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Sammanfattning  

Svenskämnets kursplaner betonar att eleverna ska ges möjlighet att möta flertalet olika texttyper under sin utbildning. Film är ett 

medium som de allra flesta möter frekvent under sin fritid , att använda sig av ett sådant i undervisningssyfte bör ha stora 

motivationsrelaterade fördelar. 

 

Denna uppsats strävar efter att finna undervisningsmetoder som använder sig av film i utbildningssyfte, och att försöka peka på 

arbetsområden inom svenskämnet där dessa metoder kan vara möjliga att nyttja. 

 

Uppsatsen är av konsumtionsart, alltså har forskn ing konsumerats och sammanställts till ett arbete. Jag har sökt och läst forskning 

inom en mängd områden som alla kan relateras till film inom skolvärlden. Uppsatsen har inte avgränsats till att beröra något 

särskilt stad ie av den svenska skolan, men en koppling till ämnet Svenska finns. 

 

Ungdomarna som idag befolkar skolorna bär med sig mängder av kulturella erfarenheter när de kommer, det är en svår, men 

viktig uppgift för skolan att ta tillvara på dessa erfarenheter. Film är ett visuellt medium som talar  till sina konsumenter på många 

sätt, att ge elever förutsättningar att möta alla dessa meddelanden ligger även det inom skolan uppgift.  

 

Jag har försökt peka ut fem stycken områden inom svenskämnet där film passar sig som ett undervisningsmedium: Filmkunskap, 

som ger eleverna rätt verktyg för att tala om och resonera kring de filmer som de ser. Kulturell bildning, som svarar mot 

kursplanens skrivelse om att olika textvärldar ger eleverna nya perspektiv och erfarenheter. Litteratur genom film , där en vanlig 

litteraturstud ie vidgas till att innehålla visuella bearbetningar av litterära verk. Omarbetning utifrån film , som öppnar upp för 

elevernas egen produktion, med  inspiration från filmer. Slutligen, Film som ingång till värdegrundsfrågor, som egentligen inte knyts 

enbart till svenskämnet, men att behandla frågor av det slaget ligger helt klart inom skolans uppgiftsramar.  

 

Vidare vill jag hävda att potentialen i arbetssättet är stort, då det finns en grundläggande positiv inställning från mertale t av 

eleverna. Bollen ligger hos lärarna, alla är inte intresserade av film som ett undervisningsmaterial, men jag vill änd å påvis a att det 

finns fler möjligheter än vad  man initialt kan tänka sig. 
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1. Inledning 

I den gällande kursplanen för svenskämnet i grundskolan (Skolverket, 2011a) påtalas vikten av 

att eleverna skall möta ett brett antal medium som medel för textintag. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften. (Skolverket, 2011a, s. 222-238) 

Aspekter som hur ljud, bild och ord samspelar i olika typer av texter och att kunna urskilja 

dramaturgiska och språkliga karaktäristika för olika medier betonas. Även i svenskämnets 

kursplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) nämns ett vidgat textstudium: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. (Skolverket, 2011b, s. 160-181)  

Det är tydligt att stor vikt läggs vid att integrera moderna former av medier i 

undervisningsvärlden, man vill möta eleverna på platser där deras intressen ligger. Dock saknas 

stora mängder forskning som talar om hur detta skall genomföras, vilka metoder som kan nyttjas 

och i vilka syften. I denna uppsats ligger fokus på varför filmmediet kan vara relevant att föra in i 

undervisningen, och varför man ska göra det. Filmen är bekant för alla i dagens samhälle och 

mediet är att betrakta som lättillgängligt då mängder av intryck samarbetar för att skapa bilder åt 

oss. Det är också rimligt att anta att de ungdomar som professionella lärare möter under sina 

arbetsdagar har en positiv inställning till filmmediet och därigenom kan man på ett enkelt sätt 

skapa motivation till undervisningen. Uppsatsen strävar efter att lyfta ett antal metoder och 

arbetsområden i vilka det kan vara lämpligt att nyttja filmens dragningskraft för att ge eleverna 

goda förutsättningar att ta till sig kunskap. 

 

1.1 Disposition 

Denna uppsats är fördelad på sex kapitel: Inledning, Syfte, Metod, Bakgrund, Resultat och 

Diskussion. I Inledningen introduceras uppsatsen och en presentation av innehållet kommer. 

Syftet motiverar uppsatsen och vad den försöker svara på. Hur arbetsgången sett ut och vilka 
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avgränsningar som skett står att läsa i Metoden. En teoretisk grund och de centrala begreppen 

kommer under Bakgrund och i Resultatet presenteras de filmiskt relaterade 

undervisningsmetoderna jag funnit, utifrån vilka områden de kan relateras till. Slutligen försöker 

jag koppla mitt resultat till skolvärlden och läraryrket i Diskussionen.   
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2 Syfte 

Då denna uppsats är en så kallad konsumtionsuppsats så strävar den efter att beskriva vad 

forskningen säger om film som ett undervisningsmedium inom svenskämnet (alternativt 

modersmålsundervisningen i stort). Fokus kommer att vara att försöka finna 

undervisningsmetoder som kan kopplas till olika ämnesdelar inom svenskämnet.  

 

2.1 Frågeställningar 

1) Vilken potentiell vinning kan nås genom att undervisa med hjälp av film? 

2) Vilka möjliga användningsområden kan filmen ha i svenskundervisningen? 

3) Vilka arbetsområden inom ämnet kan dessa relateras till?  
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3. Metod 

Som Hartman (2003, s. 48-50) betonar så får min förförståelse kontinuerligt en central roll i detta 

arbete, trots att en forskningsöversikt till sin natur är objektiv och summerande. Det är genom 

hela arbetet jag som tolkar och avgör vad som ska ingå i arbetet (mycket genom hur jag 

formulerat mitt syfte) och därigenom skapar jag mig också min roll som författare. Vad Bryman 

(2002, s. 370-371) har att tillägga är att jag som läsare kommer att behöva relatera mina källor till 

antingen den tid då de är författade, eller till min egen tid. Då dessa överensstämmer relativt väl 

så bör problematiken relaterad till denna fråga inte vara alltför överhängande. 

Genom att arbeta utifrån en bred frågeställning har författaren möjlighet att stadigt 

revidera, utveckla och förfina fokus med sitt arbete (Hartman, 2003, s. 16-20). Detta har påverkat 

mig då jag inledningsvis behövt möta ämnet tämligen utforskande och undersökande, för att 

sedan röra mig mot ett mer summerande och tolkande perspektiv. En tydlig frågeställning ger 

mig som skribent klarhet i vad jag vill förmedla och i vilken information jag bör inkludera 

(Bryman, 2002, s. 453-454). 

Då forskningsbilden rörande detta ämne är ganska oklar så har själva 

informationsinhämtningen haft en ganska splittrad karaktär. Sökandet har varit mycket brett och 

antalet informationskällor har varit stort. Sökningar har till exempel gått genom Academic Search 

Premier, ERIC och Libris. Genom att finna och läsa litteratur som på ett mer övergripande sätt 

behandlar ämnen som till exempel populärkultur, literacy och filmundervisning har jag kunnat 

finna ytterligare källor och kommit djupare in på de olika ämnesbanorna. 

 

3.1 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt ska jag försöka presentera mina huvudsakliga källor för denna uppsats. Jag menar 

inte att dessa alla gånger är de mest använda, men de har varit grundlägga för mitt närmande av 

uppsatsen ämnen. Vidare läsning har ofta gått genom denna litteratur och grunderna från dessa 

källor har byggts på med ytterligare fakta. 

 

Säljö, Roger (2005). Lärande & kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet 

 Denna bok är alltför relevant för den svenska skolans grundläggande pedagogiska 

byggnad för att inte använda sig av. Säljö summerar och betonar mängder av pedagogiska tankar 
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och teorier som är direkt kopplade till de värderingar som legat till grund för hur de styrande 

kursplanerna utformats.  

 

Svedner, Per-Olof (1999). Svenskämnet & svenskundervisningen – närbilder och 

helhetsperspektiv 

 Vad som tas upp i denna källa är en övergripande bild av hur svenskämnet är uppbyggt 

och på vilken grund de olika delarna har lagts till ämnet. Svedner ger vissa didaktiska råd och 

rörande film så diskuterar han det i samband med media huruvida det har en roll inom ämnet, och 

fastslår att vi inte kan lämna medierna utanför. 

 

Olin-Scheller, Christina (2006). Mellan Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers 

textvärldar 

 Detta var en av de första källor jag mötte som diskuterade filmens möjliga plats i 

klassrummet, och den nytta som mediet kan göra. För mig fungerade Olin-Schellers avhandling 

som en introduktion och uppstart till detta arbete. 

 

Persson, Magnus (red.) (2000). Populärkulturen och skolan 

 Denna antologi, som belyser skolans relation till populärkulturen på flera sätt, har bidragit 

med flera källor (Giroux, 2000; Persson, 2000; Turnbull, 2000). Vad som lyfts är bland annat hur 

ungdomars vardagliga kulturkonsumtion ges och tar plats i skolan och hur populärkulturen kan få 

plats i skolundervisningen. 

