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1. INLEDNING 

 

 

Ungdomar är idag omringade av rörliga bilder, både innan, efter och under skoldagarna 

(Cheung, 2006:513; Kozlovic, 2003:318). Tack vare tillgång till Internet i mobiltelefoner och 

bärbara datorer har tillgängligheten till filmer och TV-program inte bara ökat, utan också gjort 

det möjligt för elever att se på film och TV i princip vart som helst när som helst. Kozlovic 

menar därför att det är försumligt av lärare att bortse från det inflytande filmer har på dagens 

ungdom (Kozlovic, 2003:318). Studiet av film och TV i undervisningen borde med tanke på 

detta kanske få ännu större plats i den pedagogiska diskursen. Men vad har film och TV med 

religion att göra? Något forskning visar är att karaktärer eller händelser i filmer ofta känns 

mer intressanta och relevanta för elevers liv och identitet än vad religiösa skrifter gör. Filmer 

formar elevers världssyn och värderingar (Cheung, 2006:513; Kozlovic, 2003:318). Att 

studera film och TV skulle därför kunna ses som extra beaktansvärt för blivande 

religionskunskapslärare, som jag.  

Under min egen skoltid och genom praktik och arbete bland ungdomar på olika skolor har jag 

fått se elever se på film och TV både på raster och i religionskunskapsundervisningen. Att 

film och TV redan används i flera skolor står därför klart. Min erfarenhet är att film och TV 

ofta är ett av eleverna uppskattat inslag i undervisningen, men är de egentligen värdefulla 

pedagogiska redskap? Kan film och TV hjälpa elever att lära sig något om religion? Rowes 

ord tycks svara både ja och nej på den frågan: 

 

Our culture loves movies; we learn our history and religion from them as often as from teachers 

and preachers, and they provide a common cultural experience for all of us. On the other hand, 

students are unskilled at critiquing film and learning from it. (Rowe, 2004:231–232) 

 

Så, hur ligger det till egentligen? Är det positivt eller negativt att använda film och TV för att 

lära elever religionskunskap och vad bottnar i så fall dessa positiva och negativa aspekter i? 

Det paradoxala uttalandet i citatet antyder att ett enkelt ja eller nej inte duger som svar på 
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frågan om film och TV kan ses som användbara pedagogiska redskap. Detta examensarbete 

vill därför utforska detta vidare genom att se till vad tidigare forskning har kommit fram till 

när området utforskats. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att belysa frågan om och i så fall vad som gör att film och 

TV kan vara användbara pedagogiska redskap i religionskunskapsundervisning, detta genom 

att undersöka tidigare forsknings syn på att använda film och TV i undervisning. De aktuella 

frågeställningarna är: 

 Vad är det som gör film och TV till användbara pedagogiska redskap, enligt tidigare 

forskning?  

 Vilka negativa effekter ser tidigare forskning med att använda film och TV i 

undervisningssammanhang?   

 Vad är, enligt tidigare forskning, förutsättningarna för att film och TV ska kunna ses 

som användbara pedagogiska redskap? 

 

1.2. Avgränsningar och definition av centrala begrepp 

 

Detta examensarbete har avgränsat sig till att undersöka forskning om film och TV i 

undervisning, i synnerhet i ämnet religion, som tillkommit från och med år 2000 till och med 

år 2013. Tyngdpunkten har främst lagts på att undersöka film och TV som pedagogiska 

redskap och inte hur dessa bör användas på bästa sätt i klassrummet. Därför har litteratur som 

enbart riktar in sig på metodologiska aspekter gällande dessa redskap valts bort. 

Examensarbetet kommer inte heller att fördjupa sig i elevers reception av film och TV, även 

om ämnet berörs. Studier som riktar in sig på genusfrågor och könsidentitet har valts bort, 

istället ligger fokus på religiös identitet. Ytterligare avgränsningar följer nu i samband med att 

för detta examensarbete centrala begrepp beskrivs. 
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Film – I detta examensarbete ligger fokus på populärkulturella spelfilmer som är avsedda för 

nöjesindustrin. Dokumentärfilmer och filmer som medvetet skapats för undervisning har 

därför uteslutits. Vidare har litteratur om filmer med tydligt religiöst budskap, exempelvis 

filmer om Jesu Kristi liv, lära, lidande och uppståndelse uteslutits i resultatet. Istället ligger 

fokus på litteratur som behandlar spelfilmers religiösa undertoner eller etiska innehåll i 

samband med undervisning eller litteratur som diskuterar ovanstående typ av film som 

pedagogiskt redskap i undervisningssammanhang. Film används här i enstaka fall som 

samlingsbegrepp för både den typ av filmer som här beskrivs och TV-program av den typ som 

beskrivs nedan. Detta beror på att dessa begrepp, film och TV, ibland används synonymt i 

delar av den utvalda litteraturen. 

TV – Med TV menas TV-program av populärkulturell art, avsedda för nöjesindustrin. TV-

program av dokumentär art eller TV-program som medvetet skapats för att användas i 

undervisningssammanhang har således uteslutits. Exempel på TV-program som inte räknas in 

här är sådana som skapats för att tydligt illustrera religiösa läror eller praktiker. Så kallade 

såpor, serier och dokusåpor som på ett mindre tydligt sätt innehåller religiösa undertoner, 

religiösa motiv eller etiskt stoff är istället exempel på den typ av TV-program som litteraturen 

i detta examensarbete behandlar. Litteratur som berör användning av denna typ av TV-

program i undervisningssammanhang har därför inkluderats. 

Pedagogiskt redskap – Att film och TV används som pedagogiskt redskap innebär i detta 

examensarbete att lärare använder dessa som redskap och/eller utgångspunkt i 

undervisningssammanhang i syfte att leda eleverna till kunskap eller reflektion för att nå de 

mål som eftersträvas. Användbart menas redskapet här vara när eftersträvade mål uppnås. 

Fokus ligger i detta examensarbete på om och under vilka förutsättningar film och TV kan 

användas som pedagogiskt redskap. Litteratur som behandlar förtjänster och potentiellt 

negativa effekter av att använda film och TV som pedagogiskt redskap har därför inkluderats i 

detta examensarbetes resultat, medan litteratur som fokuserar på metodologiska aspekter har 

uteslutits. 

Undervisning och undervisningssammanhang– Undervisning kan bedrivas inom många olika 

sammanhang. I detta examensarbetes resultat behandlas endast litteratur om undervisning som 

bedrivs inom skolan. Litteratur som behandlar undervisning utanför skolan, exempelvis 

konfirmation, meditationskurser eller annan typ av religiös och/eller konfessionell 

undervisning inom olika religiösa samfund och rörelser, har därför uteslutits. Däremot 
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begränsas inte litteraturen till en viss åldersgrupp inom skolan. Den begränsas inte heller 

enbart till svenska skolor, utan inkluderar även litteratur om undervisning i skolor i andra 

länder. 
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2. METOD 

 

 

Detta examensarbete har formen av en litteraturstudie, vilket innebär att det bygger på resultat 

från tidigare forskning som belyser olika aspekter av ett valt problemområde. Någon egen 

empiri presenteras inte i litteraturstudier, utan istället ligger fokus på att söka, granska och 

sammanställa litteratur som berör det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 

2008:34). Detta avsnitt kommer således att behandla vilka överväganden som gjorts i arbetets 

olika delar. 

 

2.1. Systematiska litteraturstudier 

 

Till skillnad från det Forsberg och Wengström kallar en allmän litteraturstudie, har en 

systematisk litteraturstudie ett mer strukturerat tillvägagångssätt vad gäller sökmetoder, 

kritisk granskning, urvalskriterier och sammanställning av litteratur inom ett särskilt 

problemområde. Detta gör systematiska litteraturstudier mer tillförlitliga än allmänna 

litteraturstudier. Syftet med den systematiska litteraturstudien är att skapa en syntes av data 

från tidigare forskning. Fokus bör ligga på aktuell forskning och för att undvika godtyckliga 

resultat bör alla relevanta studier inkluderas. Att studierna bör vara relevanta innebär också att 

svaga studier utesluts efter att en kvalitetsbedömning gjorts. Både sökning och urval bygger i 

systematiska litteraturstudier på klart beskrivna urvalskriterier som beskriver varför litteratur 

inkluderats eller exkluderats. Hur många studier som bör ingå finns det däremot inga regler 

för och systematiska litteraturstudier kan omfatta såväl kvalitativa som kvantitativa studier 

(Forsberg & Wengström, 2008:29–35). Orsaken till att detta examensarbete utformats som en 

litteraturstudie av systematisk karaktär är att denna metod skapar förutsättningar för att 

åstadkomma en syntes av data som visar många olika aspekter av samma problemområde, 

samtidigt som detta problemområde avgränsas av urvalskriterier för vilken litteratur som är 

relevant och därmed även höjer examensarbetets kvalitet.  

 



11 

2.2. Tillvägagångssätt 

 

Hur litteratursökning och urval genomförts i detta examensarbete och vilka hänsyn som tagits 

under arbetets gång beskrivs här under rubriker i kronologisk ordning.  

 

2.2.1. Inledande litteratursökning 

När problemområdet ringats in med ledorden Religion, Undervisning, och Film påbörjades en 

inledande litteratursökning. En sådan sökning kan vara till hjälp för att få överblick över 

tidigare forskning och för att avgränsa ett problemområde på ett lämpligt sätt. Enligt Östlundh 

är den inledande litteratursökningen mer experimentell och mindre strukturerad än den 

egentliga litteratursökningen (Östlundh, 2012:59). Den inledande sökningen till detta 

examensarbete gjordes via databasen Unisearch. Ovan nämnda ledord samt synonyma och 

relaterade begrepp (se Bilaga1) kombinerades fritt i sökrutan och gav upphov till ett 

oöverskådligt antal sökträffar i inledningen av den experimentella delen av den inledande 

litteratursökningen. 

Som Friberg lyfter fram kan en inledande sökning ge insikt i om hur väl databaserna och 

sökorden passar för att söka forskning på området (Friberg, 2012:38–40). Att använda en 

databas som ger så många sökträffar som Unisearch visade sig vara problematiskt, då många 

av sökträffarna var irrelevanta för mitt problemområde. Genom att kombinera många sökord 

med varandra minskade antalet irrelevanta träffar och avgränsningar gällande 

publiceringsdatum, materialtyp och språk sållade bort ytterligare några sökträffar. Detta 

mynnade sedan ut i ett antal urvalskriterier (se 2.2.2. Avgränsningar och urvalskriterier), som 

sedan användes i fortsättningen av den inledande sökningen. 

Enligt Friberg kan problemområdet och syftet ringas in och formuleras först när den inledande 

sökningen gjorts, då den inledande sökningen visar om det helt saknas relevant litteratur på 

området eller om forskningsfrågan tvärtom redan är besvarad. I båda fallen blir det omöjligt 

att fortsätta med litteraturstudien utan att byta forskningsfråga. Syftet ligger sedan till grund 

för den egentliga litteratursökningen, eller datainsamlingen, och avgör vilken typ av litteratur 

som ska exkluderas eller inkluderas (Friberg, 2012:38–40, 44). Genom att läsa igenom 

abstracts till de 350 sökträffar som rankades som mest relevanta i den inledande sökningens 

andra del fick jag inblick i vilka aspekter av mitt problemområde som var välutforskade och 
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vilka som det helt saknades forskning om. Orsaken till att alla abstracts inte undersöktes var 

att studierna, som var sorterade efter relevans, blev mindre och mindre relevanta för det 

aktuella problemområdet redan efter de 200 första träffarna. Genom att ögna igenom så stor 

del av den tidigare forskningen kunde en avgränsning av problemområdet göras och syftet 

formuleras. Den inledande litteratursökningen resulterade alltså i en överblick över befintlig 

forskning, ett avgränsat problemområde och syfte, insikter om sökord och databaser samt de 

urvalskriterier som nu kommer att beskrivas. Den resulterade även i att jag fann intressant 

litteratur som sedan inkluderades i examensarbetet (se Bilaga 2).  

 

2.2.2. Avgränsningar och urvalskriterier 

Utifrån syftet och frågeställningarna utformades ett antal kriterier som låg till grund för 

sökningar och urval av litteratur. Urvalskriterierna presenteras nedan i punktform och 

motiveras därefter.  

För att inkluderas bör litteraturen vara 

1. skriven på ett språk jag behärskar, nämligen svenska eller engelska. 

2. relevant för detta examensarbetes syfte och frågeställningar samt 

avgränsningarna gällande dessa. 

3. kritiskt granskad och vetenskaplig. 

4. så aktuell som möjligt, det vill säga publicerad tidigast år 2000 

Friberg liknar valet av insamlad data vid valet av råvaror vid matlagning. Ju bättre råvaror 

desto finare rätt, vilket motiverar en noggrann granskning av vald data för att höja 

examensarbetets kvalitet (Friberg, 2012:44). Liknelsen kan motivera samtliga kriterier som 

användes för att avgöra om litteratur skulle inkluderas eller exkluderas i detta examensarbete. 

