast reduceras till instruktions- och fakta-
baserad film, där en monoton speakerröst ger faktaspäckande kommentarer. Spelfilmen ger 
enligt honom en helt annan möjlighet till lärandet. Den stimulerar eleverna till diskussion då 
den ger olika tolkningsmöjligheter, vilket stämmer väl med att religionsämnet kräver att 
eleven lär sig att se människan och religionen ut olika perspektiv. 
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Enligt de teorier om film i undervisning och lärande som förespråkas av Ringe, Rowe och 
Olivestam (2006) kan vi dra slutsatsen att film skapar motivation hos eleverna. Men dessa 
teorier stämmer inte fullt ut överens med pedagogernas uppfattning. Samtidigt som 
pedagogerna kunde mena att elevernas motivation inte ökade i nämnvärd grad menade de 
ändå att eleverna blir stimulerade av film, antingen via en känslomässig upplevelse eller att de
känner att de förstår innehållet i filmen. Denna uppfattning, att eleverna blir stimulerade av 
film tolkar vi så att det betyder att eleverna motiveras genom film. Att eleverna blir 
stimulerade kan vi tolka så att den kommer av att film tillåter, som Olivestam (2006) betonar, 
många tolkningsmöjligheter, vilket kan skapa förväntan och motivation hos eleverna. Även 
Dysthe (2003) pekar på motivationen i samband med att hon talar om det sociokulturella 
perspektivet. Motivation skapas enligt henne genom goda lärmiljöer och situationer som 
skapar möjlighet för eleven att aktivt delta i lärande aktiviteter, en aktivitet som innebär just 
att eleverna får reflektera över och diskutera olika tolkningsmöjligheter. 

En annan faktor som vi har funnit som svar på frågan om film gynnar undervisning och 
lärande, är elevernas förväntningar på den film som pedagoger väljer att visa. Elevernas svar 
visar att de flesta vill se en bra och intressant faktafilm. Detta återkom 44 gånger i elevernas 
svar, näst högsta svarsfrekvens var att den skulle underlätta inlärning, vilket återkom fem 
gånger. Anledningen till denna förväntan kan ha olika orsaker. En orsak som framträdde 
väldigt tydligt är vad vi kan kalla ”behovet av faktakunskap”. En förväntan vi i stort sett 
funnit att hälften av eleverna har på filmerna, och som av en elev sammanfattas så att; Den 
ska vara intressant, inte seg, men ändå ”ge” ngt, så att man kan ha användning av den inför 
prov och dylikt. Över hälften av eleverna ansåg dessutom att de hade lättare att memorera 
fakta då de sett den på film. Vi kan, utifrån pedagogernas svar tänka oss att dessa svar från 
eleverna kommer sig av att skolan och pedagogerna i praktiken fortfarande lägger större 
betoning på faktakunskaper och mindre på den kunskap som handlar om inlevelse och
förståelse, som ju kommer av reflektion och diskussion över många olika 
tolkningsmöjligheter. Till exempel som vi sett att det står i Kursplanen (Lpf94), att eleverna 
ska kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik. Här kan 
vi säga att vi genom den forskning vi presenterat i bakgrunden funnit att spelfilm ger större 
möjlighet till reflektion. Dock visade resultatet av vår undersökning att av de lärare som
använde film använde i stort sett faktafilmer, som komplement till den fakta som böckerna 
kan ge, och inte spelfilm. För övrigt var det endast två pedagoger som menar att de ibland 
använder sig av spelfilm. 