 

Alvermann, Donna E. (red.) (2010). Adolescents’ Online Literacies – Connecting Classrooms, 

Digital Media, & Popular Culture 

 Som titeln antyder ligger literacy i fokus för denna antologi. Den präglas av teknologiska 

kopplingar till klassrummet – hur bland annat digitala verktyg och populärkultur tar plats i 

skolan. Burn, Buckingham, Perry & Powell (2010) skriver om ungdomars och lärares skilda 

kultursyn, medan Vasudevan, DeJaynes & Schmier (2010) behandlar vikten av att våga låta 

undervisningen ha teknologiskt leksamma och experimenterande inslag. 
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Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse – The modes and media of 

contemporary communication 

 En introdukton till multimodalitet, så nyttjade jag denna källa. De viktigaste poängerna 

och de grundläggande definitionerna med begreppet har jag hämtat härifrån. 

 

Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Re-mixing Multimodal Resources: 

Multiliteracies and Digital Production in Norwegian Media Education   

 Remix-begreppets koppling till annat än det musikaliska fältet grundar sig, för mig, på 

denna artikel. Att det går att nyttja konsumerad kultur för att skapa något eget är i sig inget 

konstigt, men hur det formuleras och byggs upp presenteras väl här. Hur man kan arbeta utifrån 

denna teori har vidare lästs i bland annat Olin-Scheller & Wikström (2010) och Hobbs & Rowe 

(2008). 

 

Cutchins, Dennis; Raw, Laurence & Welsh, James M. (2010). The Pedagogy of Adaption 

 En av de två antologier som kopplar film till litteratur och presenterar olika infallsvinklar 

på kombinationsstudier. Cutchins (2010) diskuterar vilka olika kontexter som en film-

/litteraturstudie kan vila på. Jeffers (2010) och Phillips (2010) lyfter med olika medel frågor om 

hur effekter i en film återspeglas i den ursprungliga litteraturen. 

 

Cartmell, Deborah & Whelehan, Imelda (red.) (2007). The Cambridge Companion to Literature 

on Screen 

 Likt ovanstående titel en antologi som presenterar olika infallsvinklar på filmiska 

adaptioner av litterära verk. Till exempel berör både Brooker (2007) och Lanier (2007) hur gamla 

texter ges nytt liv genom nyproduktioner och vem som i följd av detta blir den nya textens 

författare.  

 

3.2 Avgränsningar 

Min litteraturläsning har varit extensiv och för att komma åt den information som eftersöks i 

uppsatsens syfte har jag varit tvungen att enbart beakta sådan litteratur som kan kopplas till 

skolvärlden direkt, eller till skolungdomars liv i stort. 
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 I fråga om forskningens produktionsår har jag haft ansatsen att vara selektiv. Till en 

början tänkte jag mig att forskning skapad under 2000-talet kunde vara relevant, men denna gräns 

har fått reviderats något under processen. Uppsatsen ämne är trots allt ganska modernt relaterat 

och genom detta faller det sig så att den mest relevanta litteraturen ligger förhållandevis nära i 

tiden. 

 Vad gäller den svenska skolan stadieindelning så har jag varit medveten om vad olika 

studier har haft för utgångspunkt och målgrupp. Dock har jag, som jag nämner ovan, valt att 

inkludera all forskning som kan beröra ungdomar vars ålder ligger inom det svenska 

skolväsendet. Personligen utbildar jag mig till lärare för årskurs 4-9, men ämnet som jag valt för 

min uppsats är bredare än så och berör samtliga stadier av skolan.  
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4. Bakgrund 

 

4.1 Teoretisk grund 

 

4.1.1 Film i skolan 

Att vi lever i en ny värld är forskningen tämligen överens om. Eleverna tar med sig extensiva 

erfarenheter och förkunskaper om film och andar multimedier till skolan. Andersson (1999, s. 

110-111) betonar denna förändring och relaterar den till lärarens vardag genom att påvisa att 

skolvärlden idag saknar homogena grupperingar och att individualiseringen av 

undervisningsinnehållet och relaterandet av detsamma till var elevs medförda erfarenheter ställer 

enorma krav på vår kulturella kompetens. Nordström (1998, s. 115) väcker frågan om verksamma 

svensklärare okritiserat ska backa och vika sig inför denna förändring, och helt anpassa 

undervisningen efter elevers förkunskaper och intressen. Denna ojämnhet vad gäller elevers och 

lärares kulturbild påtalas i flera skrifter, bland annat skriver Kåreland (2009, s. 122-123) om att 

svensklärare, befinner sig i en knepig situation där de inte kan vara helt säkra på vilka vägar de 

texter som presenteras för eleverna tar. 

Man bör vara medveten om att litterära texter som läses i skolan får ännu en innebörd. 

De blir präglade av lärarens avsikt med texten. Läsningen i ett klassrum påverkas av 

den miljö i vilken den äger rum, och den har helt andra premisser än den läsning som 

sker på fritiden. (Kåreland, 2009, s. 123) 

Gutierrez & Beavis (2010, s. 159-160) påtalar att lärare måste vara aktiva i utvecklingen, följa 

den teknologiska evolutionen och kanske till och med ligga i framkant av den. Allt detta för att 

kunna ge eleverna de verktyg de behöver för att utveckla sina språkliga kompetenser. I ett redan 

pressat yrke blir ett sådant krav kanske väl mycket att hantera, men för att utveckla professionen 

behöver strävan ligga i att ständigt utvecklas och bli mer kompetent. 

 Svedner (1999, s. 16-17) försöker urskilja hur man kan se på innehållet i svenskämnet. 

Relevant för denna studies perspektiv är att han nämner en övergripande kulturell bildning som 

viktig. Det som han ger mest utrymme är dock den litterära bildningen, något som även speglar 

den bild som forskningen ger rörande språkundervisningen i stort. Dahl (1999, s. 83) delar 

Svedners uppfattning om kulturens vikt för bildandet av samhällsmedborgaren, och betonar i 
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samband med detta nyttjandet av multipla uttrycksmedel. När Kåreland (2009, s. 106-107) talar 

om svenskämnet nämner hen problematiken som finns i ämnets bredd. Det blir svårt för lärare att 

uppnå ett sammanhållet ämne där eleverna tydligt kan se kopplingarna mellan de olika momenten 

som de arbetar med.  

 Ett begrepp som det ofta talas om i relation till svenskämnet idag är det vidgade 

textbegreppet, något som innebär att fler aspekter av kommunikation (till exempel film) än den 

skrivna inkluderas i vår syn på läsning och förståelse (Liberg, 2007, s. 8). Olin-Scheller (2006, s. 

21-22) skriver att poängterandet av detta begrepp görs för att förtydliga intresset av att utbilda 

kompetenta och kritiska granskare av text och bild. Säljö (2005, s. 213) berör också detta begrepp 

när hen talar om läsfärdighet. Hen skriver där om att den moderna läsfärdigheten ställer djupa 

och breda krav på läsarna - tolkning, värdering och användande av den mottagna informationen 

är aspekter som tillkommit över tiden. Heith (2006, s. 123) påpekar i relation till detta att ett 

vidgat textbegrepp också fordrar en vidgad analys av texterna. Allt för att tillgodose elevernas 

behov av att vara läskunniga i ett bredare format, att behärska fler texttyper än tidigare 

generationer. Även detta kan återkopplas till det som tidigare uttryckts om skolans stundande 

behov av konstant utveckling.  

 Att studera medier (mediekunskap) inom svenskämnet är en kontroversiell och ofta 

diskuterad fråga. Svedner (1999, s. 64-65) tar upp detta och nämner vidare att massmediala texter 

bör kunna inbjuda, likväl som andra texttyper, till studier och analyser. Hen menar att medierna 

inte kan dömas ut som lågkultur, utan att de måste betraktas som tydliga inslag i ungdomarnas 

vardag och därför bör strävan vara att de ska få kunskap om innehållet i medierna. Vad Lindmark 

(2003, s. 7-10) adderar till detta är att skolan inte längre är den enda förmedlaren av kunskap i 

samhället och att lärarna måste ge eleverna de rätta verktygen för att kunna tolka alla intryck som 

de möter. Alla menar dock inte att det är självklart att den ickekommersiella, kunskapsbaserade 

skolan ska acceptera mediernas intrång. Det är en alltför stor och betydande del av dagens 

samhälle för att bortse ifrån när undervisning och kunskapsmål planeras (Thavenius, 1999, s. 

159). 

 

4.1.2 Filmundervisning 

En av de främsta fördelarna som lyfts fram med filmundervisning är dess illustrativa natur. Det är 

ett medium som eleverna inte kan undgå att påverkas av trots potentiell passivitet (Champoux, 
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1999, s. 206-215). Även Säljö (2005, s. 160-166) betonar vikten av de visuella inslagen i 

undervisningen. Att ge ungdomarna rätt verktyg för att möta denna visualitet och för att kunna 

tolka de budskap som visualiteten innehåller blir då själva grunden i undervisningen av film. 

Visuell läskunnighet är ett begrepp som Sparrman (2006, s. 53-54) tar upp.  Att vara visuellt 

läskunnig innebär att besitta begreppsgrunden för att kunna tala om det visuella. Vidare bör 

denna undervisning leda till ett meningsskapande av det visuella. Dessa betoningar av vårt behov 

av att kunna omsätta våra visuella intryck i verbalitet talar för att tid och energi bör läggas på att 

ge eleverna rätt grund för att kunna analysera film. 