Det handlar om att använda ingredienser som går att identifiera; om man inte kan läsa texten 

på förpackningen blir det svårt att veta vad som är i. När man kan det vet man säkert om de 

passar för den rätt man avser laga, om de är relevanta. Men även passande ingredienser bör 

vara av så god kvalitet som möjligt för bästa resultat och dessutom så färska som möjligt. Allt 

detta kan jämföras med kriterierna ovan.  
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Att vetenskapliga artiklar bör utgöra grunden i examensarbeten som skrivs på högskolenivå 

framhävs av Segesten. Doktors- eller licentiatavhandlingar, exempelvis i form av 

sammanläggningsavhandlingar eller monografier, är också former av vetenskaplig publicering 

som författaren ser som viktiga kunskapskällor (Segesten, 2012:49). Det som gör dessa källor 

mer användbara är att de är utformade för att redovisa ny kunskap och för att kunna upprepas 

och granskas. De är även granskade innan publiceringen, även om det finns risk för att vissa 

tidskrifter publicerar vetenskapliga artiklar av lägre klass ibland, till exempel på grund av 

felbedömningar av forskarna som granskar dem. En annan fördel är att de ofta är publicerade 

på engelska, vetenskapens nya språk (Segesten, 2012:47–49). Detta motiverade mitt val att 

begränsa mig till avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Mina fyra urvalskriterier användes 

för att begränsa sökningar och välja litteratur i både den inledande och den efterföljande 

egenliga litteratursökningen. 

 

2.2.3. Egentlig litteratursökning 

För att strukturera sökningen menar Östlundh att man först och främst bör skriva ner vilket 

sökproblem man har, exempelvis problemområdet, syftet eller titeln på examensarbetet. Man 

bör även skriva ner sökord och synonymer till dessa samt fundera över vilka typer av källor 

som är användbara. Sökningarna som görs bör sedan dokumenteras och utvärderas (Östlundh, 

2012:60–62).  Till detta examensarbete användes en tabell för att strukturera och dokumentera 

sökningarna (se Bilaga 1 och Bilaga 2).  

Sökningarna bör, enligt Östlundh, inledas med att man ser vad som finns i bibliotekskatalogen 

(Östlundh, 2012:63). Därför inleddes den egentliga sökningen med att göra en noggrann 

sökning i Linköpings Universitets bibliotekskatalog. En av de största utmaningarna med att 

söka i databaser är enligt Östlundh att man inte kan söka på innebörden av ett ord, utan endast 

efter det exakta ordet. För att undvika att man missar något bör man söka på synonymer, 

förkortningar och använda trunkeringar. Trunkering används för att man inte ska missa 

sökresultat. Vid trunkering skrivs endast ordets stam och avslutas med ett tecken, oftast en 

asterisk, *. Genom att göra en så kallad Boolesk sökning, det vill säga genom att skriva orden 

AND, OR eller NOT, kan man styra sökningen ytterligare (Östlundh, 2012: 65, 68–69). Att 

använda förkortningar var inte möjligt med tanke på mina sökord, men synonymer, 

trunkeringar och ordet AND användes i sökningarna. Då det var svårt att begränsa 

sökningarna och direkt sålla bort litteratur som inte var avhandlingar eller vetenskapliga 
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artiklar i bibliotekskatalogen gjordes samma sökning i databasen Libris, som är kopplad till 

bibliotekskatalogen och där man enkelt kan begränsa sökningen till avhandlingar, sortera efter 

publiceringsdatum och se på vilka bibliotek källan är tillgänglig. 

Segesten menar att informationen som återfinns på Internet är av blandad kvalitet. För att 

försäkra sig om att materialet är av god kvalitet kan man utgå från betaldatabaser, exempelvis 

Eric, eftersom sådana betaldatabaser genomför en noggrann granskning av artiklar innan de 

tas med. Det är även på betaldatabaserna vetenskaplig publicering oftast sker. Ett sätt att hitta 

rätt i sökningar på Internet är enligt Segesten exempelvis att ta hjälp av experter och länktips 

på universitet (Segesten, 2012:53). När Libris, den databas som Linköpings universitets 

bibliotekskatalog automatiskt länkade till, inte längre gav några sökträffar valdes en annan 

betaldatabas som fanns tillgänglig via Linköpings universitets bibliotek, nämligen Eric. I 

många databaser finns verktyg för att avgränsa sökningarna, så att man exempelvis kan välja 

att bara söka litteratur på språk man förstår eller bara ny. Genom att välja Peer Reviewed, 

Referee, eller Scholary avgränsas sökträffarna till vetenskapliga artiklar eller artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012:74–77). I Eric kunde sådana 

begränsningar göras. Begränsningar angående publiceringsdatum och materialtyp gjordes 

därför, dessutom valdes begränsningen Peer Reviewed.  

En översiktlig tabell över sökord och sökträffar i de aktuella databaserna återfinns i Bilaga 2. 

Där återfinns också en lista över vilka sökord som gett upphov till hur många och vilka 

sökträffar.  

 

2.2.4. Val av litteratur 

De urvalskriterier som låg till grund för sökningen var även aktuella i granskningen av den 

funna litteraturen (se 2.2.2. Avgränsningar och urvalskriterier). Ett av kriterierna som 

presenteras i samband med urvalskriterierna är att litteraturens innehåll ska vara relevant för 

detta examensarbetes syfte och frågeställningar samt avgränsningarna gällande dessa (vilka 

presenteras i 1.2. Avgränsningar och definition av centrala begrepp). För att kunna avgöra om 

innehållet var relevant och trovärdigt lästes abstracts som beskrev den valda litteraturen i 

korta drag. Om innehållet verkade relevant för mitt syfte och mina frågeställningar lästes även 

de funna vetenskapliga artiklarna eller avhandlingarna för att kunna göra en närmre 

bedömning av dess vetenskaplighet och trovärdighet. Som Forsberg och Wengström 

rekommenderar granskade jag först litteraturens syfte och frågeställningar, därefter dess 
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upplägg, urval och mätinstrument för att sedan se närmre på dess analys och tolkning 

(Forsberg & Wengström, 2008:94). 

 

2.3. Metodkritik 

 

Att göra en väl genomförd systematisk litteraturstudie kräver tid. På grund av tidsbrist 

användes i detta examensarbete mindre databaser för att sökas igenom systematiskt efter 

litteratur på området. Databasen Unisearch, som i den inledande sökningen visade sig ge ett 

mycket stort antal sökträffar, valdes bort då tiden inte räckte till för att systematiskt 

genomsöka ett så stort antal sökträffar. Sökorden relig* AND film gav exempelvis 92,141 

träffar på Unisearch, jämfört med de 7 träffar som samma sökning och avgränsningar gav på 

databasen Eric. Då den inledande sökningen visade att det var mycket svårt att finna relevant 

litteratur bland alla dessa sökträffar valdes databasen Unisearch bort som sökinstrument. 

Hade den dock använts för att söka litteratur i ämnet hade eventuellt fler relevanta studier 

upptäckts, med följden att fler intressanta och kanske också motsägande resultat hade 

uppkommit. Något annat som kan ha påverkat utfallet av sökningen och därmed detta 

examensarbetes resultat är sökorden och kombinationerna av dessa. Hade fler eller andra 

sökord använts kanske ytterligare relevanta sökträffar hade funnits. Att all relevant litteratur 

på området inkluderas är även en etisk fråga. Forsberg och Wengström menar vidare att det är 

oetiskt att endast presentera sådana resultat som stämmer överens med forskarens egen åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008:77). För att undvika ett oetiskt förhållningssätt har all relevant 

litteratur på området i de databaser som varit en del av denna systematiska litteraturstudie 

tagits med oavsett de åsikter och resultat som presenterats i dessa. Vidare har de sökord och 

databaser som använts samt genomförandet av sökningen noga dokumenterats och 

presenterats i 2. METOD samt i Bilaga 1och Bilaga 2 för att läsaren själv ska kunna bedöma 

studiens tillförlitlighet. 
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3. BAKGRUND 

 

 

Att kombinera studier i religion med film har blivit allt vanligare, men det är betydelsefullt att 

ta hänsyn både till kursens mål och till eleverna i klassen när man väljer vilket perspektiv 

ämnet religion – film ska studeras ur (Rindge, Runions & Ascough, 2010:140, 151–152). Då 

vår svenska skola styrs av styrdokument kommer först en presentation av dessa att presenteras 

för att vi ska få en överblick över svenska styrdokuments syn på att använda film och TV i 

undervisningen. Därefter kommer några olika exempel på hur religionsstudier och film kan 

kombineras att ges. Miles och Plate menar att filmer har ett starkt pedagogiskt värde för att 

elever såväl som forskare uppskattar dem, men författarna menar att vi måste lära oss att se på 

filmer, att lära oss av dem och att lära om sådant som lärts in fel. Det gäller då inte bara att 

identifiera religiösa figurer, utan även underliggande motiv (Miles & Plate, 2004:25). Kapitlet 

avslutas därför med ett stycke om budskap i filmer.  

 

3.1. Vad säger svenska styrdokument om film och TV? 

 

I detta examensarbete kommer litteraturen att behandla filmanvändning i undervisning för 

elever i många olika åldrar och länder. Därför kan det vara intressant att först presentera vad 

våra nuvarande svenska styrdokument uppmanar oss till att behandla i 

religionskunskapsundervisning för elever på såväl grundskole- som gymnasienivå. Fokus 

kommer här att ligga på de ord som kan knytas till film eller TV, men det utesluter inte att 

användandet av film och TV i undervisningen även skulle kunna motiveras utifrån andra delar 

av de nämnda styrdokumenten.  

I Skolverkets Kursplan i Religionskunskap för grundskolan syftar ämnet religionskunskap 

bland annat till följande: 
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Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med 

anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om 

hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra 

livsåskådningar. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 

identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för 

eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors 

sätt att tänka och leva. (Skolverket, 2014a:1) 

 

Vad som menas med kulturella uttryck beskrivs inte, inte heller vilka typer av källor som 

räknas in i dessa. I samma kursplan, under rubriken Centralt innehåll, nämns dock film och 

populärkultur mer uttryckligt. I årskurs 1–3 ska film användas för att förstå hur livet var förr 

och i årskurs 4–6 ska eleverna reflektera kring hur identitets- och livsfrågor skildras i 

populärkulturen (Skolverket, 2014a:3, 5). För de äldre eleverna står det inte lika uttryckligt att 

populärkultur och media av olika slag bör användas, däremot talar Skolverkets kursplan Ämne 

- Religionskunskap (Gymnasieskolan) om att undervisningen syftar till att ge elever 

”möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och 

argumentera” (Skolverket, 2014b:1). Även här kan frågor kring vilka typer av texter och 

källor som räknas in väckas. Inte förrän i specialiseringskursen RELREL0 uttrycks det tydligt 

att elever bör lära sig en ”Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, analys och 

tolkning av texter, bilder och annat material som det valda kunskapsområdet har gett upphov 

till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika medier och källor” (Skolverket, 

2014b:8). Sådant som film, media och populärkultur nämns alltså i samband med 

undervisning både för grundskolans tidigare år och för gymnasiet. 

 

3.2. Studier i ämnet ”religion – film” utifrån olika synsätt 

 

Det har blivit allt vanligare att använda film när ämnet religion, teologi eller Bibeln studeras. 

Däremot lär sig oftast eleverna inte att se filmen på ett lämpligt sätt. Ett lämpligt sätt är att låta 

filmen tala för sig själv, i sin helhet och på sina villkor (Rindge, Runions & Ascough, 

2010:140). Filmskaparens enda ansvar, enligt Feit, är att sända sitt budskap och publikens att 

tolka budskapet som det var menat (Feit, 2004:146). Det finns dock olika sätt se på detta och 

film kan kopplas till religionsstudier på många olika sätt. Rindge, Runions och Ascough 
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nämner följande sätt att studera ämnet film – religion utifrån; Bibeln och film, Bibeln genom 

film, Bibeln med film samt Bibeln i film. Ordet Bibeln kan självklart bytas ut mot andra ord 

och teman (Rindge, Runions & Ascough, 2010:140, 151–152). Här följer nu exempel på 

studier inom ämnet religion – film som delats in i nämnda kategorier.  

 

3.2.1. Forskning om religion och film  

I Rindge, Runions och Ascough uppmanas de teologistuderande universitetsstudenterna till att 

studera både Bibeln och filmen som egna enheter. Jämförelser mellan filmen och det som 

avses studeras blir nämligen möjliga först då man förstår vad filmen verkligen vill säga. Om 

filmen inte ses i sin helhet menar författarna att dess budskap riskerar att förvrängas. Samma 

sak gäller för Bibeltexter; om de rycks ur sitt sammanhang kan meningen gå förlorad. När 

både filmen och Bibeln får tala för sig själva kan emellertid en dialog som berikar båda sidor 

uppstå. Då, och först då, kan filmen hjälpa studenterna att se Bibelns texter med nya ögon och 

Bibelstudierna hjälpa studenterna att se filmen med nya ögon. Detta möjliggör alltså en 

ömsesidig kritisk dialog, enligt författarna. De förkastar dock det studiesätt som kallas Bibeln 

genom film (Rindge, Runions & Ascough, 2010:143, 145).  