Pedagogernas didaktiska val i undervisningen är av högsta betydelse för elevernas lärande. 
Lärandet hör nära samman med elevernas förväntan och emotionella upplevelser, vilket vi kan 
se att film är fullt kapabel att ge. Axelsons (2007) undersökning visade att 97% av dem som 
deltog i den undersökning han genomfört uppgav att spelfilm gett dem starka upplevelser och 
90% uppgav att det inte fanns någon spelfilm som inte berört dem. Pedagogerna menade dock 
att det finns problem med speciellt spelfilm, då eleverna kan fokusera på ”fel saker”. Denna 
uppfattning tolkar vi så att den mest sannolikt kommer sig av att de har sitt fokus på fakta och 
dessutom på den faktakunskap som pedagogerna själva i sina didaktiska val bestämt som den 
viktigaste. Men vi menar att detta, med ”fel saker”, inte är något direkt problem. För det första
ska eleverna instrueras av pedagogen att fokusera på olika frågor eller fenomen i filmen,
vilket vi sett av både Rowe (2004) och Olivestam (2006) betonar. För det andra sker lärandet 
enligt Dysthes (2003) teori om det kognitivistiska lärandet genom att eleven tar in 
information, tolkar den och sammanfogar den med sina tidigare kunskaper. Eleven anses vara 
kapabel till att reflektera och använda sig av sina kunskaper redan vid inlärningens början, de 
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använder sig då av enklare mentala modeller. Därför bör inte faktaproducerande frågor och 
reflektion, det vill säga diskussion omkring många olika tolkningsmöjligheter, skiljas från 
varandra i undervisningen. Motivation till lärande är enligt denna Dysthes (2002) teori något 
naturligt som alla innehar. För det tredje ska enligt kursplanen elevens frågor stå i centrum 
och dessutom ska de lära sig att se människan och religionen ur olika perspektiv. Denna 
möjlighet till en mångfald tolkningar gynnar inte bara lärandet utifrån faktakunskap och 
emotionell förståelse, utan den gynnar lärandet i stort då undervisningen inte kan utgå från 
några bestämda ”sanningar”. Vad som är det ”rätta svaret” är något som eleverna och 
pedagogen gemensamt kommer fram till genom reflektion och diskussion. Vi anser att det är i
detta, att spelfilmen öppnar för många tolkningsalternativ, som filmen i undervisning och 
lärande får betydelse, och inte minst för de svagare eleverna. Vi såg att de flesta pedagogerna 
menade, att majoriteten av eleverna fångas upp i undervisningen med film, även de svagare 
eleverna.

En tredje faktor är konformiteten. Då vi i bakgrunden behandlade Thornbergs (2006) 
beskrivning av konformitet visade han att detta uttryckte sig genom att elever bland annat får 
likartade åsikter och värderingar. Konformitet kan ske på gott och ont då det både kan vara 
önskvärda och icke önskvärda attityder eller tankar som assimileras. Att eleverna både 
behåller sina tankar och tar efter andras idéer är i sin tur en viktig grund för att diskussioner 
ska kunna fungera. Enligt Dysthes (2003) beskrivning av det sociokulturella perspektivet, är 
kunskap distribuerad mellan individer och därmed är det viktigt att elever är kapabla till att 
kunna bearbeta ny information genom att ta emot men samtidigt behålla egen kunskap. I vår 
enkät ställde vi frågan om klassrumsklimatet och dessutom om påverkas och tar till sig sina 
klasskamraters åsikter och tankar. Mer än hälften av eleverna tycker att klassklimatet är 
sådant att det inte är några problem att diskutera sina ståndpunkter. Mer än hälften av eleverna 
menade dessutom att de inte tog efter andras åsikter. Enligt den sociokulturella teorin, och 
dess betoning på kommunikation som en viktig del i lärande, kan vi utgå ifrån att klimatet i 
klasserna är av avgörande betydelse för om film gynnar lärande. Men det är viktigt att påpeka 
att eleverna uppgett att de upplever att diskussioner fungerar bättre i små grupper. Små 
grupper hjälper elever som har svårt att göra sig hörda, och även se till att alla får tala och 
diskutera i klasser där många vill säga sin mening. Vi kan ur både elevernas och av 
pedagogernas svar se att de flesta pedagoger använder sig av diskussion när de bearbetar 
filmen. På frågan om examination av film använde sig tre av fem pedagoger av prov med
givna frågor. De övriga två tillämpar en blandform av både öppna och givna frågor, vilket 
gäller både diskussion och prov. Här vill själva betona att vi anser att det är viktigt att inte ha 
alltför styrda frågor så att pedagogen inte ger rum för elevernas upplevelser och tolkningar av 
film, vilket gäller speciellt spelfilm. Svaren från både pedagoger och elever visar att vi kan 
säga att upplevelse, reflektion och diskussion blir ett centralt element i det didaktiska valet av 
film som pedagogisk metod i undervisning och lärande i religionskunskap. 