 Nordström (1998, s. 120/123-124) breddar detta lite och utgår från att film kan studeras ur 

två synvinklar, dels ur ett bildrelaterat perspektiv där de visuella tecknen sätts i fokus, exempelvis 

vad miljön kring en scen betyder för våra förväntningar på den. Det andra perspektivet som tas 

upp är den klassiska berättarstrukturen och hur den har använts i den aktuella filmen. Frågor 

kring filmens vändpunkter, betydande händelser och liknande kan dyka upp här. Rydin (1998, s. 

96-97) menar att det finns koder som är applicerbara över mediegränserna. Vidare menas också 

att vad som bör betonas i filmstudiet är dock koder av mer symbolisk art. Eftersom mediet bjuder 

in läsaren på så många plan blir de symboler som möter betraktaren än mer direkta än i till 

exempel det skrivna mediet. 

 För att tillfredsställande kunna studera och analysera film, antingen fristående eller som 

del i ett större tematiskt arbete, bör man ha grundläggande kunskaper om filmmediets 

skapelseprocess. Begrepp som regissör, manus och klippning bör till exempel förtydligas och ges 

gemensam förståelse. Det kan vara önskvärt att arrangera filmstudiet så att man studerar vissa 

filmer enbart i syfte att få tydliga bilder av dess grundläggande uppbyggnad, hur aspekter som 

dramaturgi tar sig uttryck med mera. Efter sådana inledande studier bör eleverna vara mogna att 

friare analysera och tolka fler filmer (Svedner, 1999, s. 69-71). Detta progressionstänkande 

rörande användandet av film är högst önskvärt att man applicerar över skolåren. Elever som mött 

film och som arbetat kritiskt med mediet kommer att tillskanska sig en bred begreppslåda ur 

vilken de kan plocka verktyg för att diskutera aspekter som slow-motion, närbild m.m. Att arbeta 

på detta sätt låter eleverna bemästra analyskonsten genom alla åldrar, men på ett ökande 

sofistikerat sätt och därigenom blir förståelsen djupare och slutligen bör den kunna anpassas att 

gälla situationer både i och utanför skolan (EPWG, 2004, s. 10-14). 
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 Det går heller inte att bortse ifrån att filmen som ett studieobjekt har en enorm bredd, 

därav blir de olika analys- och tolkningsmetoderna väldigt många och olika. Film i Skolan (2012, 

s. 1) betonar vikten av direkthet och koppling till filmen, att man behandlar den ganska omgående 

efter visningen och skapar sig utgångspunkter för de vidare studierna. Var man vill lägga fokus 

för sin studie blir sedan relativt fritt (i alla fall finns möjligheter för det).  

 När man arbetar med tolkningar och analyser måste man vara försiktig med att ge vissa 

metoder och svar förtur, att se dessa som bättre än andra. Giroux (2000, s. 116-117) betonar detta 

genom att säga att man ska försöka möta samma kultur i skolan som barnen möter i andra 

sammanhang, och att försöka få dem att anlägga andra perspektiv på denna. Det blir i detta 

agerande troligtvis så att lärare måste ge någon form av föredragen grund för analysen, men detta 

behöver inte betyda att detta är varken den enda eller den viktigaste formen. Rönnberg (2003, s. 

71-72) skriver att det är skolans uppgift att balansera elevernas verktygsanvändande, och att 

skolan betonar deras roll som deltagare i ett kollektivt samhälle: 

Skolan måste också försöka balansera och relativera elevernas förment 

”självförverkligande” medieanvändning, med påminnelser om andras. Speciellt gäller 

detta för dem som idag i och med datorns ”jag-kanaler” riskerar att bli alltför 

självcentrerade eller isolera sig i gruppsmala ”mediesekter” och ”datorstammar”, eller 

i och med morgondagens prenumerations-TV, video-on-demand och pay-per-view 

alltmer löper faran att fjärmas från kamraternas medieintryck. (Rönnberg, 2003, s. 71) 

 

4.1.3 Populärkultur 

Populärkultur är ett brett begrepp som oftast syftar till kultur med stor och omfattande spridning. 

Idag karaktäriseras den oftast av mediekulturen (dvs. den kultur som framkommer genom TV, 

video och digital medier). Genom historien har begreppet ofta använts som motsats till den mer 

ansedda finkulturen – populärkultur har likställts med exempelvis skräp- och trivialkultur 

(Nationalencyklopedin, 2012). Följaktligen är termen svår att avgränsa. Detta gör den inte 

irrelevant ur ett studiesyfte. Tvärtom är dessa vardagliga begrepp som vi inte riktigt kan sätta 

fingret på högst intressant att belysa för skolvärlden och det blir relevant att delge eleverna 

bredden i den kulturella världen, vare sig den definieras som populär eller icke. 

Dagens samhälle präglas av den kultur som omger oss och populärkulturen är den ständigt 

närvarande kraften. Det sägs ofta att populärkulturen skapar passiva användare, att den fostrar 
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dagens ungdomar att okritiskt betrakta och inta alla intryck som kommer mot dem (Persson, 

2000, s. 17-18). Något som tas upp i relation till detta är att vårt kulturnyttjande förändrats genom 

historien och att det inte längre går att avfärda populärkulturen som banal och oviktig, utan att 

lärare måste börja betrakta den som ett likvärdigt tolkningsbart material som tidigare i 

skolvärlden inbegripen kultur (Persson, 2000, s. 68). Bland annat kan man se en förskjutning mot 

en mer och mer kommersialiserad kulturbild, men detta får inte stoppa lärare från att våga möta 

denna kultur inom utbildningsinstitutionernas ramar. Man ska naturligtvis inte bortse från att till 

exempel film och tv främst syftar till underhållning och profit, men det gör bara de 

populärkulturella studierna än viktigare (Pinto, 2008, s. 210). 

 Sparrman (2006, s. 28) lyfter en viktig fråga rörande vad som anförtros ungdomar i deras 

mediala vardag. Alla ungdomar kan inte betraktas som automatiskt kompetenta och som att de 

kan hantera alla intryck och kritiskt granska dessa. Samtidigt kan man heller inte se dem som 

totalt naiva betraktare som berörs av alla de meddelanden som de möter. Kåreland (2009, s. 87-

89) berör samma fråga och skriver att barn absolut kan skilja på vad som är verkligt och vad som 

inte är det. Samtidigt visar forskning att barn tar starka intryck av de kulturella bilder de möter, 

men här menar Kåreland (2009) att de flesta barn och ungdomar klarar av att hålla isär fiktion 

och realitet, till exempel i fråga om våldslekar eller förebilder. 

 Den populärkulturella sfären har idag antagit en vidd som tidigare varit osedd. Även om 

det nordamerikanska inflytandet över västvärldens kultur länge varit starkt så kan vi inte urskilja 

några gränser i kulturens spridning. Hög- och lågkultur är inte längre enkelt att definiera, som 

nämns i inledningen av detta stycke, och det kanske inte är eftersträvansvärt heller. Det vi ena 

dagen ser på tv, finns nästa dag både i bokhyllan och i garderoben. Populärkulturen är allt och 

överallt (Persson, 2000, s. 93-95; Giroux, 2000, s. 106-107/124-127). Att detta enorma utbud 

existerar leder, menar Heith (2006, s. 55-56), till att man inte kan förvänta oss några 

samstämmiga kulturpreferenser i de ungdomsgrupper som lärare jobbar med. Varje smakgrupp 

kan brytas ned i ytterligare grupperingar, samtidigt som den kan inkluderas i en annan. Kulturellt 

binds allt ihop och vår gemensamma grund blir både enormt stor och icke-existerande på samma 

gång. 
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4.2 Centrala begrepp 

 

4.2.1 Literacy 

Säljö (2005, s. 220-221) tar upp att i vilka sociala sammanhang man än befinner eller rör sig 

möter man idag en stor mängd texter av olika slag, detta berör såväl lärare som elever. Influenser 

utanför skolvärlden kommer obönhörligen att ta sig in i skolvärlden och detta är något som lärare 

måste kunna förhålla sig till. Utifrån detta kan slutsatsen att texternas utnyttjningsmöjligheter är 

mycket stora dras. Klassisk linjär läsning är bara en metod att möta en text, kvickt zappande 

mellan olika tv-kanaler en annan. Yngre generationer blir allt mer multi i sitt medienyttjande – 

man sköter internet, tv och personliga kontaker i en och samma veva. Allt detta leder till att alla 

måste utbildas för att kunna vara medvetna om vilka signaler som vi omedvetet möter i denna 

oupphörliga konsumtion. 

 Begreppet literacy handlar om en bred läskunnighet, och inte läskunnighet i den enklare 

bemärkelsen att kunna avkoda ord. Snarare berör det textens hela funktionsvärld - vilka sociala 

faktorer som kan påverka, vilka ekonomiska motiv som kan ligga bakom och i vilken kulturell 

sfär den är skapad. Att vara literacykompetent i en situation innebär inte att man behärskar alla 

former av texter då vi ständigt möter nya texter i nya sammanhang. Varje kulturell institution vi 

deltager i (exempelvis familj, jobb, skola eller fritidsaktivitet) har en egen uppsättning 

literacybegrepp att arbeta med. Likväl som man möter literacy på ett personligt plan, bör man 

också vara medveten om den globalitet som ständigt är närvarand – yngre generationer växer upp 

i denna ström av texter från jordens alla hörn och möter dessa bilder som naturliga inslag, det gör 

dock inte att det kan förutsättas att alla behärskar att möta dem kritiskt (Fast, 2007, s. 35-37). 