 

3.2.2 Forskning om religion genom film 

När Bibeln studeras genom film blir filmen ett medel genom vilket lärdomar om, exempelvis, 

Bibeln och Gud kan nås. Detta liknar det studiesätt som används vid ett annat kristet 

universitet, i Gordon och Eiflers studie. Där används film i studierna både för att skärpa 

elevers förmåga att granska media kritiskt och för att utveckla deras heliga inlevelse. När 

eleverna får ökad förståelse för hur bild, musik och berättelse et cetera samverkar blir de 

enligt Gordon och Eifler både mer kritiska och mer förmögna att se och möta aspekter av Gud 

och det transcendenta i filmerna. Författarna pekar på att den katolska kyrkan har ett speciellt 

förhållande till konst, där tillägnandet konst även kan vara en helig handling, eftersom Gud 

kan använda precis vad som helst för att förmedla sin nåd och teologiska sanningar. 

Känslorna spelar en viktig roll i den heliga inlevelsen och används bland annat för att eleverna 

ska kunna identifiera religiösa teman, även om lärarna spelar en betydelsefull roll för att 

elever ska kunna lära sig se teologiska sanningar i film. Men Gordon och Eifler menar även 

att känslorna spelar roll för lärandet. När elever blir berörda blir de mer uppmärksamma och 

lär sig mer. Författarna pekar på neurologisk forskning som visar ett samband mellan känslor 
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och kognition, vilket motiverar användandet av film i undervisningen ytterligare (Gordon & 

Eifler, 2011: 28–33,40). Eleverna möter alltså Gud och lär sig något om Gud genom filmerna 

genom att använda sina känslor. 

 

3.2.3. Forskning om religion med film  

När filmer eller scener ur filmer används för att exemplifiera, illustrera eller väcka 

diskussioner kring religion studeras religion med film (Rindge, Runions & Ascough, 

2010:140). Ett exempel på en sådan typ av studie är Ross, Kumagai och Joiners, då denna 

undersöker hur man kan studera frågor om religion, etnicitet och klass med film. I artikeln 

beskrivs hur en speciell film kan ses i sin helhet och sedan används som exempel för att skapa 

diskussioner om just dessa frågor. Författarna ger exempel på hur detta kan genomföras i 

klassrummet. De betonar vikten av att ha en förberedande diskussion innan filmen ses. 

Dessutom menar de att det är viktigt att filmen följs upp och att tillräcklig tid ges till 

efterföljande diskussioner (Ross, Kumagai & Joiners, 2011:273). En liknande typ av studie 

presenteras av Smith, som beskriver hur scener och dialoger i filmen Fight Club kan användas 

för att förstå Durkheim, Freud och Webers teorier bättre. Författaren visar på hur olika 

arbetssätt kan kombineras för att eleverna ska kunna koppla samman filmen med de teorier 

som ska studeras, bland annat grupparbete och diskussioner (Smith, 2008:87–90).   

 

3.2.4. Forskning om religion i film 

Forskning om religion i film är vanligt. I sådana studier undersöks exempelvis hur Bibeln 

används och framställs i specifika filmer, vilket ofta resulterar i ett antal konkreta exempel ur 

filmen (Rindge, Runions & Ascough, 2010:151–152). Ämnet kan röra vilket religiöst tema 

som helst, men många har i studiet av detta ämne riktat in sig på att undersöka religion och 

genusfrågor i film. Ett exempel på en sådan studie är Sjö, som utifrån ett genusperspektiv 

undersöker kvinnors roller i filmer och TV-serier som innehåller Messiasgestalter. Författaren 

utgår ifrån utvalda filmer och TV-serier och analyserar dessa genom att se både till textuella 

och narrativa element (Sjö, 2007:261–262). Även Armanios och Amstutz undersöker 

kvinnors roll, men de fokuserar på koptisk-ortodoxa filmer och hur kvinnors roll samt 

traditionella helgonberättelser har använts i dessa (Armanios & Amstutz, 2013). Hoesterey 

och Clark har istället valt att utforska manlighet och mäns roller i filmer. Deras studie riktar in 

sig på muslimska filmer i Indonesien och genom att se till männens roll och det religiösa 
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budskapet i dessa filmer utforskar de sambandet mellan den ökade islamiseringen av det 

indonesiska samhället och det populära eller kontroversiella i filmerna (Hoesterey & Clark, 

2012:207).   

 

3.3. Film med budskap 

 

Ibland kan filmer användas i religionens tjänst eller för att föra fram religiösa eller anti-

religiösa budskap. Miles och Plate menar att filmer kommunicerar värden som sällan 

inspekteras. De är dolda i vackra bilder, spännande berättelser och specialeffekter (Miles & 

Plate, 2004:22). Det som vissa filmmakare gör är att de använder små detaljer, bildspråk och 

symbolism för att föra fram sitt budskap (Feit, 2004:136). Men vem tjänar på filmen och vilka 

sociala intressen är det som stadfästs i eller relaterar till filmen?  Dessa frågor menar Miles 

och Plate är relevanta att fundera över. När vi tror att film bara är ren underhållning blir vi 

nämligen som mest bedragna. Att undersöka filmer kritiskt är en fråga om etik och religion, 

enligt författarna, som menar att det vi ser också påverkar vad vi tror på, hur vi tänker och 

tolkar världen samt hur vi lever i den (Miles & Plate, 2004:23–24, 27). Dessutom lyfter 

författarna fram att ”[i]mages are never observed in a cultural void: they are always set in a 

context that is shaped by previous experiences, memories and other sensory perceptions” 

(Miles & Plate, 2004:26).  

Film kan vara ett kraftfullt redskap när man vill framställa sig själv, andra eller historien i ett 

visst ljus. Hall menar att många skilda individer och grupper använder sig av filmens 

melodramatiska form för att föra ut sitt budskap och belysa eller mörklägga olika saker. Halls 

definition av melodrama innehåller tre ingredienser: ett offers eller en hjältes lidande som 

ädelt ideal, budskapet att tiden är skör och att saker kan ske i sista sekund eller försent samt 

att det är en klyfta mellan vad karaktärerna vet och vad filmpubliken vet. Författaren visar på 

filmer gjorda av Jesu Kristi kyrka av de sista dagars heliga, Mormonkyrkan, för att 

exemplifiera hur religiösa grupper kan använda film. Mormonkyrkans filmer används för att 

uppmana människor både inom och utanför mormonkyrkan att omvända sig eller återvända 

till deras tro. I filmerna framställs Mormonkyrkans anhängare alltid som fromma, ädla och 

trogna och kyrkans legitimitet styrks genom berättelser om hur personer lidit för sin tros skull. 

De framkallar tårar, ger lösningar på sociala problem och skapar en bild av kyrkan som passar 

in i offer-hjälte-rollen i sina filmer. Att använda känslor som bevis för att något är gudomligt 
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inspirerat är vanligt inom både Mormonkyrkan och andra religiösa rörelser. Då både 

Mormonkyrkan och den melodramatiska formen strävar efter att väcka känslor passar det som 

handen i handsken att använda film för att uppnå detta. Hall framhäver dock att det 

melodramatiska verktyget inte funkar för alla tittare, som istället anser att filmerna är töntiga 

eller som avfärdar dem för att de är väl insatta i Mormonkyrkans historia och därför ser de 

delar av historien som inte lyfts fram i filmen (Hall, 2012:1–5, 11–12, 37–39).  

Hall menar att Hollywood gör exakt samma sak som Mormonkyrkan, men skillnaden är att de 

istället brukar ha ett sekulärt budskap, medan Mormonkyrkan har ett religiöst (Hall, 2012:39). 

Hollywoodfilmer sprids till flest och är därför mest intressant att granska kritiskt (Miles & 

Plate, 2004:23). Resnick menar att typiskt för Hollywoods postmoderna tonårsfilmer har en 

positiv inställning till religion och familj, men en negativ inställning till etablissemanget, till 

kyrkan och institutionell religion, vilket visar sig i filmen Saved! som handlar om en religiös 

friskola (Resnick, 2011:42). Feit, som undersöker Hollywoodfilmer som producerades åren 

1997 – 2002, visar att millennieskiftet var en tid då det blev allt vanligare med avbildningar 

av religioner och religiösa symboler i populära filmer. Feit undersöker hur judeo-kristendom, 

satanism och scientologi avbildas i dessa så kallade millenniefilmer. Ibland importeras 

religiösa symboler eller grupper in i millenniefilmerna utan att filmskaparen orkar sätta sig in 

i vad de verkligen står för. Vissa grupper får helt enkelt bli stereotypa bilder av de Andra. 

Dessutom hinner filmskaparen inte gå in på en djupare diskussion och ge en mångsidig bild 

av någon religion på de tre timmar som filmen varar. Som exempel visar Feit hur filmerna 

The Devil’s Advocate, Stigmata och Lost Souls lånar element från marginaliserade grupper för 

att sända ett budskap som inte går helt i linje med gruppernas lära. Budskapen som de sänder 

är att allt är tillåtet, att inget är heligt och att vi måste syna vår nästa i sömmarna, för vi vet 

aldrig vad de kan dölja. Dessa filmer porträtterar sällan Gud som alltigenom god och Satans 

person som alltigenom ond, utan ibland är det till och med tvärtom. Feist visar också på en 

ökad förekomst av element från ockultism, alkemi och mysticism samt en kritik mot att vi 

människor ska kunna lösa alla våra problem med vårt eget förnuft. Enligt Feit handlar film 

idag inte bara om att förmedla ett budskap, utan det gäller att sälja också och religion har 

många spännande berättelser att bidra med. Att låna element på detta sätt och skapa stereotypa 

bilder av de Andra menar dock Feit är skadligt för de religiösa grupperna, eftersom de 

stereotypa bilderna verkar mer och mer trovärdiga för oss ju fler gånger vi möter dem (Feit, 

2004:133, 136–137, 140, 142). Miles och Plate visar också hur vår världsbild och identitet 

formas av filmer, speciellt när det gäller vår syn på kön, etnicitet och religion. Enligt 
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författarna kan vi inte helt och hållet skilja på verkligheten på skärmen och verkligheten 

utanför skärmen. Hur vi ser på den andre avgör också hur vi behandlar den andre. Miles och 

Plate förespråkar därför en gästvänlig blick, tolkningar som öppnar upp för olikheter hos 

människor. De menar att vi inte bara kan analysera en filmberättelse som vilken berättelse 

som helst, utan att man måste göra en visuell analys också. Detta är något man måste lära sig. 

Genom att undersöka hur filmer kommunicerar och förnöjer oss kan våra kritiska ögon vässas 

och att se på filmer som inte förmedlar bilder av verkligheten konstruerade av Hollywood kan 

också vara en hjälp (Miles & Plate, 2004:23–25, 27, 31). 

 

 

 



23 

4. LITTERATURGENOMGÅNG  

 

 

I detta kapitel presenteras examensarbetes resultat. Då detta är en litteraturstudie presenteras 

först den valda litteraturen kort. Därefter presenteras ett antal teman som var och ett tar upp 

vad som gör film och TV till användbara pedagogiska redskap, enligt tidigare forskning. I 

varje tema presenteras även de negativa effekter samt de förutsättningar som tas upp i 

samband med detta i varje tema. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av resultaten. 

 

4.1. Presentation av vald litteratur 

 

För att ge en överblick över den forskning som tas upp i resultatet följer här först en kort 

presentation av denna.  

Tomas Axelsons doktorsavhandling Film och mening: en receptionsstudie om spelfilm, 

filmpublik och existentiella frågor undersöker om, hur och under vilka omständigheter film 

kan vara ett användbart redskap för individers tankar om existentiella frågor (Axelson, 

2008:18). Resultaten bygger på enkätsvar från 179 högskolestudenter på en svensk högskola 

samt intervjuer med utvalda studenter från denna enkätundersökning (Axelson, 2008:214–

220).  

Chi-Kim Cheung tar i artikeln Media Education as a Vehicle for Teaching Religion: A Hong 

Kong Case upp fördelar med att lära ut religionskunskap genom undervisning i media och 

visar genom enkätresultat hur det har fungerat på två kristna gymnasieskolor i Hongkong 

(Cheung, 2006:504). 

Lynn Schofield Clark ger i U.S. Adolescent Religious Identity, the Media, and the "Funky" 

Side of Religion exempel på hur berättelser om livet efter detta, det paranormal och 

övernaturliga i underhållningsmedia tas emot av tonåringar i USA med olika religiös hållning. 

Materialet till artikeln är hämtat från en flerårig etnografisk studie (Clark, 2002:794). 
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Leigh A. Halls artikel How Popular Culture Texts Inform and Shape Students' Discussions of 

Social Studies Texts undersöker hur mellanstadieelevers förståelse påverkas positivt och 

negativt av det de lär sig genom konsumtion av populärkultur. Resultaten bygger på analyser 

av 144 inspelade samtal bland 52 elever i USA (Hall, 2011:297–299).  

Anton Karl Kozlovic beskriver i sin artikel Sacred subtexts and popular film: a brief survey of 

four categories of hidden religious figurations olika religiösa undertexter i filmer, då 

författaren menar att film kan vara en resurs för religionsundervisning anpassad för den så 

kallade videogenerationen (Kozlovic, 2003:319, 332).  

