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Katarina Eriksson 

 
Hur används film i skolan? 
Nytt forskningsprojekt ska ge svar på frågan 

Det finns en rad kartläggningar av vilka skolor som använt skolfilm. Det finns också anvisningar 
för hur skolorna bör arbeta med skolbio. Men det saknas forskning om hur skolbiofilmerna faktiskt 
används ute på skolorna. En grupp forskare vid Linköpings universitet har just börjat undersöka 
det. 

I Sverige har det funnits skolfilm sedan 1920-talet – företeelsen har kallats skolans första IT-
revolution. Numera används främst begreppet skolbio. I Filminstitutets definition av begreppet ingår 
att det ska visas på biograf och att ”verksamheten ska ha en pedagogisk ambition med syfte att integre-
ra filmupplevelsen som en del av skolarbetet” (”Skolbio i Sverige 2002”, s. 38). I praktiken innebär 
det dock allt från visning av film (även på video), diskussion, arbete kring bok och film samt elevers 
eget filmskapande. År 1999 såg drygt en halv miljon barn och ungdomar skolfilm, statistik som faller 
utanför den officiella film- och biografstatistiken. Läsåret 2001–2002 bedrev drygt hälften av Sveriges 
289 kommuner organiserad skolbioverksamhet. 

Berättelser ger verktyg 
Samtidigt jämställs litteratur, film och teater i den senaste kursplanen för grundskolan. Berättelsen – 
narrativen – är den förenande komponenten. Berättelser förväntas ge elever verktyg att förstå sig själva 
och samhället, och det målet – att de ska motverka rasism, intolerans osv – är idag än mer uttalat jäm-
fört med tidigare kursplaner (Skolverket 1996, 2000). 

Skolbion har sedan dess början betraktats som ett sätt att ge elever kunskaper och kompetenser ut-
över dem som kunnat erbjudas via den traditionella skolundervisningen. 

Sätter igång reflektioner 
Dessutom har filmens betydelse för formeringen av kulturella värden och normer lyfts fram, exempel-
vis dess värde som smakfostrare och att den lärt barn och ungdomar att se film på rätt sätt. 

Under det sena 1900-talet har ytterligare en komponent adderats till detta, nämligen elevers förmå-
ga att aktivt använda filmen i de individuella läroprocesserna både genom att analysera filmernas in-
nehåll från ett kritiskt perspektiv och genom att själva göra film (”Idén bakom skolbio” 2000, Skol-
verket 2000). Det egna filmskapandet kan tolkas som ett sätt att ge eleverna ytterligare verktyg för att 
förhålla sig kritiska till filmproduktioners normerande effekter, eftersom det sätter igång reflektioner 
kring bild- och berättartekniker, genretillhörighet och konventioner. 

Från mitten av 1990-talet och framåt finns en rad kartläggningar av vilka skolor som använt skol-
film. Det finns också rapporter och anvisningar för hur skolorna bör arbeta med skolbio. Olika disci-
pliner har studerat film och andra pedagogiska material. Filmvetenskap ägnar huvudintresset åt form-
analyser, pedagogisk forskning bortser i regel från estetiska aspekter och historiska analyser problema-
tiserar sällan frågor om bruk eller användning 

Tvärvetenskaplig ansats 
Det finns följaktligen idag ingen forskning som närmat sig skolfilm och skolbio med den tvärveten-
skapliga ansats som forskarna på tema Barn vid Linköpings universitet med Vetenskapsrådets forsk-
ningsanslag nu ämnar använda. 

I forskningsprojektet ”Från fostran till reflektion – Lärares och elevers användning av skolfilm och 
skolbio” kombineras olika vetenskapliga discipliner och det förs 

 2



samtidigt in ett barnperspektiv på hur skolfilm och skolbio kan förstås. Frågan hur skolbiofilmerna 
brukas har inte studerats. Vad gör skolorna av det material de får tillsänt sig, det vill säga hur använder 
de konkret filmerna i undervisningen. Hur introduceras och efterbearbetas skolfilmerna? Hur förhåller 
sig barn och ungdomar till filmernas innehåll och form när de själva ska göra medieproduktioner? 