Hälften av eleverna menade sig föredra diskussioner, i fråga om examinationsform av film,
hälften ville ha en skriftlig inlämningsuppgift. Önskan om skriftliga inlämningsuppgifter är 
beroende av gruppstorlek, klassrumsklimat och individens läggning. Detta såg vi komma till 
uttryck i ett av elevernas svar: … klassklimatet i vår klass är bra och jag upplever att jag, när 
jag vill får säga vad jag tycker. Däremot tror jag att allt för många lärare har dålig förståelse 
för att alla inte tycker om att diskutera i grupp. Pga. Ex. personlighet. Jag tycker därför inte 
att man inte enbart ska ha muntliga uppgifter om något, utan skriftliga också. Av bland annat 
denna elevs svar anser vi att det är bra att inte bara tillämpa diskussion som bearbetning och 
examination utan tillämpa skriftliga uppgifter också.
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En fjärde faktor är övning i källkritik. När gäller elevernas svar om huruvida religioner visas 
negativt i dagens filmer är det oroande att vår undersökning visat att många elever inte 
reflekterat över detta. Detta innebär att eleverna inte har övat sig i att tänka källkritiskt, vilket 
vi själva anser är en förutsättning för att kunna tillämpa film som pedagogisk metod. Vi såg i 
Axelsons (2005) undersökning att många hade hämtat kunskap om andra kulturer via film. På 
grund av att film förmedlar både känsla och kunskap anser vi att det är viktigt att elever får 
lära sig att förhålla sig kritiska till vad de exponeras för på bioduken och i TV-soffan. Till 
exempel att filmen Birth of a Nation resulterade i en växande rasism, och att de flesta 
spelfilmer fortfarande är gjorda av vita män för en vit publik. Ett annat exempel som visar på 
nödvändigheten av att pedagogerna tränar eleverna i kritiskt tänkande är filmatiseringen av 
boken Not without My Daughter. Blizek och Desmarais (2008) påpekar att detta är en 
propaganda film. Oavsett detta, och att filmen är från 1990, anser vi att en sådan film mycket 
väl kan ingå i pedagogens didaktiska urval och fungera som en pedagogisk metod för att 
diskutera propaganda likaväl som fördomar gentemot olika religioner och folkgrupper. 

Resultatet av intervjuerna visar att alla pedagoger jobbar på olika sätt med att främja en 
positiv syn på olika religioner och folkgrupper. En av pedagogerna uppgav att hon jobbade 
med att lära elever tänka källkritiskt i fråga om filmers budskap. Vi såg att Rowe (2004) 
framhöll genom sin forskning att elever är otränade i att kritisera film, och därmed att lära sig 
av dem och att Rindge (2010) betonar att elever bör lära sig hur film fungerar, dess olika 
komponenter och så vidare, så att eleven förstår hur en film kan forma och manipulera 
ursprungsmaterialet. Vi kan tänka oss att det inte är möjligt för oss som pedagoger att lära 
eleverna all den kunskap om filmernas komponenter som Rindge betonar, men vi anser att 
detta inte utesluter att det i pedagogens didaktiska val av film som pedagogisk metod ingår att 
de ger en övergripande presentation om filmers uppbyggnad. Detta är en nödvändig del för 
eleverna träning i kritiskt tänkande. Att lära elever källkritiskt tänkande är en förutsättning för 
att pedagoger ska kunna tillämpa de möjligheter som spelfilm ger i undervisningen. Men vi 
kan också, inte minst av att Axelson (2007) visat att många hämtar kunskap från film, anse att 
det är nödvändigt att använda sig av spelfilm och därmed kritiskt tänkande i skolan då det är 
denna typ av film eleverna ser på fritiden. Spelfilm som didaktiskt val stämmer därmed väl 
överens med de riktlinjer Lpf 94 ger och som framhöll i vår bakgrund, nämligen att; 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald.