Christina Olin-Schellers doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother: en studie om 

gymnasieelevers textvärldar behandlar svenska gymnasieungdomars möten med och 

reception av fiktionstexter i och utanför skolan. Till dessa fiktionstexter räknar författaren 

bland annat film och TV. Olin-Scheller undersöker genom deltagande observation hur 

ungdomar använder fiktionstexter för att forma sin identitet, vilka läsarroller som intas samt 

hur de värderar fiktionstexter (Olin-Scheller, 2006:236–246).   

David L. Rowes artikel Preachers and Prophets: Using Film to Teach American Religious 

History tar upp såväl möjligheter som svårigheter med att använda film som utgångspunkt för 

att lära ut religionshistoria. Resultaten bygger på en lärares erfarenhet av just sådan 

undervisning på ett universitet i USA (Rowe, 2004:230).  

Maria Söderlings licentiatavhandling Att sätta erfarenheter i rörelse: en undersökning av hur 

elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning bygger 

på material inhämtat i en klass författaren själv undervisat i. Både intervjuer, samtal, 

observationer, insamlade uppgifter och enkäter ligger till grund för forskningsresultaten. 

Avhandlingen undersöker hur elever i årskurs sju i den svenska skolan läser film samt hur 

erfarenheter av att se på TV och film på fritiden kan förvaltas på bästa sätt i skolan 

(Söderling, 2011:47, 130–133).  

 

4.2. En resurs från elevernas värld 

 

Något tidigare forskning framhäver är att TV och film utgör en uppskattad och betydelsefull 

del av ungdomars värld. Rowe hävdar att till och med att vår västerländska kultur älskar 
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filmer (Rowe, 2004:231). Att film är något många sätter högt värde på i dagens samhälle är 

också något Axelsons undersökning visar. Majoriteten av de 179 högskolestudenter 

författaren undersökt menar att det är viktigare att se på film än att ägna sig åt exempelvis 

böcker, naturupplevelser, idrott, motion, musik och politik och en tredjedel klassar aktiviteten 

som en mycket viktig del av livet (Axelson, 2008:94, 110).  

Dagens ungdomar blir helt bombarderade av rörliga bilder (Cheung, 2006:504; Kozlovic, 

2003:318). Tillgången till film och utbudet av filmer är dessutom nästan obegränsad tack vare 

möjligheten att se på film via datorn (Olin-Scheller, 2006:148; Söderling, 2011:16). Eftersom 

TV och film är en del av ungdomars vardagsliv har de, enligt Söderling och Hall, mycket 

erfarenhet av att se på TV och film. Söderling lyfter fram att elever tar med sig många 

erfarenheter av att både konsumera och producera film från fritiden till skolan, erfarenheter 

som eleverna inte alltid är medvetna om, men som författaren menar bär på en 

lärandepotential. Hall och Söderling visar dock att elever inte räknar dessa kunskaper som 

värdefulla i skolan. Att se på film i skolan är enligt Söderling ett sätt att synliggöra och sätta 

dessa erfarenheter i rörelse för att skapa möjlighet till ny kunskap och nya erfarenheter (Hall, 

2011:298; Söderling, 2011:16, 130). Om media används i undervisningen ökar nämligen 

sannolikheten att elever ska kunna delta med sin erfarenhet i diskussioner om värderingar, 

eftersom media är en del av deras livsvärd. De lär sig mer om de är delaktiga i lektionerna och 

de blir också motiverade när innehållet i undervisningen berör deras intressen och 

erfarenheter (Cheung, 2006:511–512). 

Elevers erfarenhet av att se på film och TV underlättar lärandet, enligt tidigare forskning. 

Eleverna är mer intresserade, engagerade och angelägna att lära sig av filmer än av skrivna 

berättelser och de uppskattar undervisning med film (Olin-Scheller, 2006:108, 133; Rowe, 

2004:232). Medan texter bara använder ord för att få fram ett budskap kan filmerna använda 

många effekter för att tala till tittaren (Olin-Scheller, 2006:157; Axelson, 2008:219, 233). I 

Olin-Schellers avhandling uppger eleverna att det är lättare att komma in i en film än i en bok 

tack vare den stämning som musik och andra filmiska effekter skapar. Eleverna föredrar att se 

på filmer framför att läsa skönlitteratur för att de känner sig smarta och uppger att de tänker 

annorlunda när de ser på film jämfört med när de läser böcker (Olin-Scheller, 2006:156). 

Även Söderling jämför filmläsning med bokläsning och menar att elever läser film och TV 

utan ansträngning, samtidigt som en elev, författaren ger som exempel, menar att hon tänker 

mer när hon ser på film än när hon läser böcker (Söderling, 2011:94, 96). Cheung visar att 

elever lär sig mer när TV och film används som utgångspunkt, även om innehållet i 



26 

undervisningen i övrigt är detsamma, eftersom det blir lättare för dem att urskilja och få grepp 

om svårförstådda religiösa budskap när utgångspunkten är välbekant (Cheung, 2006:509–510, 

512).  

Användandet av film och TV i undervisningen gör också undervisningen mer relevant för 

eleverna. Det är sällan elevers erfarenhet är utgångspunkten för undervisningen, istället måste 

de ofta kämpa för att göra innehållet i undervisningen relevant för deras livsvärld (Hall, 

2011:298). Cirka tre fjärdedelar av eleverna i Cheungs studie ansåg att religionskunskap var 

tråkigt innan de började använda TV och film i undervisningen, men denna siffra minskade 

till mindre än hälften när TV och film började användas. Genom att använda välbekant 

material knyts nämligen undervisningen till elevernas livsvärld, vilket gör eleverna mer 

intresserade (Cheung, 2006:509, 511–512).  

Det är dock inte säkert att filmen eller TV-programmet uppskattas av eleverna, eftersom de 

inte alltid passar in i elevernas livsvärld. Olin-Scheller visar på att lärare och elever har olika 

filmsmak och förväntningar på vad filmläsning ska innebära, olika repertoarer. Även om 

eleverna inte ifrågasätter varför de ska se på film, på samma sätt som de ifrågasätter litterärt 

kursmaterial, blir filmen därför inte alltid uppskattad. I jämförelse med elevers kompetens på 

litteraturområdet är deras kompetens på filmområdet stor. När elevernas filmkunskap inte 

utnyttjas skapas ofta frustration och ilska (Olin-Scheller, 2006:116, 130–131, 133, 236). 

Frustration kan också uppstå då elever och lärare söker olika typer av filmupplevelser eller 

när deras filmiska repertoarer krockar. Både Söderling och Olin-Scheller visar dock att den 

största lärandepotentialen uppstår då filmen knyter an till elevens repertoarer men samtidigt 

innehåller något som eleven inte söker eller har erfarenhet av (Olin-Scheller, 2006:234; 

Söderling, 2011:62, 103, 131). Det filmval som skapar mest gynnsamma förutsättningar för 

lärande medför alltså risk för negativa effekter i form av ilska och frustration hos eleven. 

 

4.3. En upplevelse som berör  

 

Cheung antyder att det är av vikt att religionskunskapsundervisning inte bara handlar om att 

förmedla kunskap, utan också om att beröra elevers hjärtan och själar (Cheung, 2006:504). 

Att film och TV har förmåga att beröra och skapa starka känslor är något som tidigare 

forskning visar (Axelson, 2008:110; Olin-Scheller, 2006:222, Söderling, 2011:63). Inte 
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mindre än 80 % av de 179 tillfrågade studenterna i Axelsons studie håller med om att film 

väcker starka känslor. Orsaken till att filmer är så uppskattade är deras förmåga att beröra på 

djupet (Axelson, 2008:91, 94). Filmers förmåga att snabbt skapa närhet, känslomässig 

aktivitet och engagemang, är det som gör elever positiva till film i klassrummet. Detta 

åstadkommer filmerna genom sin intensitet och narrativa struktur samt kombinationen av 

bild, grafik, ljud och dialog. Det melodramatiska berättandet som ofta förekommer i film och 

TV präglas av spänning, nära relationer, musik och karaktärer som uppträder i motsatspar, 

exempelvis ond och god. På så sätt har melodramatiska berättelser också ofta ett moraliskt 

innehåll och kan väcka tankar om rätt och fel handlingar. De filmer som elever återvänder till 

för att bli berörda har ofta ett melodramatiskt berättande (Olin-Scheller, 2006:151–153, 158, 

222–225). Den känslomässiga upplevelsen förstärks då elever ser filmerna som verkliga 

(Söderling, 2011:133). Denna typ av filmer kan lyfta fram existentiella frågor så att de blir 

trovärdiga för elever. De melodramatiska inslagen gör också att elever kan leva sig in i 

berättelserna och på så sätt lära sig om nya sammanhang. Att eleverna kan identifiera sig med 

huvudpersoner eller handling i filmen är en annan betydelsefull aspekt för att väcka 

känslomässigt engagemang (Olin-Scheller, 2006:224, 227).  

 Om filmupplevelsen inte väcker ett känslomässigt engagemang uppstår den negativa effekten 

att filmen inte upplevs som positiv av eleverna (Söderling, 2011:63). Liknande resultat visar 

Olin-Scheller på, som menar att det är förmågan att väcka starka känslor redan i ett tidigt 

stadie som avgör om filmen eller TV-programmet är underhållande eller meningsfullt för 

eleverna. Filmer har lättare för att åstadkomma något sådant än böcker, vilket är orsaken till 

att elever ofta uppfattar böcker som tråkiga och film som underhållande (Olin-Scheller, 

2006:223–225).  

En negativ effekt, som uppstår i de fall filmen eller TV-programmet passar in i elevens 

repertoar är att elever bara njuter av filmupplevelsen, utan att deras erfarenheter sätts i rörelse 

eftersom de bara observerar och konstaterar (Söderling, 2011:111). Olin-Schellers studie visar 

på hur film är något som inte förväntas ses ur ett analytiskt perspektiv, som den skönlitteratur 

som behandlas i den kurs författaren beskriver, utan film ses istället som något som ska 

upplevas (Olin-Scheller, 2006:130). När det är film i skolan förväntar sig elever en stunds 

avkoppling. Känslan av att slappna av kan vara lika viktig som att få uppleva en stark känsla, 

menar Söderling och visar att många elever ser filmupplevelsen som positiv när de får slappna 

av eller till och med somna. Vissa elever ser bara på film av den anledningen. Denna 

förväntan leder dock till att de missar syftet med varför filmen ens visas i undervisningen och 
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istället för att få nya tankar blir filmen en inskränkning av elevernas tidigare tankar (Olin-

Scheller, 2006:223–224, Söderling, 2006:89–90). Nästan tre fjärdedelar av studenterna i 

Axelsons enkät menar att deras filmtittande är av eskapistisk art, att de ser film för att glömma 

vardagen (Axelson, 2008: 92, 94).  

En annan aspekt av upplevelsen att se på film och TV är att den kan locka fram skratt eller på 

andra sätt vara underhållande. Att film är underhållande är något som 80 % av de tillfrågade 

studenterna i Axelsons studie håller med om (Axelson, 2008:91). Olin-Scheller visar att film 

och TV i undervisningen ses som underhållning av både elever och lärare, till skillnad från 

böcker som förknippas med kunskap och lärande. Film används så för att motivera elever, 

göra dem förväntansfulla och avslappnade och ge undervisningen variation, trots att böckerna 

ses skapa de djupare kunskaperna (Olin-Scheller, 2006:108, 141). Kozlovic anser att ett av 

skälet till att använda film i undervisningen är just för att göra undervisningen underhållande 

(Kozlovic, 2003:318).  

Att film ses som en underhållande aktivitet kan också få negativa effekter. Söderling visar att 

elever använder filmer för att nå olika sorters känsloupplevelser. Författaren visar hur film 

kan skapa en arena där det är tillåtet för eleverna att öppet visa sina starka känslor och se 

andra uttrycka starka känslor, vilket ses som underhållande av eleverna ibland. Men elever 

kan också välja bort att läsa filmen med inlevelse, då de inte vill uttrycka sina känslor öppet 

och bli en del av underhållningen (Söderling, 2011:65, 67, 108). En annan negativ effekt av 

filmens underhållande kvaliteter är att elever även på grund av detta har svårt att koppla 

filmtittandet till undervisningens syfte och kan ha svårt ta aktiviteten på allvar. Istället för att 

diskutera det tänkta går eleverna, i ett exempel Olin-Scheller ger, ifrån frågorna för att istället 

diskutera de delar av filmen som intresserar dem mer, för att det är mer underhållande (Olin-

Scheller, 2006:114, 133,136). Att eleverna får börja med att ge subjektiva omdömen om 

filmen kan skapa förutsättningar för att sedan nå deras erfarenheter och öppna upp för samtal 

om deras perspektiv, världssyn och uppfattningar (Söderling, 2011:132).  