 Buckingham (2007, s. 111-113) skriver att man måste ge eleverna en solid grund att stå på 

innan de tillåts använda sig av mediala verktyg i sin utbildning. Det går inte att förutsätta att varje 

student fullt ut behärskar att kritiskt granska de verktyg som denne använder sig av under sin 

fritid. 

The meaningful and effective use of media in education therefore depends upon students 

developing a form of critical media literacy that goes well beyond a training in how to 

operate the hardware or software. (Buckingham, 2007, s.112) 
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Att dessa välutvecklade verktyg ska inbegripas i skolvardagen är att föredra, men för att detta ska 

vara möjligt måste elevers kunskaper kring literacy noggrant utvecklas och eleverna måste ges 

möjligheter att behärska detta synsätt. Att kulturella verktyg används över skola-/hemgränserna 

påpekar också Vasudevan, DeJaynes & Schmier (2010, s. 5-6/16-21). De skriver också att detta 

mångfacetterande användande av texter och textskapande produkter leder till att lärare ständigt 

måste omvärdera och vidareutbilda sig rörande vilka aspekter som påverkar de meddelanden som 

sänds ut. En stor utmaning som de pekar på är att utbildare på alla stadier måste vara tillräckligt 

pedagogiskt kompetenta för att kunna använda sig av och se nyttan med dessa verktyg, trots att 

kunskaper och intresse ibland saknas initialt. 

 Erstad (1998, s. 123-124) menar att det populärkulturella intrånget i skolan inte är något 

som kan motstås, men det innebär inte att skolan ska se sig besegrad. Skolan ska utbilda för livet 

och då måste den förhålla sig till den värld som eleverna möter utanför dess väggar. Teknologin 

kommer till oss från alla håll, men den skapar också enorma möjligheter vad gäller 

kunskapsinhämtning. Vidare kritiserar Erstad (2010, s. 20-21) skolvärlden för att vara för 

långsam i sin utveckling och hävdar att man måste bli raskare i sitt arbete att möta ungdomarnas 

vardagskultur och nyttja denna för att göra undervisningen mera verklighetsförankrad och mer 

attraktiv. 

 Gällande literacy bör det tilläggas att folk genom historien har behövt anpassa sina liv och 

kunskaper efter de sociala artefakter som varit aktuella för produktion. Idag är alla producenter, 

särskilt vad gäller texter. Nya erfarenheter kan ta tid att behandla och detta är en viktig anledning 

till att man måste ge tid till det rådande samhällets utveckling inom skolvärlden. Att man kan lära 

om historiska verktyg och djupare förstå deras potential och verkan råder det inga tvivel om, vad 

som blir mer intressant är hur man kan förstå och fördjupa sina kunskaper om de tekniker som 

fortfarande utvecklas och förändras (Säljö, 2005, s. 43-45/100-101). 

 

4.2.2 Multimodalitet 

Med termen multimodalitet syftas till tanken att alla aspekter av en produktion påverkar var och 

en, samt att alla delar och deras individuella betydelse påverkar helhetens betydelse. De delar 

man främst talar om, även fast dessa går att bryta ner ytterligare, är diskurs, design, produktion 

och distribution (Kress & Van Leeuwen, 2001, s. 1-2).  
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…we move towards a view of multimodality in which common semiotic principles 

operate in and across different modes, and in which it is therefore quite possible form 

music to encode action, or image to encode emotion. (Kress & Van Leeuwen, 2001, s.2) 

Likt vad Olin-Scheller (2006, s. 155) påpekar så leder detta, ur ett filmiskt perspektiv, till att 

läsarens sinnen engageras i större och mer direkt utsträckning än exempelvis en skriven text. 

 Att vara multimodal i sin textkonsumtion är naturligt idag, hävdar Kåreland (2009, s. 68). 

Vidare säger hen att man har större kontroll över vad man vill läsa och i vilken ordning man vill 

tillgodose sig texten. Större valmöjligheter omger oss och det är vi som kontrollerar vilka texter 

vi vill möta på djupet. Kress & Van Leeuwen (2001, s. 89-90) är inne på samma spår och skriver 

att mycket av dagens kulturkonsumtion handlar om nedbrytning och studier av de mindre delarna 

i varje text. Exempelvis kan vi välja om vi vill se en film med orginaltal, dubbat med nya 

röstskådespelare eller helt utan ljud och istället med text. Pegrum (2008, s. 146) tar upp denna 

nedbrytning (eller uppdelning) av mediet som ett mycket användbart inslag om man vill studera 

en text på djupet. Nya analysmöjligheter uppdagas för oss om vi växlar mellan att studera 

helheten och de mindre delarna. 

 För att återgå till en av de aspekter som påpekades i början av detta avsnitt, det faktum att 

varje del bär sin egen betydelse likväl som den bygger upp helhetens betydelse, så kan detta 

vidareutvecklas: varje del av produktionen bär sin egen berättelse och är tolkningsbar, detta leder 

till att analysen av en viss del bör kunna påvisa innehåll som inte alls går att återfinna i en annan 

(Kress & Van Leeuwen, 2001, s. 111). Med detta i åtanke blir det inga problem att se hur olika 

analyser av en och samma textmassa kan leda till och hur vitt skilda aspekter man kan välja att 

belysa. Multimodala produktioner ger oss således stora möjligheter och kan öppna upp många 

olika typer av ämnen för vidare studier (Heith, 2006, s. 223). Att se en film är onekligen en 

tolkningsprocess, en mängd tecken sammansatta som väntar på att tolkas av publiken. En process 

som inte minst påverkas av vårt kulturella bagage och vilka erfarenheter vi bär med oss in i 

studien. Dock bör man inte heller bortse ifrån att filmen kan bära på mer direkthet i sina 

illustrationer än vad till exempel en skriven text kan göra – att skriva ordet bil kan innebära en 

mängd saker, medan man i en film måste ta ett beslut om vilken bilmodell det handlar om 

(Costanzo, 2004, s. 18-19). 

 Vetrie (2004, s. 40-42), likväl som Liberg (2007, s. 9), skriver att ungdomars utveckling 

förstärks om lärandet struktureras så att det berör samtliga sinnen. Att använda sig av 
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multimodala element i skolvardagen bör vara naturligt, även när det gäller så pass vanligt 

förekommande aspekter som läsning. Det betonas att elever som kan ta in information genom 

flertalet sinnen, och även ge utlopp för sitt intag genom att producera ny information, presterar 

bättre. Således, studerar man alla aspekter av en produktion bör detaljer som tidigare varit dolda 

kunna urskiljas, och det bör även inkludera samtliga sinnen så att elevens aktivering når sin topp 

(Kress & Van Leeuwen, 2001, s. 111). 

 

4.2.3 Remix 

Termen remix syftar till att använda sig av kulturella artefakter och sedan till exempel kombinera, 

manipulera eller vidareutveckla dessa. Grunden för begreppet kommer från musikindustrin, men 

dess betydelse är nu betydligt vidgad och kan innebära kulturella uttryck av vitt skilda slag. En 

betydande del av remix-begreppet ligger i möjligheten att argumentera för hur all kultur bygger 

på varandra, och att influenser från tidigare kreationer inte är någon fult att använda sig av 

(Knobel & Lankshear, 2008, s. 22; Gilje, 2011, s. 29). 

By paying attention to how modes can have different meaning potential, we must 

consider remixing of semiotic resources as work on longer trajectories and timescales. 

By understanding human learning and meaning-making as appearing on different, but 

intertwined, timescales, it is possible to understand remixing as a mediated activity 

within the new Remix Culture. (Gilje, 2011, s. 38) 

Här argumenterar man för att remixing har ett anpassningsbart och progressivt 

användningsområde, då det bär på influenser från andra språkligt relaterade ämnesområden, till 

exempel literacy och multimodalitet. 

 Olin-Scheller & Wikström (2010, s. 9) påtalar att den stora tillgängligheten i dagens 

mediavärld leder till att ungdomar ofta och enkelt kan möta remixad kultur. Även egenproduktion 

lyfts fram som någon som blir allt mer lättillgängligt och önskvärt, såväl ur elev- som ur 

lärarsynpunkt. Även Stedman (2012, s. 112-114) skriver om denna önskan från 

kulturkonsumenterna att vara deltagare av en vidareproduktion. Att få kombinera ett intresse för 

en tv-, film- eller litteraturserie (bland mycket annat) med att få skapa egna berättelser kring 

dessa karaktärer eller världar framställs som någon eftersträvansvärt i den globala mediavärlden, 

där återkoppling kan nå en från alla håll.  
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 Knobel & Lankshear (2008, s. 26) skriver att remixkulturen väcker många intressanta 

frågor för skolan, bland annat hur man bäst kan kombinera ett fritidsintresse med en målstyrd 

utbildning. Huruvida det är önskvärt att omdana lustbaserad produktion utifrån didaktiska och 

pedagogiska teorier. Erstad, Gilje & de Lange (2007, s. 186) lyfter att det även kan vara 

intressant att ägna lite tid åt att fundera över vilka kulturella rörelser som främst berörs av 

remixer och vilka riktningar de nya producenterna styr sina skapelser. Även i relation till detta 

lyfts fram hur den digitala tekniken hela tiden skapar och utvecklar nyare, snabbare och enklare 

möjligheter att använda sig av sådana verktyg i en strukturerad undervisningsmiljö. Det öppnar 

för sammarbeten mellan elever och får dem att gräva djupare i informationssökandet. 