Till detta hör frågan om huruvida film ger eleverna kunskap om hur religion påverkar 
människor. Drygt tre fjärdedelar av eleverna anser sig ha nått en bättre förståelse genom film 
för hur religion påverkar människor. Detta ligger i linje med att de flesta av pedagogerna 
menade sig använda film som en pedagogisk metod för att ge eleverna, inte bara fakta utan 
även en djupare förståelse för hur religiösa människor lever, det vill säga placera religionen 
och religionens utövare i en autentisk miljö. Vi har visat på Olivestams (2006) betoning på 
pedagogernas uppgift att förklara filmens kontext, vilket då innebär att film kan ge elever en 
autentisk lärandeupplevelse, vilket vi såg är viktigt också enligt Dysthe (2003). Att visa 
religioner och de religiösa människorna i sin egen, autentiska miljö är detsamma som Thalén
(2006) menar när han ställer en både-och-undervisning mot en antingen- eller- undervisning. 
En antingen-eller-undervisning som bara ser religionerna ur vårt västerländska perspektiv kan 
inte som Lpf 94 säger, sträva mot att varje elev har insikt i den egna kulturen och känner till 
och visar förståelse för andra kulturer. För detta behövs en både-och undervisning. Vi kan 
inte ensidigt tolka andra religioner enbart utifrån vårt västerländska perspektiv.
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Thaléns (2006) teori om språket blir viktig i vår tolkning. Han talar i denna teori om
pedagogernas didaktiska medvetenhet och om att de i sin undervisning måste använda ett 
modernt språk som eleverna behärskar, och inte religionernas eget gamla traditionella och 
religiösa språk. Två av pedagogerna vi intervjuade påpekade att elever har stor erfarenhet av 
film och filmens språk. Enligt Dysthe (2003) skapar språket möjlighet för eleverna att aktivt 
delta i lärande aktiviteter, en aktivitet som innebär just att eleverna får reflektera över och 
diskutera olika tolkningsmöjligheter. Det är även viktigt att eleven känner sig accepterad och 
att han/hon uppskattas som någon betydelsefull och någon som kan något. Detta innebär att 
pedagogerna enligt vår mening bör ta tillvara film och i synnerhet spelfilm för att skapa en 
autentisk miljö där eleverna får möjlighet till att diskutera religioner, etik och livsfrågor.

Blizek och Desmarais (2008) menar att det finns olika typer av film när det gäller att behandla 
kulturella och etiska värden, eller med andra ord olika kulturers värdegrunder. Detta för att i 
sin tur främja ett öppet och jämlikt samhälle. Det finns filmer som uppmuntrar både ett
religiöst och ett etiskt tänkande genom att exponera de kulturella värderingar som hör till en 
religion. Ett exempel som vi visat på i vår bakgrund är filmen Thelma och Louise från 1991. 
Filmen visar att kvinnor inte är lika mycket värda i vår västerländska kultur. Genom att 
kvinnorna väljer att dö hellre än att leva i en värld som inte vilar på kulturella värderingar som 
ger kvinnor rätt till rättvisa, kan vi anse att denna film både väcker känslor som stimulerar till 
etiska reflektioner, diskussioner och ställningstaganden. 

Att vi funnit att alla pedagoger använder sig av faktafilm, och färre av spelfilm kan vi tolka 
som en orsak till att det största flertalet elever menade att film inte hade påverkat deras syn på 
etik och moral. Elevernas svar stämmer dåligt överens med det resultat som Axelson (2005) 
kommit fram till i sin undersökning. Hans resultat visade att mer än hälften av de tillfrågade 
tyckte att spelfilm både stimulerade till att tänka kring frågor om livet, och att spelfilm skakat 
om deras verklighetsuppfattning. Vårt resultat av intervjuerna med pedagogerna visar att i 
stort sett alla tillämpar film för att illustrera etiska frågeställningar, så som orättvisor. 
Eleverna bör därmed ha ställts inför moralutvecklande filmer, även om de inte kan peka på 
någon skillnad i sin moralsyn. En förklaring till skillnaden mellan vår undersökning och 
Axelsons kan, förutom att han hade ett större underlag, vara åldersskillnaden. Axelsons 
undersökningsgrupp var högskolestudenter och vi har undersökt gymnasieungdomar. En 
annan förklaring kan vara att pedagogerna har ansett att det inte funnits tid till att fullt ut 
reflektera över och bearbeta filmens innehåll.