 

4.4. Film som formar livet 

 

Tidigare forskning visar att film och TV kan forma både eleverna själva och deras liv. Både 

Olin-Scheller och Axelson ser film som en resurs i vårt identitetsskapande (Axelson, 2008:68; 
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Olin-Scheller, 2006:156). Eftersom karaktärer och händelser i filmer ofta upplevs som mer 

relevanta för elevers identitet och liv än religiösa skrifter gör, och då de lär elever lika mycket 

om religion som lärare och predikanter, menar Kozlovic att det är försumligt av lärare att 

bortse från det inflytande biofilmer har på dagens ungdom. Lärare bör istället bli mer 

uppmärksamma på religiösa undertexter i filmer (Kozlovic, 2003:318). Söderling menar att 

det inte går att skilja på erfarenheter vi har genom film och våra andra erfarenheter, de är tätt 

sammanflätade och erfarenheter av filmer spelar därmed stor roll för vårt liv (Söderling, 

2011:61). Karaktärer i film och TV kan fungera som förebilder för elever. Men elever 

behöver inte identifiera sig med karaktärer för att skapa mening, utan personerna i 

dokusåporna kan även fungera som motbilder för eleverna, exempel på hur de inte vill se sig 

själva agera och vara, vilket också bygger upp deras identitet (Olin-Scheller, 2006:165). 

Axelson menar att starka filmupplevelser även är till hjälp i människors formande av ideal, 

ideal som sedan kan komma att bli en del av deras agerande och liv i vardagen. Mer än hälften 

av hans tillfrågade studenter menar att filmer påverkar ens livshållning på ett positivt sätt, att 

de väcker en lust till att kämpa för det goda et cetera (Axelson, 2008:97, 227).  

Axelson visar också hur filmer kan ha en stödjande funktion, både vad gäller livssituationer 

och identitet. Som exempel ger författaren bland annat en ung man som hade brutit med sina 

föräldrars religion och då fann bekräftelse för sitt eget sätt att tro i filmen Nyckeln till frihet. 

Enligt Axelson är det i de flesta fall så att personers favoritfilmer bekräftar och fördjupar 

personers tidigare ståndpunkter. De kan också få en nästan terapeutisk funktion (Axelson, 

2008:207–208). Söderling tar också upp att elever är positiva till filmer som de känner igen 

sig i och menar vidare att elever inte tycker att en film är bra om den inte stämmer överens 

med deras bild av verkligheten (Söderling, 2011:75, 81–82). I vissa fall kan dock filmer skaka 

om verklighetsuppfattningen. Axelson berättar exempelvis hur filmen The Butterfly Effect fick 

en av hans undersökta att få ett nytt perspektiv på livet, vilket tog henne ur ett destruktivt 

livsmönster. Författaren tar också upp att filmer kan väcka tabubelagda frågor (Axelson, 

2008:208–210). Att se på film kan vara ett sätt att få nya perspektiv på gamla frågor om 

religiösa ting och eventuellt även nya insikter (Kozlovic, 2003:329). Film kan också vara en 

källa för nya världar, nya kunskaper och erfarenheter och elever använder faktiskt film för att 

lära sig. Söderling visar exempel på ett fåtal elever som inte bara söker efter matchande 

repertoarer, utan istället njuter av att se filmer som vidgar deras värld och ökar deras 

erfarenheter och kunskaper. Detta antal ökar dock när de ser filmen som verklig, det vill säga 

verklighetsbaserad eller trovärdig (Söderling, 2011:91, 111). Axelson ställer sig frågande till 
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huruvida film kan fungera som en resurs för existentiella tankar, däremot visar författaren att 

majoriteten av hans 179 undersökta studenter menar att film är ett bra sätt att tänka om livet 

och att film kan stimulera till reflektion. Flera exempel på filmer som skakat om 

verklighetsuppfattningen för de tillfrågade nämns (Axelson, 2008:94–95, 100–102). En film 

som får många elever att fundera över sin existens är, enligt Olin-Scheller, The Matrix. Detta 

är också en film som många elever uppskattar och återvänder till för att se om och förstå sig 

själva bättre (Olin-Scheller, 2006:150).  

Något tidigare forskning tar upp som en potentiellt negativ effekt med film och TV i 

undervisning rör elevers religiösa identitet. Elevers värderingar och världssyn blir mycket 

influerad av TV- program och filmer, enligt Cheung. TV-programmen och filmerna de möter 

kan innehålla både anti-religiösa och religiösa budskap. Enligt Clark är det inte bara de lokala 

synagogorna, moskéerna och kyrkorna som kan ge information om livet efter detta och 

övernaturliga ting, utan även populära TV-program och filmer. De berättelser som lockar 

ungdomar mest är enligt författaren de som har religiösa undertoner och inte de med uttalat 

religiöst tema på grund av sina lockande berättelser. Cheung visar dock att religiösa ledare 

inte alltid välkomnar detta med öppna armar, utan ibland förbjuder sina anhängare att se vissa 

filmer i rädsla för negativ påverkan (Cheung, 2006:504–505; Clark, 2002:795). Olin-Scheller 

nämner att filmer och TV-program dessutom kan innehålla värderingar som strider mot 

skolans värdegrund (Olin-Scheller, 2006:145). Inte heller eleverna välkomnar filmer med 

öppna armar alla gånger. En fjärdedel av de 179 studenter som tillfrågades i Axelsons studie 

menar att filmer kan ha negativ påverkan på livet (Axelson, 2008:97). Vilken roll media och 

religiös tillhörighet spelar i det religiösa identitetsskapandet hos amerikanska ungdomar 

undersöker Clark närmre. Författaren menar att de TV-program och filmer som tonåringar 

uppskattar mest går tvärt emot religiösa institutionella religioners syn på det övernaturliga. 

Författaren, som undersökt ungdomar både med och utan koppling till institutionellt 

organiserad religion, tar upp fem olika förhållningssätt. De ungdomar som tar mest avstånd 

från media vill dra skarpa gränser mellan sin tro och berättelserna i media, som de uppfattar 

som världsliga, andligt distraherande och till och med omoraliska. Några religiösa ungdomar 

avfärdar dock bara det som faller utanför ramarna för den egna religionen som fiktion och 

legender, resten låter de sig influeras av. De ungdomar som har lösa band till traditionell 

religion, men ett stort intresse för ungdomskultur och det övernaturliga accepterar allt det som 

stämmer överens med deras erfarenhet som sant. Andra accepterar både legitima och 

illegitima bilder av sin religion i media och låter sin praktik formas och inspireras av det de 
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ser på TV, ibland utan föräldrars gillande. I det sista förhållningssättet accepteras allt 

övernaturligt, men allt som har med organiserad religion att göra förkastas, förutom änglar 

och demoner (Clark, 2002:795,800–805). Axelson, som undersöker svenska studenter, menar 

dock att film fungerar som resurs för att väcka existentiella tankar oavsett religiös bakgrund, 

men de som regelbundet deltar aktivt i gudstjänster tenderar att vara en aning mer avvaktande 

till att ge film en så stor betydelse (Axelson, 2008:110, 220). 

 

4.5. Samtal som förändrar, med lärarens hjälp? 

 

Tidigare forskning visar att film och TV är något elever samtalar mycket om både på fritiden 

och i skolan. Av Axelsons undersökning kan utläsas att 65 % av de 179 undersökta 

studenterna ser film som en möjlighet att diskutera med andra och hälften menar att det kan 

vara en aktivitet som främjar gemenskapen (Axelson, 2008:92). Filmer har ett socialt 

bruksvärde för elever, som använder karaktärer som utgångspunkt för att samtala om 

värdefrågor relationer et cetera. De utgör en gemensam referensram för elever (Olin-Scheller, 

2006: 149, 230, 232). Filmsamtalen kan äga rum både medan de ser filmen eller efteråt 

(Söderling, 2011:53). I skolan används också film och TV som utgångspunkt för samtal. Hall 

visar att elever använder populärkulturella inslag i diskussioner utan att läraren ber dem göra 

detta. Författaren visar vidare att 113 av de 144 inspelade elevsamtal som studerats innehåller 

samtal som använder populärkulturella inslag, som film, och i 70 av dessa samtal relateras 

samtalen om populärkultur till innehållet i samhällskunskapliga ämnen sammanlagt hela 160 

gånger. Nära på en fjärdedel av den tid eleverna ägnade åt samtalen om 

samhällsvetenskapliga ämnen ägnades åt att prata om filmer i relation till ämnet (Hall, 

2011:299). 

Samtal om film och TV kan hjälpa elever att förstå skolämnen bättre. I Halls studie är det en 

hjälp för eleverna att relatera till filmer när samhällsvetenskapliga texter diskuteras, för det 

hjälper dem att tyda samhällsvetenskapliga texter. I 41 % av de fall samhällsvetenskapliga 

texter diskuterades användes populärkultur dock som bevis. Detta kan leda till en negativ 

effekt. Eleverna använder filmerna som bevis när de driver sina argument och tystar ner andra 

argument och alternativa tolkningar som inte stämmer överens med deras egna. Sådana 

argument accepterades i Halls studie även av dem som inte sett filmen argumentet byggde på. 

Populärkulturens plats i diskussionen ifrågasattes inte av några elever. Att blanda in 
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populärkultur i diskussioner ser elever som något lärorikt och detta uppmuntrar dem till att 

vända sig till filmer för att få information. Paradoxalt nog visar Hall att något kan avfärdas 

just för att saker i filmer inte ses som verkliga (Hall, 2011:300–301). 

Elever kan alltså tala om film och TV i klassrummet, men tidigare forskning visar att det inte 

är ett sätt som passar alla elever. Något Söderling lyfter fram är att elever har rätt att möta 

olika åsikter, värderingar och upplevelser vilket uppnås genom att dessa synliggörs på olika 

sätt, bland annat genom samtal. När eleverna får representera sina tankar om en film genom 

att uttrycka dem för andra på något vis kan de se dem i ett nytt ljus. Däremot passar olika sätt 

olika bra för olika elever. Vissa föredrar att uttrycka sig i skrift, för att de behöver tid att 

tänka, andra behöver andra uttrycksmedel. Elever kan också välja att inte delta i 

klassrumsdiskussionerna och dela med sig av sina tankar om filmen de sett för att visa 

motstånd mot läraren eller ämnet, men också för att de inte vill dela sina tankar med andra i 

klassen av olika skäl (Söderling, 2011: 115–118, 121). Även Olin-Scheller tar upp att det vara 

svårt att skapa dialogicitet i klassrummet trots att filmer är värdefulla utgångspunkter för 

samtal (Olin-Scheller, 2006:232). Söderling förklarar denna svårighet med att skapa ett klimat 

där elever vill dela med sig av sina tankar med att filmläsning är en ritual. I den ritualen 

formas identitet i ett samspel med andra, enligt författaren. De åsikter en elev uttrycker om en 

film säger något om vem den är som person, enligt Söderling, och om den är lik eller olika 

andra. Det handlar alltså om mer än att bara tala om en film. Vad som sägs när en film 

diskuteras i ett klassrum kan få effekter även i andra sammanhang (Söderling, 2011:118, 132). 

Olin-Scheller framhåller att det är grupprocesserna som är det som är avgörande i formandet 

av föreställningsvärldarna (Olin-Scheller, 2006:128). Enligt Clark är det de berättelser om det 

övernaturliga som ungdomar möter i samtal med andra ungdomar som påverkar hur de tolkar 

berättelser om livet efter detta som de möter i media och i formella religiösa sammanhang 

(Clark, 2002:797). Axelsons undersökning visar dock att meningsskapande filmupplevelser 

sällan är en del av en social upplevelse eller följs av social interaktion. Författaren visar 

däremot att vissa gruppkohesionsmönster uppstår när film tolkas i grupp och att 

gruppdynamiska processer kan påverka hur man samtalar om en film och visar att dessa kan 

ha starkare påverkan på tolkningen av en film än ens religiösa bakgrund (Axelson, 2008:122, 

127, 226).  

Tidigare forskning tar också upp att det är läraren som skapar förutsättningar för att film och 

TV ska kunna ses som ett användbart redskap i undervisningen. Rowe menar att det behövs 

en erfaren lärare, som vet hur tavlan och litteratur kan användas tillsammans med filmen 
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under diskussionerna, för att göra redskapet användbart. Enligt Rowe kan elever se både 

aktivt och passivt på film. Genom att vara noga med vilka filmscener man väljer och diskutera 

dessa med eleverna kan man lära dem att se aktivt på film istället för passivt (Rowe, 

2004:233–236). Olin-Scheller lyfter istället fram att läraren bör varva individuell bearbetning 

av filmen med kollektiv och att läraren bör ha stor kunskap exempelvis om hur film kan 

analyseras och tas emot, hur grupprocesser kan påverka samtal och tips på äkta frågor att 

diskutera. Att läraren vet vad som ligger inom elevens närmsta utvecklingszon och väljer 

material som inte är för obekant är också av vikt (Olin-Scheller, 2006:231, 233). Att läraren 

vet vilket material som är relevant för eleverna och skapar interaktiva diskussioner med 

eleverna tar Cheung upp som betydelsefullt för att film och TV ska vara användbart i 

undervisningen (Cheung, 2006:510, 514). Söderling menar att de olika erfarenheter, 

perspektiv och världsuppfattningar elever har lockas fram genom att läraren tar utgångspunkt 

i elevers subjektiva omdömen om filmen och i vidare diskussion kopplar samtalen till filmen 

för att konkretisera dessa (Söderling, 2011:131–132). Andra författare menar istället att det är 

den typen av frågor lärare ställer som avgör om film och TV blir användbart i undervisningen. 