 

4.2.4 Intertextualitet 

…term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till 

andra texter… (Nationalencyklopedin, 2013) 

Man kan aldrig bortse från en texts historiska sammanhang. Det finns alltid en diskursiv 

gemenskap i vilken en text kan relateras till historiska verk, där relationer till tidigare texter kan 

ses. Texterna likväl som texternas författare går att koppla till historiska kontexter, antingen 

genom författarens egen vilja eller genom tolkarens vilja (Fairclough, 2001, s. 127-129). Kjersén 

Edman (2011, s. 9) går vidare och säger att när man skapar en text som bygger vidare på eller 

utforskar bakåt om en (av annan författare skapad) karaktär så arbetar man medvetet 

intertextuellt.  

 Olin-Scheller & Wikström (2010, s. 44) belyser intertextualitet i samband med fanfiction-

arbete. De lyfter att arbete med vidareproduktion bör leda till att eleverna blir medvetna om 

intertextualitetsbegreppets innebörd. I såväl kursplanen i Svenska för grundskolan som 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011a, s. 222-223; Skolverket, 2011b, s. 160) skrivs det att ämnet 

ska syfta till att ge eleverna möjlighet att utveckla sin produktion i relation till andra texter. En 

tydlig koppling till intertextualitet utan att för den sakens skull använda sig av den termen. 

 Kjersén Edman (2011, s. 227) visar på många exempel av intertextualitet mellan böcker 

och titlar på sånger. Sådana kopplingar illustrerar hur vanligt förekommande detta fenomen är, 

utan att vi reflekterar över, eller kanske är medvetna om, det. Hen lyfter också begreppet cover 

som relevant för en bredare användning än om musikaliska produktioner som återskapats av en 
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ny artist (Kjersén Edman, 2011, s. 11-12). Det kanske inte är exakta ordval som går i arv här, 

utan snarare ”erfarenheter och ord”. Även Olin-Scheller & Wikström (2010, s. 72-73) kommer i 

kontakt med detta erfarenhetsarv. Vidareproduktioner behöver inte enbart handla om att 

karaktärer och platser lever vidare, det kan även vara värderingar av moralisk, politisk och 

religiös art som återkommer. 
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5. Resultat 

 

5.1 Filmkunskap 

Begreppet filmkunskap är svårt att definiera och begränsa. Vad som relateras till här är dock ett 

ämne i vilket studiet av filmens uppbyggnad och dess beståndsdelar blir drivande, en tänkt bas 

för att kunna tillgodogöra sig filmtittande som ett undervisningsmedel. När man talar om filmens 

inverkan på skolan talar man ofta om dess popularitet som en avans.  

I dag handlar det framför allt om att kunna ge eleverna verktyg att hantera sina 

medieerfarenheter, att sovra bland all information och att skapa ett kritiskt 

förhållningssätt till vad de ser och hör. 

De filmer och medieproduktioner som används i skolans pedagogiska verksamhet måste 

granskas och analyseras av elever och lärare tillsammans, precis som litterära verk 

granskas och analyseras. (Skolverket, 2001, s. 14) 

 Att studera filmer utifrån en filmmakares verktyg (såsom ljussättning, ljudeffekter och val 

av skådespelare) kan vara användbart för att identifiera vilken betydelse och vilken effekt sådana 

aspekter kan ge. Exempelvis – hur man ljussätter en karaktär påverkar i högsta grad hur vi 

uppfattar denne. Dov ljussättning ger en mer skräckinjagande eller sorgsen stämning, medan mer 

direkt ljus på en karaktär framställer denne som god. En mer kulturell aspekt av detta ligger 

kanske i skådespelarvalet. Publiken kan förknippa en viss aktör med en viss typ av roll och det 

kan därigenom bli svårt att följa denne i en annan sorts roll (Costanzo, 2004, s. 5-9). 

Det kan också vara relevant att se hur en films berättarstruktur kan se ut. Naturligtvis går 

det inte att generalisera och påstå att alla filmer bygger på samma mall, men en klassisk struktur 

går ändå att urskilja och utgå ifrån. Man säger ibland att den består av tre eller fyra stadier: först 

presenteras de viktiga karaktärerna i lugnt tempo och den drivande konflikten tas upp. 

Upptrappning och fördjupning i konflikten följer, dramat förstärks (detta stadium sammanförs i 

vissa fall med det första). Sedan nås klimax, dramats centrum. Här står konflikten på sin spets 

och häri finner man filmens tydliga vändpunkt. Slutligen ser man hur konflikten löser sig och 

filmen trappas ned mot avslutningen. (Penne, 2010, s. 184-186; Brown, 2011, s. 236).  Det finns 

också texter som talar för ett än mer uppdelat dramaturgiskt studium, där första stadiet ligger 
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redan i samband med förtexterna. En mall med denna detaljnivå inbjuder till mer detaljerade och 

fokuserade studier. (Film i Skolan, 2012, s. 2-3). Att göra eleverna medvetna om mönster likt 

dessa leder till en ökad läskunnighet vad gäller mediet, samt att det bidrar med en stark 

utgångspunkt i analyser och jämförelser. 

Som Pegrum (2008, s. 140-143) antyder så räcker det alla gånger inte med att eleverna 

klarar av att se att filmen är uppbyggd av mindre delar. Det finns ett betydligt större värde i att 

faktiskt behärska filmens uppbyggnad, det är först där en riktig analys kan ta vid. Skolans uppgift 

blir således inte att ge de rätta tolkningarna, utan att ge eleverna egna medel att skapa egna 

tolkningar. Vad skolan bör bidraga med är frågeställningar och material som kan studeras och 

väcka diskussion (Turnbull, 2000, s. 186-187). Caron (2008, s. 281) menar att det måste skapas 

en ny kontext när film tas in i skolan. Detta för att hjälpa eleverna att skapa en form av distans 

mellan deras vardagliga filmtittande och det som de möter i skolan. Jag menar att alla dessa 

aspekter bör kunna uppfattas som en grund för hur film ska bemötas i skolvärlden. Utan 

elevernas tillgång till analysverktyg och olika medel att studera filmmediet med så kommer dessa 

studier inte att upplevas som särskilt produktiva.  

Lundqvist (2005) har författat en lärobok på ämnet och betonar främst vikten av att kunna 

identifiera de byggstenar som bygger upp en film. 

De element som i samverkan bildar en film och utgör filmens form kan sorteras in under 

två huvudrubriker: det formala systemet och det stilistiska systemet. Förenklat kan man 

säga, att det formala systemet styr berättelsen i filmen, medan det stilistiska systemet 

styr hur berättelsen ska framföras. (Lundqvist, 2005, s. 20) 

Denna handledning försöker styra studenterna att se kopplingar mellan filmens budskap och dess 

framförande. Det centrala är att tolkningar av filmer alltid kommer innefatta viss subjektivitet – 

varje analys blir personlig. Det viktiga blir att kunna grundlägga och argumentera för sin version. 
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5.2 Kulturell bildning 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 

upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 

människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. 

Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för 

det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. (Skolverket, 

2001, s. 23) 

Bredden på vad Skolverket vill åstadkomma genom att eleverna får ta del av mediala uttryck 

visar sig väl genom detta citat. Vad man kan placera under rubriken kulturell bildning är, enligt 

mig, en form av förståelse för världen, för vad olika människor ger uttryck för genom sin 

kulturella produktion och vilka olika former denna produktion kan ta sig. 

 Eleverna ska få en inblick i hur samhället och alla dess instanser skapar och bygger upp 

olika kulturer och kulturella uttryck. Samhället påverkas och förändras ständigt, kulturerna är 

högst progressiva och villiga att utvecklas. Det är viktigt att kunskaper kring detta och hur det 

påverkar identitet och självbild når ungdomarna. Att bygga upp sin identitet är onekligen 

beroende av vilken kulturkonsumtion man hänger sig åt (Heith, 2006, s. 105). 

 Att använda sig av filmmediet för att återväcka slocknad eller bortglömd kultur är ett 

område som Lanier (2007, s. 67-68) tar upp. Genom att använda sig av filmatiseringar av 

exempelvis Shakespeare gör man denne författare och hans produktion mer lättillgänglig för 

elevgruppen. Genom att både visuellt och textrelaterat studera produktionerna, samt att belysa 

den historiska innebörden, kan man påvisa viktiga kulturella poänger, såsom hur betydande hen 

var, inte bara språkligt, utan även i sin karaktärsbyggnad, sitt intrigskapande och i den visuella 

framställningen. 