Vilka fördelar och nackdelar anser pedagoger och elever finns i tillämpning av film som 
pedagogisk metod i undervisningen?
En viktig fördel som pedagogerna i stort sett var överens om var att film skapade ett autentiskt 
lärande och att film ger variation i undervisningen. Pedagogernas uppfattning om det 
autentiska lärandet och behovet av variation överensstämmer väl med de teorier som vi pekat 
på genom till exempel Dysthe (2003) och Olivestam (2006). En annan fördel är att film kan 
ge motivation och stimulera till lärande av både fakta och förståelse, vilket det största flertalet 
pedagoger och elever anser. Dessutom menade pedagogerna att eleverna, som de uttryckte 
sig, ges tillfälle att se världen ur andra ögon än vad de är vana vid. Eller uttryckt med Thaléns 
ord, de lär sig att använda ett både-och perspektiv. En tredje viktig fördel som pedagogerna
lyfte fram var att film har en förmåga att fånga upp de flesta eleverna, speciellt de svaga 
eleverna som har motivation för ämnet. En fjärde fördel som nändes av pedagogerna var att 
bilden förstärker orden, den både fördjupar och underlättar lärandet. Allt detta stämmer väl
med vår egen uppfattning om filmens tillämpning.
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De nackdelar som två av pedagogerna pekade på var att film i undervisningen kunde på grund 
av bristande intresse från eleverna bli mer av tidsfördriv än lärande, och dessutom ett passivt
lärande. En tredje nackdel som en av pedagogerna lyfte fram var att det finns risk för att 
eleverna fokuserar på fel saker. En fjärde nackdel som två av pedagogerna nämnde var att det 
syns vara lätt att missbruka filmen så att pedagogerna sätter igång en film för att sedan själva 
ägna sig åt annat. En femte nackdel som pedagogerna nämnde är tiden, dels ansåg de att 
filmen oftast är längre än lektionstiden, dels menade de att film kräver mycket av förberedelse 
och efterarbete i form av diskussioner, och dels risken för att eleverna tappar koncentrationen. 
En sjätte nackdel som nämndes är teknikproblem och dåligt utrustade lektionssalar. Eleverna 
har inte angett några nackdelar utan verkar till stor del uppskatta film, dels för lärandets skull 
men även som underhållning.

Pedagogerna kan i sin bedömning av filmens nackdelar till viss del få medhåll av kritikerna 
McCutcheon och McNaary-Zak, som Rowe (2004) visar på. Dessa filmkritiker såg vi mena
att filmer oftast ger en romantiserad verklighet, uppbyggd efter vissa mallar. Vi såg också att 
kritiker kan mena att de flesta Hollywoodfilmer, som spelfilmer, är gjorda av vita män för en 
västerländsk publik och i kommersiella syften. Vi kan tänka oss att detta skapar ett problem 
när pedagoger i sin undervisning vill visa en autentisk situation. Filmer från andra kulturer, 
till exempel filmer om islam producerade i islamska länder, skulle vara det optimala. Men 
med tanke på att pedagoger har svårt att finna relevanta spelfilmer utanför det utbud som finns 
i Sverige; är det orealistiskt att förespråka att vi som pedagoger måste söka filmer 
producerade i just ”den eller den” kulturen. För att undvika detta problem, till exempel att
som Thalén visade, tolka islam ur vårt västerländska perspektiv, anser vi att pedagogen innan 
han eller hon använder filmen i undervisningen bör analysera filmen ur ett källkritiskt 
perspektiv.

Många av de problem som pedagogerna pekat på som nackdelar med film i undervisningen 
ser vi inte som olösliga problem. Problemet med tidsaspekten kan åtgärdas genom att bara 
visa valda relevanta delar av filmen istället för hela. Vi kan hålla med Kenneth, den pedagog 
som särskilt lyfte fram att han använder sig av spelfilm, att film som didaktiskt urval kräver 
mycket förarbete. Hans påpekande stämmer väl överens med Blizek och Desmarais (2008) 
teorier som betonar att det är viktigt att pedagogen vet vad filmen innehåller innan de väljer 
att visa den för eleverna. Dessutom får pedagogen vara beredd på att avsätta tid för att 
diskutera elevernas frågor och de känslor som väcks i samband med film. Pedagoger bör 
därför inte använda sig av film för att spara tid. Eleverna har inte angett några nackdelar utan 
uppskattar intressanta och bra filmer, dels för lärandets skull men även som underhållning.

6.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi säga att vår undersökning visar att film gynnar undervisning och 
lärande i religionsämnet. Denna slutsats kan vi dra både ur svaren i ett pedagogperspektiv 
samt ett elevperspektiv. Men även den forskning som vi använt oss av som bakgrund till vår 
undersökning visar att film, använd på rätt sätt, är ett effektivt medium för att mediera 
kunskap, vilket inte minst den sociokulturella teorin bekräftar. Den första frågan i vårt syfte 
var frågan om vilken attityd pedagogerna anser att eleverna har till religionsundervisning. 
Frågan var viktig för vår förförståelse och tolkning, och den visade oss tydligt att det finns 
olika attityder bland eleverna.
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De faktorer som vi funnit som viktigast i frågan om huruvida film gynnar undervisning och 
lärande är för det första motivationen. Den slutsats vi kunde dra i resultatredovisningen av 
pedagogernas svar var att de flesta inte upplever att film på något mer direkt sätt påverkar 
elevernas motivation. Eleverna syns mer positiva till film i undervisningen i jämförelse med 
pedagogerna. Oavsett att inte pedagogerna var entydiga i i filmens påverkan på motivationen 
fanns uppfattningen att film förbättrar elevernas prestation, även om film också kan vara 
underhållning. Av forskningen genom Ringe (2010), Rowe (2004), Olivestam (2006) och 
Dysthe (2003) kan vi dra slutsatsen att film skapar motivation hos eleverna. Enligt vår egen 
mening vill vi betona motivation som knuten till att eleverna får reflektera över och diskutera 
olika tolkningsmöjligheter.