Axelson visar att de frågor man ställer om en film kan påverka på vilken nivå filmen tolkas. 

Om frågor endast ställs om handlingen och filmens explicita betydelse så hindras elevers 

förmåga att associera fritt, kreativt och spontant och nå mer svåråtkomliga implicita 

tolkningsnivåer, medan fria associationer leder till frågor som är mer relevanta för elevernas 

egna liv (Axelson, 2008:122–127). Olin-Scheller och Söderling menar istället att öppna 

frågor, som utgår från elevers egna upplevelser av filmen, lämpar sig bättre än analytiska 

frågor för att nå fram till elever i syfte att föra dem in på samtal med mer analytiskt djup 

(Olin-Scheller, 2006:126; Söderling, 2011:132). 

 

4.6. Elever med en kritisk blick 

 

Film och TV kan bidra till att elever blir mer kritiskt tänkande, enligt tidigare forskning. Att 

använda inslag av film och TV i undervisningen är något både lärare och elever i Cheungs 

undersökning menar är användbart (Cheung, 2006:508). Cheung tar, liksom Kozlovic, upp att 

film och TV kan dölja både religiösa och anti-religiösa budskap som kan vara svåra att känna 

igen (Cheung, 2006:504–505; Kozlovic, 2003:317). Cheung ser många förtjänster med att 

använda media, som film och TV, i religionskunskapsundervisningen. Genom att analysera 
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media blir eleverna stärkta i att avkoda och urskilja budskap i film och TV. De blir mer 

självmedvetna när de får möta andras värderingar, tro och praktik och lär sig att analysera 

värderingar kritiskt. Deras förståelse för de budskap, värden och ideologier som återfinns i 

filmerna och TV-programmen ökar även och de får en kritisk blick och ett ökat intresse för 

vilka budskap som kan dölja sig i media även när de ser på TV på fritiden (Cheung, 2006:509, 

512, 514).   

Elever kan lära sig att granska både böcker och filmer mer kritiskt, enligt Hall, som tar upp att 

användandet av film och TV i undervisningen kan leda till att elever får ett förbättrat 

förhållande till akademiska texter. Som Hall nämner använder elever bland annat film och TV 

för att förstå sig på samhällsvetenskapliga texter. Författaren menar att elever är mycket 

positiva till populärkultur och argument som bygger på populärkultur, medan de ofta är 

avvisande mot akademiska texter. När de får lära sig att se på både filmer och akademiska 

texter med kritiska ögon blir dock deras förhållningssätt till dessa mer balanserat, enligt Hall. 

Elever kan även lära sig att värdera källor bättre, både filmer och akademiska texter, och 

sporras till att söka information på egen hand. Förutsättningar för detta skapas då elever 

ombeds att samla in egna förslag på filmer som behandlar ett angivet tema. Att de lär sig att 

hitta information på annat håll gör diskussionerna i klassrummet mer intressant och det 

hjälper även eleverna att inte svälja allt som sägs i huvudläroboken med hull och hår (Hall, 

2011:302–304).  

Annan tidigare forskning visar dock att alla elever inte är särskilt kritiska till film och TV. 

Rowe menar att elever inte är något vidare skickliga när det gäller att se på film med en 

kritisk blick och lära sig av filmer (Rowe, 2004:231–232). Söderling tar upp att ens tro kan 

påverka om en film, exempelvis med spöken i, ses som verklig eller overklig (Söderling, 

2011:87). Vilken typ av film eller TV-program det är som ses kan också påverka elevers 

förutsättningar för att lära sig och vara kritiska. Både Söderling och Olin-Scheller tar upp att 

elever uppskattar filmer som de ser som verkliga (Olin-Scheller, 2006:201–202; Söderling, 

2011:60). När elever möter fiktionstexter, som film, vill de möta verkliga människor och 

verkliga berättelser. Trovärdigheten avgör om de ska ta till sig filmen. När filmer är baserade 

på verkliga berättelser upplever elever att de lär sig något om den verkliga världen (Olin-

Scheller, 2006:154, 202). Söderling lyfter också fram att elever tänker annorlunda när de ser 

på verklighetsbaserade filmer. De tänker mer, lever sig in mer och vissa elever funderar mer 

på vad som är sant och inte sant, och när något verkar nytt eller otroligt söker de fakta på 

annat håll. Detta gäller dock inte alla elever (Söderling, 2011:84, 88).  
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Något som kan få negativa effekter är att elever inte ifrågasätter det som de finner trovärdigt. 

Om elever får veta att en film bygger på en verklig berättelse accepterar de flesta även det 

som verkar orealistiskt, onaturligt eller som strider mot historieböcker (Olin-Scheller, 

2006:155; Söderling, 2011:82–85). Det till synes oförfalskade är vad som även lockar elever 

till dokusåpor. Elever ser okritiskt på dokusåpor och det går dem ofta förbi att scener kan vara 

repeterade och arrangerade. Endast någon enstaka av Olin-Schellers undersökta elever 

misstänker att de kanske ger en felaktig bild av verkligheten (Olin-Scheller, 2006:169). Film 

kan upphäva gränserna mellan verklighet och fiktion, enligt Söderling och detta gör det svårt 

för elever att skilja mellan vad som är verkligt och inte (Söderling, 2011:60). Även fantasy-

filmer kan upplevas som verkliga och skildringar av verkligheten, för att de porträtterar eller 

väcker verkliga känslor (Olin-Scheller, 2006:197; Söderling, 2011:77).  

Hall visar att tonåringar använder populärkultur, exempelvis film och TV, för att få ökad 

kunskap om skolämnen. Om inte förutsättningarna är de rätta, om inte lärare hjälper elever att 

använda populärkultur på rätt sätt, menar dock Hall att eleverna bara kommer att använda 

populärkulturen för att befästa felaktig kunskap och förstärka stereotypa föreställningar om 

kön, etnicitet och klass et cetera (Hall, 2011:298, 304). Olin-Scheller anser att det är viktigt 

med reflektion över vad som är fiktion och verklighet, så att filmerna och TV-programmen 

inte bara blir vad författaren kallar språngbrädor, utan något som granskas kritiskt (Olin-

Scheller, 2006:221). Reflektion är också något Cheung menar är en förutsättning för att ett 

kritiskt förhållningssätt ska nås (Cheung, 2006:509). Söderling menar att den kritiska blicken 

och medvetenheten utvecklas när eleverna får lära sig mer om hur filmer konstrueras och hur 

detta påverkar läsningen av filmen (Söderling, 2011:128). Enligt Hall behöver lärare istället 

först och främst få en ökad förståelse för på vilket sätt populärkultur påverkar 

elevdiskussioner om akademiska texter för att kunna utnyttja populärkulturella inslag för att 

nå kursplanens mål (Hall 2011:296).  

 

4.7. Sammanfattning av resultat 

 

Film och TV utgör en betydelsefull och uppskattad del av ungdomars livsvärld. De 

erfarenheter elever har av att läsa film kan vara av pedagogiskt värde, då undervisningens 

innehåll blir mer begripligt och relevant när det tar sin utgångspunkt i elevernas tidigare 

erfarenhet. Att undervisningen knyter an till elevernas erfarenhet gör dem också mer delaktiga 



36 

i och intresserade av undervisningen. En negativ effekt av elevers erfarenhet vad gäller film 

och TV är dock att frustration kan uppstå då denna erfarenhet inte används eller då elevers 

och lärares tankar om film och filmläsning kolliderar. Förutsättningar för den största 

lärandepotentialen uppstår dock när filmen eller TV-programmet inte är exakt vad eleven 

förväntar sig. 

Tack vare sin form har film och TV en förmåga att beröra på djupet och väcka ett 

känslomässigt engagemang hos elever. De kan tala till elever om moraliska och existentiella 

frågor på ett sätt som verkar trovärdigt för eleven, vilket gör att den kan leva sig in och lära 

sig om nya sammanhang. I de fall film och TV inte berör uppfattas filmupplevelsen varken 

som underhållande eller meningsfull. En annan negativ effekt som kan uppstå är att elever 

inte förväntar sig något annat än avkoppling när de ser på film och därför inte lär sig något, 

utan bara observerar och konstaterar eller till och med somnar. Att film ses som underhållande 

av lärare och elever kan användas för att motivera elever och göra undervisningen varierande 

och underhållande, men ibland kan det vara underhållande på elevers bekostnad eller hindra 

dem från att nå det undervisningen syftar till. Att låta de subjektiva frågorna ta plats kan skapa 

förutsättningar för att nå de diskussioner som önskas. 

De religiösa budskap som film och TV innehåller, influerar ungdomar i hög grad, vilket lärare 

bör vara uppmärksamma på. Filmerna och TV-programmen kan ses som en resurs för elevers 

identitetsskapande, då karaktärer och händelser kan spela roll för elevers formande av både 

sig själva, sina värderingar och liv. De kan fungera stödjande och ge både tröst och 

bekräftelse. De kan också skaka om elevers verklighetsuppfattning och världsbild, leda till 

nya kunskaper och perspektiv samt väcka tankar om existentiella frågor, oavsett religiös 

bakgrund. Den religiösa bakgrunden spelar dock roll för hur deras religiösa identitet 

samverkar med film och TV som innehåller religiösa motiv. En negativ effekt av att använda 

film och TV i undervisningen är att filmer och TV-program kan påverka elever negativt och 

innehålla värderingar som strider mot skolans värdegrund. 

Film och TV utgör en referensram som elever har gemensamt. De talar mycket om film, både 

på fritiden och i skolan. Samtalen främjar gemenskap och kan lära elever mer om skolämnen. 

En potentiellt negativ effekt av att film och TV används i diskussionerna är att dess auktoritet 

inte ifrågasätts i de fall då film och TV används för att bygga argument och tysta ner andras 

åsikter. Samtal om film passar inte heller alla elever. De kanske uttrycker sig bättre på något 

annat sätt eller väljer att inte dela sina tankar för att visa motstånd eller på grund av sociala 
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processer. Gruppen kan också påverka tolkningar av religiösa budskap, film och TV. Läraren 

är enligt många författare den som skapar förutsättningar för att film och TV ska bli till ett 

användbart redskap i undervisningen. De kan nämligen leda in diskussionerna på rätt spår 

genom sin didaktiska kunskap och genom att ställa rätt sorts frågor. 

Att använda film och TV i undervisningen kan bidra till ett ökat kritiskt tänkande hos elever. 

De blir bättre på att urskilja och avkoda religiösa eller icke-religiösa buskap som finns dolda i 

filmer och analysera dessa. De får en bättre förståelse både för sig själva och andra och blir 

mer intresserade av att kritiskt granska religiösa budskap i film och TV även på fritiden. Att 

granska TV och film kritiskt i undervisningen kan hjälpa dem att värdera andra källor kritiskt 

och ge dem ett bättre förhållande till litterära källor. Genom att de själva samlar in och 

analyserar filmer och TV-program skapas förutsättningar för att nå detta. Elever är dock inte 

så bra på att vara kritiska till film och TV. Det som verkar verkligt för eleverna ifrågasätter de 

oftast inte, även när det verkar orealistiskt eller strider mot historieböcker. Film och TV 

används av elever för att få kunskap, men lärare behöver hjälpa elever att använda och 

granska film och TV för att inte felaktig kunskap ska befästas. Detta kan göras genom att 

elever får lära sig mer om hur filmer konstrueras. Reflektion skapar också förutsättningar för 

att nå detta. Läraren behöver även kunskap om hur film och TV påverkar elevers diskussioner 

om akademiska texter. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 

Film är en del av elevernas värld. Detta examensarbetes resultat visar inte bara att de omges 

av filmer, utan också att de samtalar om dem, använder dem som kunskapskällor och för att 

forma sina tankar, sitt liv och sin identitet. Detta gör filmer till en värdefull resurs i 

undervisningen, men en resurs som medför vissa problem. Resultatet visar nämligen att 

elevers förmåga att ställa sig kritiska till film och TV är bristande (Rowe, 2004:231–232). När 

filmen eller TV-programmet gör anspråk på att vara baserad på verkliga berättelser eller 

berättelserna av någon anledning verkar verkliga för eleverna kan även det som tycks vara 

orealistiskt eller som strider mot historieböcker och tidigare kunskap accepteras som sant 

(Olin-Scheller, 2006:155; Söderling, 2011:82–85). Så hur ska lärare förhålla sig till att 

använda film och TV i undervisningen? Kan elever lära sig något av filmer? Är de värdefulla 

och användbara pedagogiska redskap eller rentav farliga, och vilka förutsättningar krävs för 

att film och TV ska kunna ses som användbara pedagogiska redskap i undervisningen? Detta 

kommer att diskuteras i detta avsnitt. Därpå följer förslag på vidare forskning samt en kort 

diskussion om hur arbetet till detta examensarbete föll ut. 