 

…to reconceive of Shakespeare’s imagination as fundamentally cinematic is to relocate 

Shakespeare’s quintessence not in his language – the altar at which badolaters have 

traditionally worshipped – but in those elements most central to the cinema – plot 

action, character, and most importantly photorealistic images. (Lanier, 2007, s. 63) 
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 Något som kan diskuteras i relation till detta är vilken typ av kultur en institution som 

skolan ska verka för. Fast (2007, s. 186) visar att lärare ofta vurmar för att hålla skräpkulturen 

borta från skolan, att den hör hemmet till och att man istället ska verka för en bättre kvalité. Detta 

kopplas också samman med tiden då kulturen är producerad – nutidskultur är mer benägen att 

kallas skräp än sådan som är skapad i den tid då läraren själv var ungdom och mottaglig 

konsument. Persson (2000, s. 36-37) skriver att populärkulturen absolut ska ha en roll i skolan, 

men att lärare inte kan bemöta den okritiskt och oanalyserande. Det blir lätt att den förs in som ett 

lockmedel och inte för att faktiskt studeras i någon djupare betydelse. Persson (2000, s. 78-79) tar 

också upp att vår kulturella konsumtion är ett uttryck för den värld vi lever i och att vi är 

medskapare av denna. Kan vi tillägna oss ett kritiskt förhållningssätt till de mediala uttryck vi 

möter så kan vi också påverka vad som kommer att produceras. 

 Burn, Buckingham, Parry & Powell (2010, s. 188-193) tar upp lärarens inflytande över 

den kultur som dyker upp i klassrummet som en viktig faktor. Man betonar att lärare måste 

förhålla sig professionellt till det arbetsmaterial som förs in, hur autentiska det än må vara. 

Därmed inte sagt att det personliga tycket ska lämnas helt utanför. Det visar sig att den 

populärkulturella konsumtionen ofta har många knytpunkter mellan lärare och elever, det finns 

möjligheter att finna i dessa möten.  

…our questionnaire data point to some significant differences between teachers and 

students in terms of their out-of-school uses of media. However, these are by no means 

as absolute as is often suggested. […] TV, film and music are shared dominant interest 

in both groups, and many teachers use some of the media that are often seen as the 

exclusive terrain of the youth… (Burn, Buckingham, Parry & Powell, 2010, s. 190) 

Frågor reses rörande hur mycket inflytande populärkulturen får ges över undervisningen, man 

påtalar att personliga intressen ofta döljer sig bakom besluten rörande hur mycket som integreras. 

Dock är det viktigt att lärare håller sig uppdaterade och har kunskapen att använda sig av 

varierade kulturella uttryckssätt för att ge en så pass heltäckande bild av samhället som möjligt 

(Burn, Buckingham, Parry & Powell 2010, s. 188-193). 
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 Den globala mediesfären inbjuder till konkreta tolkningar av lokala fenomen, och ger oss 

enkla och tydliga inblickar i mängder av olika kulturer. Variationen och utbudet är mycket stort 

och möjligheterna att studera olika kulturer genom visuella illustrationer måste bedömmas som 

mycket stora, men det är viktigt att vara medveten om vilka budskap man sänder ut och hur dessa 

kan komma att mottagas (Pegrum, 2008, s. 147-148). 

We must begin with the material at hand: films on the one hand, with all their complex 

layers of lingustic and cultural history and influences, and our students on the other 

hand, with their equally complex layers of linguistic and cultural history and influences. 

(Pegrum, 2008, s. 148) 

5.3 Litteratur genom film 

Olin-Scheller (2006, s. 107-108) lyfter fram filmen som det främsta och mest använda 

alternativet till skriven litteratur. Film har länge förekommit inom skolvärlden och betraktas som 

det alternativa textmedium som lärarna är mest bekväma med. Man betonar också att filmen blir 

mer lättillgänglig för eleverna, medan den skrivna formen av berättelsen kan vara mer svårsmält. 

Filmens multimodala uttryckssätt och dess direkthet i termer av exempelvis berättarposition sägs 

vara bidragande orsaker till detta (Olin-Scheller, 2006, s. 155). 

Cutchins, Raw & Welsh (2010) är redaktörer för en antologi i vilken ett brett perspektiv 

kallat adaptionsteori anläggs på filmmediet. Denna teori innebär att man studerar filmer, och den 

litteratur från vilken den är adapterad, i symbios. Man studerar likheter, skillnader, filmiska 

effekter och vilka val som fått produkten att bli som den blivit. En av de främsta åsikter som lyfts  

fram i boken är att en film aldrig kan ersätta en bok, utan att man måste studera filmen som film 

och litteraturen som litteratur. Däremot betonas att filmen och litteraturen med fördel kan 

studeras tillsammans, eftersom kunskaper och analyser framkommer som annars varit omöjliga. 

Phillips (2010, s. 21-22) vidareutvecklar detta och förkastar den simpla analysen mellan 

filmversionen och boken (där svaret bara blir att ”filmen har missat en del”). Istället lyfts att 

eleverna, med rätt verktyg, ska få jämföra och analysera skillnader och likheter mellan film och 

bok. Djupare frågor, som till exempel hur och varför filmproducenten valt vissa metoder. 

 Även Golden (2007, s. 24-27) är inne på samma spår. Det räcker inte med jämförelser 

som enbart berör skillnader mellan boken och filmen. Det är viktigt att ta ett steg till och börja 

diskutera vad som gjorts med boken, att försöka identifiera element i den som lämpar sig för 
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filmisk gestaltning eller sådana som inte lämpar sig. Hur man filmiskt lyfter fram litterära 

poänger är en av de viktigaste frågorna som tas upp.  

 Både Bennion (2010, s. 57-58) och Cutchins (2010, s. 92-93) pekar på att en kombinerad 

litteratur- och filmstudie hjälper till att bredda kontexten i vilken man kan studera verket. Man 

binds inte längre av att studera till exempel Dracula i relation till viktoriansk kultur, utan kan 

lyfta ut den och relatera den till dagens kulturella strömningar. 

Meaning in films, in literature, or in other texts is rarely absolute, but is, rather, almost 

always created in contrast and context. It infrequently, if ever, exists alone. […] this is 

an area in which the study of adaptions can help. As my students learn to understand 

literature in the context of films, and films in the context of literature they can begin, I 

hope, to become literate, in the sense of learning to read in a less absolute, more 

contextual manner. (Cutchins, 2010, s. 92-93) 

Jeffers (2010, s. 123-124) lyfter många frågor rörande hur man ska inleda en 

adaptionsstudie och säger att antalet vägar att ta in i studien är oändliga, men att resultaten som 

kan uppnås är värda det. Hen menar att man måste väga in aspekter som bland annat elevernas 

förmåga att relatera sin läsning till historiska kontexter. Olin-Scheller (2006, s. 111-113) skriver, 

i relation till ovanstående, att man ofta ser boken som verkets ständiga utgångspunkt, istället för 

att se de båda verken som skilda uttryck. Alltför ofta blir uppgiften att studera filmen utifrån 

boken, inte att studera filmen som en enskild text som kan tillskrivas betydelse utifrån dess egen 

produktionskontext. 

 En annan aspekt av adaptionsstudien som lyfts fram är huruvida filmen hjälper till att 

skapa bilder till böckerna. Phillips (2010, s. 28-30) tar upp Frankensteins monster som ett 

exempel. I den litterära versionen av berättelsen beskrivs monstrets utseende kort och inte särskilt 

detaljerat, ändå har de flesta en bild av hur varelsen ser ut, tack vare en filmatiserad version med 

Boris Karloff i huvudrollen. I och med att visualiteten är ett måste i en film så tvingas man skapa 

en bild trots att grunden för detta kanske inte är tillräcklig, utifrån detta kan många intressanta 

frågeställningar väckas, till exempel vems bilder det är som framkommer ur boken respektive 

filmen och vem som bär makten i läsandet av de olika texterna.  

 En liknande fråga tas upp av Jeffers (2010, s. 127/136). Filmversionen av Trainspotting 

innehåller en stor mängd musik, bland annat för att styra filmens tempo eller förtydliga 

budskapen i scenerna. Naturligtvis förekommer inget sådan i en litterär upplaga av verket. Vilken 



- 28 - 

 

inverkan sådana inslag har på läsarens förståelse för handling och dess platser är intressant att 

fråga sig. Till exempel skulle man kunna undersöka hur man i boken knyter textens handling till 

den sociala och kulturella kontexten, där man i filmen använder sig av musik för att belysa 

utspelsplatsens stämning. 

…there is no academically ”clean” way to present students with a primary text because 

culture, media, literary and historic texts, and image all overlap with each other to the 

extent that they cannot be separated. (Jeffers, 2010, s.136)   

En ännu bredare diskussion som kan relateras till samma utgångspunkt rör vem som äger 

filmen. Boken har en självklar relation till författaren, men filmen kan kopplas till en stark 

skådespelare, en producent eller hela vägen tillbaka till bokens författare. Ett exempel som lyfts 

är att man försöker höja en films status - ge den en högre kulturell rang – genom att förtydliga 

kopplingen till den ursprunglige författaren (Brooker, 2007, s. 107-108). Kopplat till detta lyfts 

att originalitetsbegreppet kan förflyttas över tiden. Cartmell (2007, s. 168-172) nämner Disney 

som tydligt exempel på detta. Flertalet av företagets produktioner är adaptioner av klassiska sagor 

och böcker, men om man frågar majoriteten av deras målgrupp så är de mer förtrogna med 

filmatiseringarna än med de litterära verken. Ytterligare en del av detta kan vara kunskap om 

intertextualiteten som finns mellan, i grunden, böcker, deras filmiska adaptioner och sedermera 

nyproduktioner eller ytterligare adaptioner av detta. Genom att lyfta detta är man tillbaka och 

snuddar vid kontextens betydelse för studien, vad som upplevs som originalet kan variera över tid 

(Brooker, 2007, s. 113-114). 