En annan faktor som vi har funnit som svar på frågan om film gynnar undervisning och 
lärande, är elevernas förväntningar på bra och intressanta faktafilmer. Vad vi kan kalla 
”behovet av faktakunskap” har vi tolkat så att det kommer sig av att skolan fortfarande 
betonar faktakunskap, mindre på den kunskap som kommer av inlevelse, reflektion och 
diskussion. Den forskning vi använt oss av presenterar teorier som säger att spelfilm ger större 
möjlighet till emotionella upplevelser, vilket gynnar undervisning och lärande. Vi har genom 
vår undersökning funnit att det är i detta, att spelfilmen öppnar för många tolkningsalternativ, 
som film som pedagogisk metod får betydelse. Eftersom film kan höja motivationen, kan den 
därmed stimulera lärandet både i form av fakta och förståelse för olika religioner. Film kan 
dessutom visa religionerna och dess utövare i en autentisk miljö som ger eleverna en chans att 
se världen med andra ögon än det västerländska perspektivet. En annan faktor som visar att 
film gynnar undervisning och lärande är elevernas förväntan.

En tredje faktor är konformiteten som kan ske på gott och ont. Enligt Dysthe (2003) och den 
sociokulturella teorin är kommunikation och klassrumsklimat av avgörande betydelse för om 
film gynnar lärande. Vår egen slutsats blir att upplevelse, reflektion och diskussion är centrala
element i det didaktiska valet av film som pedagogisk metod.

Den fjärde faktor vi fann som gör att film kan sägas vara en pedagogisk metod som gynnar 
undervisning och lärande var övning i källkritiskt tänkande, vilket vi såg enligt både Rindge 
och Rowe är viktigt. Detta blir av stor betydelse då många filmer har politiska eller rasistiska 
budskap. Dock fann vi att nära nog två tredjedelar av eleverna var omedvetna om filmernas 
religion och kulturkritik, däremot var det drygt tre fjärdedelar av eleverna som nått en bättre 
förståelse för att religion påverkar människor. Detta kommer av att film skapar en autentisk
lärandesituation, vilket vi kan räkna som en femte faktor som gör film till en pedagogisk 
metod som gynnar lärandet. 

Thaléns (2006) teori om språket likaväl som Dysthes (2003) teori att språket ger möjlighet till 
aktivt i lärande hör samman med många tolkningsmöjligheter, reflektion och diskussion. 
Detta blir för oss en sjätte faktor som visar på att pedagoger enligt vår mening bör ta tillvara
film och i synnerhet spelfilm för att diskutera religioner, etik och livsfrågor. Blizek och 
Desmarais (2008) pekar på olika typer av film när det gäller att behandla kulturella och etiska
värden. Vi fann att alla pedagoger tillämpade faktafilm, men färre spelfilm.

Sammanfattningsvis var de fördelar som pedagogerna främst framhöll, filmens förmåga att
skapa ett autentiskt lärande, motivation och variation och att den kan fånga upp även de svaga 
eleverna. De fördelar eleverna främst nämnde var motivation och att film stimulerar till 
lärande av både fakta och förståelse.
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De främsta nackdelar som pedagogerna pekade på var att film kunde bli mer av tidsfördriv än 
lärande, dessutom att eleverna kan ledas till att fokusera på fel saker. Ytterligare nackdelar
som pedagogerna nämnde pedagogen kan missbruka filmen genom att överlåta under-
visningen till enbart till filmen, och även teknikproblem och dåligt utrustade lektionssalar. 
Eleverna har inte angett några nackdelar utan verkar till stor del uppskatta film, dels för 
lärandets skull men även som underhållning.