 

5.1. Film och TV som pedagogiska redskap 

 

Det har blivit allt vanligare att använda film i religionsstudier (Rindge, Runions & Ascough, 

2010:140). Filmer har ett starkt pedagogiskt värde för såväl elever som forskare (Miles & 

Plate, 2004:25). Elevers tidigare erfarenheter av att se på film och TV hjälper dem att lära sig 

skolämnena bättre när film och TV används i undervisningen (Rowe, 2004:232; Olin-

Scheller, 2006:108, 133). De behöver helt enkelt inte anstränga sig så mycket för att begripa 

svårbegripliga religiösa begrepp när de presenteras genom ett välbekant medium (Cheung, 

2006:509–512). De filmiska effekterna blir en hjälp för eleverna i deras lärande och de vänder 

sig ofta till filmer för att få information (Olin-Scheller, 2006:157; Axelson, 2008:219, 233; 

Hall, 2011:300–301). Detta kan ses som ett svar på frågan om film och TV kan vara 

användbara pedagogiska redskap. Att konstatera att film och TV är välbekant och har en form 
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som är till hjälp för lärande är dock inte nog för att dra slutsatsen att de kan vara användbara 

pedagogiska redskap. Användbart blir nämligen det pedagogiska redskapet, enligt detta 

examensarbetes definition, när eleverna når de eftersträvade målen genom att redskapet 

används. För att svara på frågan om film och TV kan vara användbara pedagogiska redskap 

behöver vi alltså först undersöka dessa pedagogiska redskaps förmåga att leda eleverna till 

måluppfyllelse. 

Skolverkets styrdokument ger riktlinjerna för vad skolan har i uppdrag att lära sina elever. 

Hur lärandet ska ske står det dock inte mycket om, vilket förklarar att det står mycket litet om 

film i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner för religionskunskap (Skolverket, 2014a, 

Skolverket, 2014b). Om vi ser till Skolverkets kursplan för Kursplan i Religionskunskap ser 

vi dock följande uppmaning: 

 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka 

och leva. (Skolverket, 2014a:1) 

 

Något som kommer fram i resultatet är att film och TV har en förmåga att göra just detta. 

Elevers identitet, världssyn och värderingar påverkas starkt av TV och film. Deras 

livshållning kan påverkas positivt av de ideal som formas när de ser på film. Filmer stimulerar 

även till reflektion och tankar över livet på ett sätt som kan skaka om elevers 

verklighetsuppfattning och de kan användas av elever för att de ska förstå sig själva bättre. 

Film och TV ses som en resurs i elevers identitetsskapande och när eleverna får möta bilder 

av andras tro, praktik och värderingar blir de mer självmedvetna (Axelson, 2008:68, 94–95, 

100–102, 227; Cheung, 2006:504–505, 509; Olin-Scheller, 2006:150, 156). Detta blir alltså 

inte bara ett svar på om film och TV kan vara användbara pedagogiska redskap för den 

svenska grundskolans religionskunskapsundervisning, utan också på vad som gör att film och 

TV kan bidra till måluppfyllelse.  

Trots att film och TV skapar förutsättningar för ökat lärande och uppnående av de mål som 

säger att elever i undervisningen bör stimuleras till att fundera över livsfrågor, etik och 

identitet är det dock inte säkert att de pedagogiska redskapen kan ses som användbara om inte 



40 

förutsättningarna är de rätta. I Skolverkets Kursplan i Religionskunskap för grundskolan 

nämns några förutsättningar som kan ses som centrala när film och TV visas i klassrummet: 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med 

anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om 

hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra 

livsåskådningar.  (Skolverket, 2014a:1) 

 

Kursplanen Ämne - Religionskunskap (Gymnasieskolan) talar också om att elever ska lära sig 

att analysera, granska och tolka källor kritiskt (Skolverket, 2014b:1). Detta skulle alltså kunna 

ses som en förutsättning som är avgörande för huruvida film och TV ska kunna ses som ett 

användbart pedagogiskt redskap i skolan. Om vi väljer att se film och TV som ett kulturellt 

uttryck och som en av de källor som har kopplingar till religioner och livsåskådningar bör 

alltså eleverna ges förutsättningar och verktyg för att tolka och granska dessa. Detta motiverar 

i så fall användandet av film och TV i religionskunskapsundervisningen om tyngdpunkten 

ligger på att just tolka och granska filmen eller TV-programmet och dess koppling till 

religion. Om tyngdpunkten däremot ligger på att befästa de uppfattningar man hade innan 

man såg filmen och använda dem som bevis och argument i sina diskussioner, såsom Halls 

studerade elever gör, är det inte särskilt troligt att elever blir bättre på kritisk granskning (jfr 

Hall, 2011:300– 301). Resultatet visar ju att det är just genom analyser av film och TV som 

elever får ökad förståelse för andras värderingar och ideologier och det är detta som hjälper 

dem att avkoda och urskilja budskap (Cheung, 2006:509, 512, 514). Utan analyserna riskerar 

eleverna nämligen att acceptera även sådant som strider mot historieböcker och som verkar 

onaturligt eller orealistiskt (Olin-Scheller, 2006:155; Söderling, 2011:82–85). Läraren spelar 

en betydelsefull roll när det gäller att skapa förutsättningar för elever att nå detta kritiska 

förhållningssätt. Genom att hjälpa elever att se aktivt och reflektera över vad som är verkligt 

och ej, samt genom att lära dem mer om hur filmer konstrueras och hur det påverkar 

läsningen, hjälps elever att bli mer kritiska (Cheung, 2006:509; Olin-Scheller, 2006:221; 

Rowe, 2004:233–236). 

Miles och Plate påpekar att ”[i]mages are never observed in a cultural void: they are always 

set in a context that is shaped by previous experiences, memories and other sensory 

perceptions” (Miles & Plate, 2004:26). Man kan alltså enligt dessa ord inte se helt objektivt på 
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något. Är det då meningslöst att sträva efter att elever ska få en mer kritisk blick? Nej, enligt 

Miles och Plate är det en av etikens och religionens ansvarsuppgifter att granska filmer 

kritiskt. Det finns nämligen ett samband mellan att se, att tro och att leva, enligt författarna. 

Hur vi tänker, lever och tolkar världen påverkas av det vi ser. Att se är dock något vi måste 

lära oss. Vi kan exempelvis lära oss olika sätt att se på andra, istället för att bara se 

stereotyper, genom att möta filmer där individer och grupper porträtteras på varierade sätt 

(Miles & Plate, 2004:23–25, 27, 31). Att det är möjligt för elever att lära sig att utveckla ett 

mer kritiskt förhållningssätt till film och TV, något som också kan smitta av sig på 

bemötandet av akademiska texter, visar även detta examensarbetes resultat (Cheung, 

2006:509, 512, 514; Hall, 2011:302–304). 

Hur detta kritiska förhållningssätt uppnås kan dock skilja sig åt beroende på vilket studiesätt 

som används. Enligt Rindge, Runions och Ascough bör film och religion först studeras var för 

sig för att sedan jämföras. De menar nämligen att filmen måste ses och förstås som en helhet, 

på sina egna villkor för att undvika att dess budskap förvrängs. Samma sak gäller även det 

som man avsett att jämföra filmen med (Rindge, Runions & Ascough, 2010:143, 145). 

Studiesättet, som kan kallas religion och film, skulle kunna hjälpa elever att inte acceptera det 

som filmen vill förmedla okritiskt. Om eleverna fick hjälp med att förstå hur filmernas 

konstruktion påverkar läsningen skulle de dessutom kunna få upp ögonen hur filmens alla 

kommunikationssätt samverkar för att sända sitt budskap. Genom religionsstudierna skulle 

filmen kunna ses med kritiska ögon och, som Rindge, Runions och Ascough nämner, skulle 

filmen också kunna bidra till en kritisk blick på religionsstudierna (Rindge, Runions & 

Ascough, 2010:143, 145). Det kanske är detta Kozlovic talar om när författaren menar att film 

kan ge nya perspektiv på gamla frågor inom religionen (Kozlovic, 2003:329).  

En sådan ömsesidig kritisk dialog är dock inte alltid välkommen av alla. Ibland finns det en 

rädsla för filmers negativa påverkan bland religiösa ledare. Effekterna, de vackra bilderna och 

de spännande berättelserna döljer nämligen ofta såväl religiösa som anti-religiösa budskap 

och värden som inte alltid är så lätta att urskilja (Cheung, 2006:504–505; Kozlovic, 2003:317; 

Miles & Plate, 2004:22). Vad som anses som negativt beror förstås både på vem som ser 

filmen eller TV-programmet och vad den personen har i bagaget. Clark visar att elever kan 

låta sitt religiösa identitetsskapande samspela med filmernas och TV-programmens budskap 

på många olika sätt (Clark, 2002:800–805). Vad personen tittar på spelar såklart också roll. 

Hollywoodfilmer är kanske de typer av film som elever i vårt samhälle oftast stöter på. 

Typiskt för Hollywoods tonårsfilmer är enligt Resnick en positiv inställning till religion och 
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familj, men en negativ inställning till etablissemanget, till kyrkan och institutionell religion 

(Resnick, 2011:42). I filmer producerade kring millennieskiftet år 2000 dominerar stereotypa 

bilder av de Andra, budskap om att allt är tillåtet, att inget är heligt och att vi måste syna vår 

nästa i sömmarna, samt bilden av att Gud inte är alltigenom god och att Satan inte alltigenom 

ond (Feit, 2004:136–137, 140). Att vissa ledare, exempelvis inom kyrkan, skulle se en fara i 

detta är därför inte svårt att förstå. Enligt Hall har Hollywoods filmer ofta har sekulära 

budskap, men Hall visar även att det finns många filmer gjorda av religiösa grupper med 

religiösa budskap. Författaren menar att gemensamt för både Hollywood och många religiösa 

gruppers filmer är att de använder filmens melodramatiska form för att föra fram sitt budskap 

på ett effektivt sätt. Genom den melodramatiska formen väcks känslor hos åskådarna och 

känslorna används ibland som bevis på att något är gudomligt inspirerat. Hall framhäver dock 

att alla tittare inte låter sig påverkas av det melodramatiska berättandet, exempelvis för att de 

redan innan har stor kunskap om religiösa eller historiska aspekter som mörklagts eller belysts 

i filmerna (Hall, 2012:1–5, 11–12, 37–39). Att studera film och religion skulle kunna vara ett 

sätt att undvika den negativa effekt många är rädda för, nämligen att ungdomar omedvetet ska 

svepas med av det melodramatiska berättandet och påverkas negativt av filmernas budskap.  

I vissa typer av studier, de som studerar religion genom film, menar man dock att inlevelsen 

och känslorna är det som hjälper en att identifiera religiösa teman och vara just mer kritisk till 

filmer. Vissa religiösa grupper ser detta som en helig handling för att upptäcka nya sidor av 

Gud och det transcendenta. Känslorna anses också skapa förutsättningar för ökat lärande, då 

våra hjärnor är skapta för att lära sig mer när känslorna aktiveras (Gordon & Eifler, 2011:28–

33, 40). I vissa fall kan det säkert vara positivt att studera på detta sätt. Filmer kan innehålla 

budskap som anses bra enligt många kulturer, religioner och livsåskådningar. Axelson visar 

på flera exempel där film varit till hjälp för människor och sporrat dem till att kämpa för det 

goda (Axelson, 2008:97, 227). Det melodramatiska berättandet och de starka känslorna 

filmerna är också det, som enligt resultatet, gör elever positiva till att se film och TV i 

klassrummet och förmögna att leva sig in i och lära av filmerna. De melodramatiskt 

utformade berättelserna kan även väcka tankar om vad som är moraliskt rätt och fel. Ibland 

innehåller dock filmer budskap och värderingar som strider mot skolans värdegrund (Olin-

Scheller, 2006:145,151–153, 158, 222–225, 227). Att enbart använda känslor för att 

identifiera filmers budskap medför därför en risk för negativ påverkan hos eleverna.  

Att film kan ha en negativ påverkan på livet menade en fjärdedel av studenterna i Axelsons 

undersökning (Axelson, 2008:97). Hall visar att det finns risk för att stereotypa föreställningar 
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och felaktig kunskap befästs och förstärks om inte lärare hjälper elever att använda film och 

TV på rätt sätt (Hall, 2011:298, 304). Religiösa symboler och grupper porträtteras nämligen 

ofta stereotypt i filmer. De stereotypa bilderna etsar sig lätt fast i vårt sätt att se på andra och 

är skadliga för de religiösa grupperna, enligt Feit (Feit, 2004:136–137, 142). När vi tror att 

film bara är ren underhållning blir vi som mest bedragna (Miles & Plate, 2004:24). Ett sätt att 

avslöja de stereotypa föreställningarna skulle kunna vara att inrikta studierna mot att kritiskt 

granska de stereotypa föreställningarna i filmer och TV-program.  