 En viktig kommentar, som knyter samman detta avsnitt med tidigare, är att studiet av en 

film inte är något som kan tas alltför lättvindigt. Om en filmstudie ska kunna likställas eller 

komplementera en litteraturstudie måste den tas på allvar, som McFarlane (2007) skriver: 

…it may be just as persuasively argued that in coming to serious terms with a film, much 

more is being required of us. It is not just a matter of allowing all the perceptual stimuli 

film offers to wash over us, any more than the intelligent reading of a book asks no more 

than that we skim the lines for the gist of the plot. (McFarlane, 2007, s. 16) 
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5.4 Omarbetning utifrån film 

Det är en växande rörelse att arbeta med egenproduktion utifrån redan existerande kulturella 

verk. Det är ett arbetssätt som öppnar för egna tolkningar och som går att anpassa till vilket 

uttrycksmedel som man önskar (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 10-11). Detta är en aktivitet 

som främst äger rum utanför skolans kontroll, i alla fall är det så rörelsen växt fram. Att omarbeta 

och anpassa arbetssätt likt detta för att kunna implementera det i skolvärlden kräver kunskap, 

både om fenomenet och om de bakomliggande kulturella rörelserna (Kress & Van Leeuwen, 

2001, s. 42-43). Erstad, Gilje & de Lange (2007, s. 193) menar att detta redan förekommer till 

stor del i det vardagliga skolarbetet, men att lärare måste göras medvetna om det och behärska det 

till den grad att de kan lyfta fram det och nyttja det mer direkt. 

 Knobel & Lankshear (2008, s. 22-24) skapar ett brett fält med aktiviteter som kan 

inkluderas i detta arbete, man talar till exempel om att manipulera bilder, klippa i film och om att 

sätta ihop individuella berättelser till nya. Här ser man att uttryckssätten är många och att 

relationen till svenskämnet inte alltid är direkt, men potentialen finns att inkludera arbetssätten. 

Man betonar också att det inte enbart handlar om digitala verktyg i grunden för detta skapande, 

det kan lika gärna innebära klassiskt skrivande (till exempel i form av så kallad fanfiction).  

 Den digitala utvecklingen – de verktyg som nu finns tillgängliga och det material som vi 

ständigt har inom räckhåll – ger oss möjligheter att använda redan existerande uttryck för att 

berätta vår egen berättelse. Rent praktiskt innebär detta att elever kan använda sig av den film de 

sett, lyfta ut intressanta bitar och skapa egna berättelser, eller bara presentera sina synsätt på ett 

mer levande sätt (Erstad, Gilje & de Lange, 2007, s. 186; Gilje, 2011, s. 37).  

 Hobbs & Rowe (2008, s. 235-236) menar att när man arbetar med digitala verktyg väcker 

man (i de flesta fall) en arbetslust och en nyfikenhet hos eleverna som i många 

undervisningssituationer gått förlorad, men denna lust grundar sig även i ett undersökande eller 

ett testande av vilka funktioner som kan användas och vilka uttryck man kan nå genom diverse 

effekter. När man arbetar med sådana metoder blir det ytterst viktigt att både läraren och eleverna 

blir medvetna om såväl potentialen som fällorna med redskapen. Kunskap om verktygen och 

kunskap om materialet måste betonas för att de ska kunna användas korrekt. 

Att använda ursprungsverk som utgångspunkt för fortsatta historier, gör också 

aktörerna medvetna om berättandets villkor […] att nya historier alltid relaterar till och 

bygger på redan berättade. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 37) 
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Med detta citat i åtanke blir arbetssättet där man bygger nya texter av redan existerande en 

mycket relevant aktivitet att använda sig av i skolvärlden. Vad som betonas lite extra är dock att 

det fordrar en viss grad av läskunnighet för att behärska dessa intrikata kopplingar mellan 

fiktionen, verkligheten och sedan tillbaka till den nya fiktionen. Man ska heller inte låta lekandet 

med texten verka avskräckande som lärare, man får inte vara rädd för att ge elever friheten att 

skapa något nytt, något som de själva valt att producera (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 66-

67).  

 I relation till dessa arbetsmetoder används ofta tekniska verktyg och det krävs kunskap för 

att kunna använda sig tillfredsställande av dem. Från flera håll lyfts att man som lärare, om man 

vill använda sig av remixande arbetsmetoder, måste vara väl skolad i verktygens mekanik. 

Lärprocessen blir inte enbart en som syftar till att eleverna ska nå upp till skolans mål, utan också 

en för läraren där nya metoder och nya verktyg provas i nya miljöer. Det är inte alls omöjligt att 

eleverna har större kunskaper om grunderna än vad läraren har, men lärarens kompetens i fråga 

om didaktisk medvetenhet måste bli det som styr undervisningen. Det fordrar trygghet och att 

man vågar bryta ny mark för att ge sig in i arbetsprocesser som sedan tidigare är relativt oprövade 

(Hobbs & Rowe, 2008, s. 238; Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 132-134; 

Stedman, 2012, s. 119-120). 

Att låta sig inspireras av drivkrafterna inom unga nätkulturer i allmänhet […] kan stötta 

utvecklingen mot en mer flerstämmig undervisning. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 

70) 

 

5.5 Film som ingång till värdegrundsfrågor 

Skolverket (2011a, s. 7-19; 2011b, s. 5-16) lyfter den kollektiva värdegrunden och betonar allas 

deltagande i skapandet av denna. Lärarna ges rollen som förmedlare av odiskriminerande 

värderingar och medmänsklighet. Eleverna ska lämna skolvärlden med en förståelse för andra 

människors livssituationer och respekt för dessa individer. Film i Skolan (2012) propagerar för 

filmens möjliga roll i denna utbildning. Det skrivs till exempel om möjligheterna att studera den 

samhälleliga värdegrundens förskjutning över tid, om hur filmen illustrera ett visst fenomen och 

vems värdegrund det är som lyser igenom i den.  
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 Westergrens (2009) lärobok I filmens fotspår belyser den här kollektiva värdegrunden och 

ger läraren mer direkta verktyg att jobba med. Filmer som kan fungera som illustrationer för 

diverse fenomen (till exempel mångkultur, en föränderlig familjebild och en alltmer pressad 

barndom) aktuella för dagens svenska samhälle presenteras. Många olika infallsvinklar på 

vidarearbetet med frågorna föreslås. Illustrationer av filmens viktigaste scener, samtal kring 

huvudpoängerna, egen dramatisering av valda sekvenser och författning av potentiell fortsättning 

där filmen tog slut nämns som användbara metoder. Alla dessa är möjligen inte direkt 

applicerbara på svenskämnet, men då ansvaret kring värdegrundsarbetet faller på samtliga 

verksamma inom skolvärlden bör en öppenhet råda kring arbetet med dem. (Westergren, 2009, s. 

111-115). 

 Dagens skolelever möter i sin vardag många kulturer som alla drar åt sina egna håll (till 

exempel konsumtions-, medie- och utbildningskulturer). Att skapa sin identitet i relation till dessa 

är problemfyllt, men ändå en del av vardagen och uppväxten. Man menar att det finns en 

problematik i hur skolan behandlar och bemöter alla dessa kulturer. Skolan har brustit i sin 

utveckling och klarar inte att möta eleverna utifrån en vardagsrelaterad kontext längre. I och med 

detta kommer vi in på att skola eleverna till att vara kritiska i sin konsumtion, vad den än gäller. 

Att eleverna ska äga ett ifrågasättande och hybridiserat (dvs. som innefattar kunskap om alla 

sociala kulturer) förhållningssätt till sin omgivning sägs vara det som skolan ska tillhandahålla 

(Heith, 2006, s. 81-82). 

 Stuckey & Kring (2007, s. 25-32) skriver att filmens direkta natur och dess tydliga 

karaktärsbyggande inbjuder elever till att reflektera över hur frågor som kön, etnicitet, klass och 

sexuell läggning porträtteras. De menar att eleverna gärna öppnar upp sig för diskussioner 

eftersom att de gärna ser på film. Det faktum att man kan relatera ämnena till fiktiva karaktärer 

gör dem också mer benägna att beröra kontroversiella frågeställningar. Elevernas egna 

erfarenheter sätts i fokus, deras roll som kunskapsskapare blir tydligare och betydligt mer 

lockande än en tillbakadragen roll som mottagare. 

 Även Brown (2011, s. 235-239) är inne på detta identifierande spår. Får lärarna eleverna 

att relatera karaktärerna i filmerna kan man bryta ner och studera dem, samt koppla dem till 

verkliga frågor. Lärarens roll blir essentiell, i alla fall i ett inledande skede. Valet av film (en 

berättelse som kan beröra och som lyfter rätt frågor) samt vilka frågor och infallsvinklar som 

presenteras innan eleverna påbörjar sitt arbete blir viktiga för vilka svar man kan nå.  
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The role of the teacher here is to use questioning to draw the students’ eyes to the detail, 

the story, character, context and the choices. It is to draw out so that students themselves 

examine their own perspectives and reactions, and become active re-tellers and not just 

passive receivers. (Brown, 2011, s. 236). 