Avslutningsvis kan vi säga att pedagogerna i bedömningen av nackdelar till viss del får
medhåll av kritikerna McCutcheon och McNaary-Zak. Och för vår egen del anser vi att 
många av de problem som pedagogerna ser med film i undervisningen inte är olösliga 
problem. Undersökningen har gett oss insikt i filmens betydelse i religionsundervisningen. Vi 
har fått bekräftelse på spelfilmens värde, vilken enligt vår mening är styvmoderligt behandlad
i pedagogernas didaktiska urval. Oavsett pedagogernas och kritikernas synpunkter anser vi att 
vi har funnit att spelfilm är en pedagogisk metod som gynnar lärandet. Vi anser att pedagoger 
ska tillämpa både faktafilm som förmedlar intellektuell faktakunskap, och att pedagoger i 
religionskunskap i synnerhet ska tillämpa spelfilm som förmedlar kunskap i form av både 
intellektuell fakta och emotionell inlevelse. 
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Bilaga 1
Intervjufrågor

1) Vad / vilken är attityden till religionsundervisning och religioner bland eleverna?
2) Om eleverna har en negativ syn på en religion, hur arbetar du för att eleverna ska ändra sin syn 

på religionen?
3) Som grupp, liknar elevernas tankar om religion varandra, och hur arbetar du för att förstärka 

individualitet?
4) Upplever du att elever blir mer motiverade av att gå på lektionerna när det visas film?
5) Tappar eleverna koncentrationen om inte filmen innehåller nog mycket, action, kärlek, drama 

eller naket?
6) Verkar eleverna vara intresserade av film eller är det endast ett nöje för eleverna, Förbättrar 

filmen ändå elevernas arbetsprestationer?
7) Upplever du att eleverna lättare kommer ihåg fakta från filmen än vanlig kateder 

undervisning?
8) Till vilket syfte brukar du visa film i allmänhet? Till exempel  fakta, underhållning, förståelse 

för religiösa människors leverne, tankar och liv. 
9) Vilka fördelar och nackdelar finns det i användandet av film i undervisningen?

10) Vilken typ av film brukar du oftast visa? 
I. Religionskritiska

II. Icke religiösa med etiska värden
III. Religioner för att tolka film
IV. Film för att fördjupa kunskap om religioner

11) Vilken typ av examinationsform använder du vid filmundervisning?
12) Bidrar film till ett autentiskt lärande (lärmiljön liknar den verkliga världen)
13) Visar du ofta film i din undervisning? Vilka typer använder du då?



42

Bilaga 2

Information angående enkätundersökningen gällande 
film i undervisningen

Enkäten kommer att användas som underlag till vårat examens arbete i pedagogik

Om det är något du undrar över är det bara att fråga!

Tack för din medverkan!
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Enkät om film i undervisningen

Jag är: Man Kvinna

1 Känner du dig mer motiverad att gå på en lektion där det kommer att visas film?

Instämmer      instämmer neutral        instämmer instämmer 

inte alls       ganska lite       ganska mycket helt

2 Om du känner dig mer motiverad, vad har du för förväntningar på filmen?

3 Tycker du att det är lättare att komma ihåg information och fakta om olika religioner 

om du har fått se det på film?

Instämmer      instämmer neutral        instämmer instämmer 

inte alls       ganska lite       ganska mycket helt

4 Hur bearbetar ni filmen som ni har fått se i undervisningen?

Exempel på detta kan vara: skriftlig inlämningsuppgift eller diskussion, antingen i grupp eller 

enskilt.

Ange ditt svar här:__________________________________________________

5 Brukar filmen finnas med i momentets examination?

Ja Nej

6 Vilken typ av examination skulle du föredra?
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7 Hur upplever du att det är att diskutera i grupp? Är klassklimatet sådant att du får 

säga vad du tycker?

8 Påverkar dina klasskamraters tankar dina tankar om olika religioner?

9 Tycker du att många biofilmer är kritiska mot religioner?

10 Har du kunnat utifrån filmen se att religionen har påverkat människors sätt att 

leva?

Instämmer      instämmer neutral        instämmer instämmer

inte alls       ganska lite       ganska mycket helt
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11 Har du fått positiva tankar om religioner av filmer?

Ange vilken religion samt motivera gärna varför!

12 Har någon film påverkat din syn på moraliska frågor eller livet i allmänhet?

Ange gärna vilken film och varför!
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