Tre delprojekt 
Forskningsprojektet vid Linköpings universitet beräknas pågå i tre år och består av tre delprojekt, ett 
historiskt och två etnografiska. Det historiska delprojektet omfattar en kartläggning och utbudsanalys 
av skolfilm och skolbioverksamheten från 1920-talet och framåt. 

Fil. dr Anne-Li Lindgren är projektledare. Ett syfte är att ge förutsättningar för att kunna välja ut 
specifika filmer för innehållsanalyser där aspekter av ”vi” och ”de andra” behandlats med hänvisning 
till genus, etnicitet och ålder 

Hur har till exempel samer eller romer behandlats i produktioner från olika decennier? Vilka skill-
nader finns i hur relationerna mellan kvinnor, män, barn, familj och arbete behandlats och vilka filmer 
är relevanta att välja ut för en sådan analys? 

Ytterligare ett syfte är också att ge en samlad bild av de organisatoriska och ekonomiska ramarna 
som styrt såväl produktionen som bruket av skolfilm från 1920-talet och framåt. 

Anknyter till genus och etnicitet 
De andra två delprojekten innefattar en medieetnografisk, deltagande observation. De ansvariga fors-
karna är fil. dr Anna Sparrman och fil. dr Katarina Eriksson, som kommer att etnografiskt följa ett 
antal skolbio/video/projekt där filmerna på ett tydligt sätt anknyter till aspekterna genus och/eller etni-
citet från start, dvs när beställningar görs från Filminstitutet.  

Härefter följs och analyseras respektive films behandling av lärare och elever vid enskilda skolor 
genom deltagande observation. Via intervjuer med elever och lärare kartläggs också vilka urvalskrite-
rier de lokala skolorna utgått från innan de gjort sina beställningar. 

Det ena etnografiska delprojektet fäster särskilt vikt vid skolfilmens relation till olika skolämnen – 
då speciellt till svenskämnet – och till hur lärare definierar nyttan med skolbioverksamheten. Frågor av 
övergripande karaktär är: Följer de lokala aktörerna de instruktioner producenterna angivit eller ger de 
filmerna en helt ny inramning? Vilka lärare är aktiva och på vilket sätt är de det? Detta ska studeras 
genom samtalsanalys. 

Det andra etnografiska delprojekt riktar särskild uppmärksamhet vid hur eleverna brukar filmerna i 
sina läroprocesser individuellt eller i grupper. Den övergripande frågan är hur barn och ungdomar 
återanvänder innehåll från filmerna i sitt vardagsliv – i skolarbete såväl som under fritiden. 

Granskar innehåll 
I båda delprojekten analyseras också de enskilda filmer eleverna har sett för att kunna urskilja vad 
elever och lärare tar fasta på och vad de väljer bort. 

Forskningsprojektet vid Linköpings universitet syftar således till att belysa hur frågor om lärande, 
kunskapsbildning och kunskapstraditioner inom skolväsendet kan förstås med utgångspunkt från skol-
bioverksamhet. Ansatsen gör det möjligt att kritiskt granska filmers innehåll, hur det kommuniceras 
till elever och vad eleverna sedan använder filminnehållet till, vad elever tar fasta på och vad de väljer 
bort. 

Projektet kommer därmed att ge underlag för att föra diskussioner omkring skolbioverksamhetens 
betydelse på individnivå, i relation till de mål som finns formulerade i undervisningsväsendet och slut-
ligen i relation till övergripande samhällsförändringar och framtiden. 

Första resultaten 2004 
Under våren pågår planeringsarbete och förberedelser inför höstens datainsamling. Enligt planerna kan 
de första resultaten presenteras under 2004. 

De flesta regioner har film- och biografkonsulenter som skolorna kan vända sig till för att få infor-
mation om skolbio. En enskild skola kan också vända sig direkt till Svenska Filminstitutet. Ett annat 
sätt att få information är via den filmpedagogiska tidskriften Zoom, som bland annat publicerar film-
handledningar. 
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