 Heith (2006, s. 115-118) skriver att det är viktigt i arbetet med frågor av komplicerad och 

känslig karaktär är att eleverna måste få känna sig trygga i sin roll som åsiktsuttryckare. Det är en 

svår balansgång som lärare att kunna vara en del av en diskussion utan att för den delen besitta 

det rätta svaret. Vidare skriver hen att det inte finns några enkla och entydiga svar till detta, varje 

diskussion kommer att bli unik. Det är mycket svårt att förutspå vilken riktning gruppens samtal 

kommer att ta och det kan även bli så att konsensus strider mot den värdegrund som skolan är satt 

att förmedla, hur ska en lärare agera i sådan situation?  

…leading us to develop a critical approach involving distancing, problematisation and 

analysis. Educators can borrow these tools to enhance students’ awareness of 

difference, improve their analytical abilities, deepen their comprehension, and broaden 

their views of other cultural discourses and practices – as well as the discourses and 

practices which surround them on a daily basis. The result of such a reflective cycle may 

be the exploration to one’s own identity and the building of the skills needed for the 

intercultural interactions which underpin cosmopolitan citizenship. (Pegrum, 2008, s. 

146) 

I ett alltmer mobilt samhälle så kanske fokus inte ska ligga på vad som är rätt och fel, utan istället 

så kan varje individ få möjlighet att prova sina egna åsikter och uttryck i relation till sina 

kamrater. Dock bör lärarens strävan vara i fas med den värdegrund som relateras till yrket (Heith, 

2006, s. 30-31). 
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6. Diskussion 

Film är ett omfattande medium vars användningsområden är många. Det är lätt att, som lärare, 

fastna i gamla mönster och återanvända beprövade undervisningsmetoder. Det är absolut inte 

enkelt att bemöta elever som lever med helt andra tekniska preferenser än dig själv.  Samhället vi 

lever i och de ungdomar som befolkar våra skolor utvecklas hela tiden – synsätt och kulturer byts 

ut och ny teknik marscherar in. I lärarrollen blir det relevant att hålla sig uppdaterad kring den 

rådande kulturen, även om detta på ett personligt plan inte lockar läraren, det handlar snarare om 

professionalitet. 

 För att återknyta till mina frågeställningar så kan man diskutera vilka vinningar som går 

att se genom att nyttja film i undervisningen. Personligen tror jag att den illustrativa naturen som 

filmen bygger på gör att elever på ett tydligare sätt blir medvetna om hur man på olika sätt kan 

skapa känslor i sina berättelser och vilka dramaturgiska knep som fångar läsare. Det ställs även 

nya krav på ungdomarna när de blir äldre och ska fungera i samhället som vuxna. Att kunna tolka 

och vara kritisk mot omgivningen bli alltmer centralt. Allt fler intryck möter oss från den mediala 

sfären och att studera rörlig bild är ett av de sätt som man kan jobba med sitt kritiska 

förhållningssätt på.  

 Ofta talar man idag om ungdomars läsvanor med förakt, man är inte villiga att tillskriva 

den moderna läsningen samma värde som den traditionella. Visst är det så att den skriftbaserade 

läsning alltid måste finnas som en grund, och den måste tränas och utvecklas, men att behärska 

en form av visuell läsning blir mer och mer betydande. När läsningen blir mer digital blir de 

visuella inslagen mer direkta och mer talande – bilder möter oss överallt, vi bär med oss 

filmspelare var vi än går och att bli utbildade i hur detta ska hanteras måste vara centralt. Man 

behöver inte heller betrakta filmtittandet som en fiende till litteraturläsningen. I de flesta fall är 

jag benägen att tro att de kan fungera som komplement till varandra och istället för att stjälpa 

varandra kan de samverka till att ge oss starkare läsare. Till exempel att träna på att analysera 

film innehåller många liknande moment som när man analyserar en litterär text. Skolan bör bli 

bättre på att integrera olika arbetsområden och bjuda in till att skapa gränsöverskridande analyser, 

utmana eleverna att se längre än vad deras trygghet säger dem. I många fall handlar det även om 

lärarens trygghet, och det är klart att man som lärare måste vara förtrogen med de redskap man 

väljer att ta in i klassrummet, men återigen måste jag poängtera vikten av att ta del av 

ungdomarna och deras vardag. 
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 Om man ser på filmstudier ur ett bredare perspektiv än det som just relateras till 

svenskämnet så finns det ytterligare nyttor att se. Spelfilmer som kan verka motiverande för 

eleverna att studera kan även inbjuda till ämnesöverskridande studier. Till exempel är det inte 

svårt att finna filmer i vilka historiska skildringar presenteras relativt korrekt, att arbeta med en 

sådan film blir således gångbart inom både svenskämnet och historieämnet. Beroende på filmens 

språk kanske även studier i moderna språk kan läggas till denna lista. Vad jag dock tänker mig är 

att svenskämnet har en slags övergripande roll i dessa studier. Det är troligen inom det ämnets 

ramar som grunder för filmstudierna kommer byggas upp, där som en begreppskatalog skapas 

och underhålls. 

 Även när man talar om värdegrundsfrågor i skolan så är det en ämnesövergripande bild 

som växer fram. Inget enskilt ämne ansvarar för att låta eleverna pröva sina värderingar och 

åsikter. Som det har nämnts i uppsatsen är det lätt att väcka diskussion utifrån en film och jag tror 

att det är viktigt att lyfta allvarsamma perspektiv på den kultur som man låter eleverna möta inom 

skolans väggar. Hur man ser på film på sin fritid och hur den ska konsumeras inom skolan är inte 

likvärdigt och detta kan behöva poängteras för eleverna. Återigen kan man knyta detta till en 

grundläggande skolning i hur en film kan studeras och analyseras. Det blir väldigt viktigt att 

bygga upp kunskaper om hur filmen är skapad, hur man kan benämna dess olika delar och 

innehåll, med mera. 

 Något som inte lyfts så stort i denna uppsats är det mera producerande filmskapandet. 

Svenskämnet, som jag upplever det, utgår ifrån färdigheter såsom läsa, skriva, lyssna, tala och så 

vidare. Därmed inte sagt att egenproduktion är helt otänkbart, tvärtom. Processen att skapa en 

film innebär mängder av träning för dessa färdigheter. En fördjupning i hur denna process går till 

kan också bli intressant och nyttigt för eleverna. Exempelvis tänker jag mig att det kan väcka 

tankar om hur pass mycket mer än en filmkamera och några skådespelare som krävs för att det 

ska skapas en produkt som kan visas upp. Även hur pass mycket mer än en film som ofta skapas, 

alla relaterade varor och produkter man säljer i samarbete med filmen. Med detta knyter jag lite 

an till det som nämnts tidigare – vi möter budskap och olika former av texter från alla håll, hur vi 

förhåller oss till dessa är viktigt att tänka på. Det blir en fråga för skolan att möta, då det är frågor 

som eleverna möter. Elevernas vardag måste få återspeglas i deras skolmiljö, annars förloras 

kopplingen till dem och deras utbildning blir svårgreppad för dem. 
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6.1 Vidare forskning 

Det finns många infallsvinklar kring fenomenet med film i skolan. Intressant vore onekligen att 

försöka kartlägga hur filmen används idag och hur detta användande motiveras av lärarna. Man 

kan också anta elevernas synsätt och se hur de upplever film som ett undervisningsmaterial. Vilka 

filmer som används i skolan och varför valet fallit på just dessa är ytterligare ett studieområde 

som kan bära relevans. Som sagt är infallsvinklarna många och man kan börja i vilken ände som 

helst – de som nyttjar materialet (lärarna och eleverna), materialet som nyttjas (filmerna, klippen 

och så vidare) eller i vilka syften film används (arbetsområden, syften med mera). 

 

6.2 Mina rekommendationer 

Då jag valt detta ämne för min uppsats så har jag följaktligen ett personligt intresse för 

arbetsmetoden. Jag tror att det finns stor potential som möjligen går outnyttjad här. Vad jag dock 

skulle vilja hålla som nyckeln till arbetssättet är att man skapar en solid grund. Eleverna, oavsett 

ålder och bakgrund, måste ges begrepp och synsätt så att de på ett skolat sätt kan möta filmer 

inom skolan. En stor del av potentialen ligger i att det är ett medium som eleverna ofta möter på 

sin fritid, men det finns en poäng i att skapa en distans mellan fritidsaktiviteten film och 

undervisningsmaterialet film. Det ligger i skolans uppgift att göra eleverna medvetna om vilka 

meddelanden som de tar emot i sin kontakt med det visuella – att de blir kritiska i sitt 

analyserande, därmed inte sagt att de ska bli cyniska filmtittare. Det finns absolut en glädje i att 

de har med sig en lättsamhet och motivation till skolan, men det handlar om utbildning, inte 

tidsfördriv. Så, slutligen, en stabil grund sen är vägen öppen för vilka visioner man än kan ha 

rörande filmmediet som ett undervisningsmaterial. 
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