Tyvärr finns det dock inte alltid tid till att ägna sig åt så djupgående studier i skolan. Filmen 

kanske inte alltid kan ses i sin helhet, och om den gör det finns det risk för att de efterföljande 

diskussionerna inte får något analytiskt djup på grund av tidsbrist. Ett alternativt sätt att 

använda film på är därför att studera religion med film. I detta studiesätt är nämligen syftet att 

exemplifiera, illustrera eller skapa diskussioner (Rindge, Runions & Ascough, 2010:140). Om 

syftet med att visa filmen bara är att skapa en ingång till en diskussion kanske man kan ha 

överseende med att filmens totala budskap riskerar att misstolkas. Diskussionen kan ändå bli 

intressant och leda till måluppfyllelse. Detta examensarbetes resultat visar att samtalen elever 

för kring filmer formar deras föreställningsvärldar och tolkningar (Clark, 2002;797; Olin-

Scheller, 2006:128). Samtalen utgör alltså en betydelsefull del av aktiviteten att se på film och 

TV i undervisningen. Att läraren väljer relevant material och skapar interaktiva diskussioner 

är en förutsättning för att film och TV ska kunna ses som användbara pedagogiska redskap i 

undervisningen (Cheung, 2006:510, 514). Att läraren har kunskap om hur film och TV kan 

analyseras och tas emot, hur grupprocesser kan påverka samtal, att denne vet vad som ligger 

inom elevens närmsta utvecklingszon och väljer lämpligt material samt relevanta frågor att 

diskutera är också centralt för att nå ett kritiskt förhållningssätt i samtalen (Axelson, 

2008:122–127; Cheung, 2006: 510, 514; Olin-Scheller, 2006:231, 233).  

För att summera kan slutsatsen dras att det inte är film och TV i sig själva som gör dem till 

användbara pedagogiska redskap, även om de har många goda egenskaper inneboendes. De 

kan bland annat stimulera elever till att fundera över livsfrågor, etik och identitet. Trots alla 

goda egenskaper de har är det dock inte säkert att elever når målen i religionskunskap bara 

genom att se på film och TV. Om målen inte nås genom att de pedagogiska redskapen 

används kan de inte heller ses som särskilt användbara, eftersom det antyder att eleverna lär 

sig fel saker. Användbara pedagogiska redskap är istället något film och TV blir när de i 

klassrummet granskas kritiskt för att exempelvis urskilja och diskutera religiösa budskap och 
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värden. Lärarens kunskap och vägledning blir alltså av stor betydelse för huruvida film och 

TV kan vara användbara pedagogiska redskap i religionskunskapsundervisningen.  

 

5.2. Förslag på vidare forskning 

 

Detta examensarbetes resultat har gett upphov till flera frågor som skulle vara intressanta att 

utforska närmre. Resultatet visar för det första att film och TV är en del av elevernas värld, en 

resurs full av dolda religiösa budskap. Men hur ser egentligen samverkan mellan individers 

liv, tro och film ut? Hur påverkar filmer vårt liv långsiktigt och hur påverkar våra liv här och 

nu vilka filmer vi väljer att se på? Det vore intressant att se studier som följer människor 

under decennier för att se hur filmkonsumtionen relaterar till deras liv, deras val, deras tro och 

framtidsdrömmar. Detta skulle kunna ge lärare vägledning i sitt val av filmer. De kortsiktiga 

mål som uppnås när elever ser en film i klassrummet kanske får oväntade långsiktiga effekter.  

En annan fråga som har väckts genom detta examensarbete rör elevers upplevelser av att se på 

film i klassrummet. Hur framställs de religiösa grupper eleverna tillhör i de filmer som visas i 

klassrummet och hur påverkar det deras liv och ställning bland klasskamraterna? Vad händer 

på rasten efter den lektion då en film diskuterats i undervisningen? Blir elever stärkta eller 

kränkta av att se karaktärer och filmer som porträtterar människor från deras egna religiösa 

grupp? Kvalitativa studier av elevers uppfattningar om detta skulle alltså vara till hjälp för att 

ge lärare förståelse av detta pedagogiska redskaps effekter utanför klassrummet. 

Ytterligare ett område som kan vara värt att forska vidare på rör elevers kritiska förmåga. 

Vilket är den mest gynnsamma metoden för att utveckla denna? Studier som väger för och 

nackdelar hos olika metoder vore intressanta att ta del av för att få ökad kunskap om hur man 

kan gå till väga för att uppnå det som diskussionen i detta examensarbete visar är en 

förutsättning för att film och TV ska bli användbara pedagogiska redskap i undervisningen.  

Slutligen skulle det vara intressant att se studier som jämför religionshistoriska skeenden med 

politiska, historiska och filmhistoriska. På vilket sätt speglar budskap i film den tidsanda som 

finns i samhället och vilka effekter får filmes budskap för kommande skeenden. Kanske kan 

vi lära något av historian?  
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5.3. Hur gick det? 

 

I detta examensarbete användes systematiska litteraturstudier för att belysa frågan om och i så 

fall vad som gör att film och TV kan vara användbara pedagogiska redskap i 

religionskunskapsundervisning. I resultatet presenterades många faktorer som skulle kunna 

förklara vad som gör redskapen användbara. En slutsats som drogs var dock att film och TV 

inte automatiskt kan ses som användbara pedagogiska redskap, utan den avgörande 

förutsättningen för att film och TV ska kunna ses som användbara är att elever lär sig se film 

och TV med en kritisk blick. För att uppnå detta behövs en kunnig lärare som kan hjälpa 

eleverna att lära sig detta.  

Då tiden var begränsad var det inte möjligt att söka i alla tillgängliga databaser efter passande 

litteratur i ämnet. Det är därför möjligt att relevant litteratur i ämnet missats. Religion, film 

och undervisning utgör var för sig stora forskningsfält. Att få en överblick över vart och ett av 

fälten är nästintill omöjligt. Genom att kombinera dessa ord krymper dock forskningsfältet 

betydligt. En lärdom som kan dras av detta är att ett begränsat problemområde underlättar för 

dem som vill skapa en översikt över tidigare forskning. Om detta examensarbete exempelvis 

hade begränsat sig till att undersöka enbart religionsundervisning i den svenska 

gymnasieskolan hade kanske upptäckterna varit mer relevanta och tillämpbara på en praktik i 

just dessa skolor. Risken med detta är dock att intressanta resultat missas, på grund av att en 

studie bara behandlar två av forskningsfälten eller fel åldersgrupp eller skolform. Något jag 

upptäckt under detta examensarbete är nämligen hur tätt samspelet mellan religion, film och 

undervisning är. Aspekter ur samtliga tre forskningsfält sammanvävs när elever ser på film i 

undervisningen. Jag skulle därför uppmuntra både till mer enhetliga studier och studier som 

förenar många olika aspekter av religion, undervisning och film i fortsättningen. 

 



 

BILAGA 1. 

 

 

Inledande litteratursökning 

 

Den inledande litteratursökningen var till en början mycket experimentell, sökorden film, 

movie, motion pictures, cinema, Hollywood, popular culture, media, students, pupils, youth, 

adolescents, education, teaching, learning, classroom, pedagogic, religion, religious, 

religious education, religious knowledge, religious identity och group identity kombinerades 

fritt. Därefter blev sökningen mer systematisk och följande kriterier för urval och sökning 

tillämpades: 

Litteraturen bör vara 

1. skriven på ett språk jag behärskar, nämligen svenska eller engelska. 

2. relevant för detta examensarbetes valda problemområde  

3. kritiskt granskad och vetenskaplig. 

4. så aktuell som möjligt, det vill säga publicerad tidigast år 2000 

Databasen som användes var Unisearch 

http://eds.b.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/eds/search/basic?sid=8ed6fbed-9b7c-4279-95fa-

6013ecb21b6b%40sessionmgr113&vid=1&hid=107 



 

I denna tabell presenteras sökningarna för de sökträffar som användes i uppsatsen. 

Inledande 

litteratur-

sökning 

Sökning nr 

Sökord  Begränsningar genom följande 

inställningar 

Antal träffar 

Unisearch 

1 ”relig* AND 

motion pictures” 

Find all my search terms 

Expanders: Apply related words, Also search 

within the full text of the articles  

Limiters: Available in Library Collection, 

Scholarly (Peer Reviewed) Journals,  

Material Types: Academic Journals, Books  

Language: English  

25,430 

2 religion AND 

motion AND 

pictures AND 

religious education 

AND youth  

Find all my search terms 

Expanders: Apply related words, Also search 

within the full text of the articles  

Limiters: Available in Library Collection, 

Scholarly (Peer Reviewed) Journals,  

Material Types: Academic Journals, Books  

Language: English  

2,180 träffar, sorterade 

efter relevans. Efter de 

200 första träffarna 

minskade relevansen så 

tydligt att jag slutade 

leta vid träff nr 350 

 

3 religion AND 

motion AND 

pictures AND 

religious education 

AND youth 

Find all my search terms 

Expanders: Apply related words, Also search 

within the full text of the articles  

Limiters: Available in Library Collection, 

Scholarly (Peer Reviewed) Journals,  

Material Types: Academic Journals  

Language: English  

Subject :education, religion, popular culture, 

motion pictures, identity, group identity, youth  

1,399 träffar sorterade 

efter relevans. Kollade 

bara igenom de 200 

första, eftersom 

relevansen bara 

minskade 

 

 

Följande sökningar gav följande sökträffar: 

Den inledande sökningen nr 2 → Cheung (2006) 

Den inledande sökningen nr 3 → Hall (2011), Kozlovic (2003)



 

BILAGA 2. 

 

 

Egentlig litteratursökning 

Tre olika databaser användes vid den egentliga litteratursökningen. 

Databas Begränsningar genom följande inställningar 

Bibliotekskatalogen LIU  

https://katalog.bibl.liu.se/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=crn

oJo3vP3/HB/24630018/60/502/X 

- 

Libris 

http://libris.kb.se/ 

Avhandlingar 

Publicerade/tryckta 20000101-20131231 

ERIC 

http://web.a.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/se

arch/basic?sid=3c6dc8b0-8a40-48c5-bb8a-

d54e129a89e3%40sessionmgr4004&vid=1&hid=410

1 

Find all my search terms 

Limiters: Peer Reviewed, Date Published: 20000101-

20131231  

Source Types: Academic Journals  

 

Följande tabell visar den egentliga litteratursökningen: 

Egentlig 

litteratur

sökning 

 

Sökning 

nr 

Sökord Antal 

träffar 

Biblioteks

katalogen 

LIU 

Antal 

träffar 

Libris 

Antal 

träffar 

ERIC 

1 film* 2440 - 14904 

https://katalog.bibl.liu.se/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=crnoJo3vP3/HB/24630018/60/502/X
https://katalog.bibl.liu.se/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=crnoJo3vP3/HB/24630018/60/502/X
http://web.a.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/search/basic?sid=3c6dc8b0-8a40-48c5-bb8a-d54e129a89e3%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4101
http://web.a.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/search/basic?sid=3c6dc8b0-8a40-48c5-bb8a-d54e129a89e3%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4101
http://web.a.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/search/basic?sid=3c6dc8b0-8a40-48c5-bb8a-d54e129a89e3%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4101
http://web.a.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/search/basic?sid=3c6dc8b0-8a40-48c5-bb8a-d54e129a89e3%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4101


 

2 film AND pedagogik/ film AND pedagogic 24→ 4 (1) 11 

3 film i undervisning/ film in education 28→ 7 (1) 233 

4 religionskunskap AND undervisning → 0 114 

5 undervisning AND populärkultur → 2 (1)  

6 religion AND populärkultur → 1 384 

7 religion AND undervisning AND media → 0 2  

8 religion AND teaching AND media → 0 10 (1) 

9 religion AND media AND film → 1 3 (1) 

10 undervisning AND media /education AND media 43→ 37 1305 

11 teaching AND media - - 319 

12 relig* AND film*/film AND religion 0 3 (1) 7 

13 relig* AND motion pictures - - 2 

14 undervis* AND film/ education AND film 0 3 214 

15 teaching AND film - - 106 

16 religionskunskap AND film/ religious 

knowledge AND motion pictures 

0 0 19 

17 religionsundervisning AND film/ religious 

education AND film/ religious education 

AND motion pictures 

0 0 3 

18 religion AND undervisning AND film/ 

religion AND teaching AND film 

0 0 11 (1) 

19 religionskunskap AND media 

 

0 0 - 



 

20 religionsundervisning AND media 0 1 - 

21 religionskunskap AND gymnasie* 0 2 - 

22 religionskunskap AND högstadie* 0 1 - 

23 religionskunskap AND ungdomar/ religion 

AND undervisning AND ungdomar/ religion 

AND undervisning AND tonåringar/religion 

AND undervisning AND gymnasiet/ 
religionskunskap AND tonåring 

0 0 - 

24 religion AND undervisning AND 

populärkultur/ religion AND teaching  AND 

popular culture 

0 0 2 

25 education AND film AND religion 0 0 2 

26 learning AND film AND religion/ lärande 

AND film AND religion 

0 0 1 

27 pedagogic AND motion pictures/ pedagogik 

AND film 

14→ 0 10 

28 pedagogic AND popular culture/pedagogik 

AND populärkultur 

2→ 1 11 

 

Följande sökningar gav följande sökträffar: 

Sökning nr 2 och 3 → Söderling  (2011) 

Sökning nr 5 → Olin-Scheller (2006) 

Sökning nr 8 och 9 → Clark (2002) 

Sökning nr 12 → Axelson  (2008) 

Sökning nr 18 → Rowe (2004)
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