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Sammanfattning 

Hur förhåller sig läromedel riktade mot grundskolans år 6-9 till aktuell forskning och gällande styrdokument? Med 
fokus på hur filmiska uttryck får plats i svenskämnet försöker jag reda ut detta i denna produktionsuppsats.  
 
Arbetet bygger på en kartläggning i vilken det innehåll som förespråkar film som undervisningsmedium, i en 
läromedelsserie, har lyfts ut. Sedermera relateras detta resultat till vad såväl aktuell forskning på området som 
grundskolans styrdokument säger i frågan om filmens roll inom svenskämnet. 
 
Mycket fokus i läromedlen, såväl som i svenskämnets kursplan, ligger på att studera litteratur och det är i relation till 
detta delområde som filmen ges mest plats. Ofta talar man om filmen som det främsta, alternativa mediet i fråga om 
att tillgodogöra sig texter. Vad forskningen dock talar om i samma fråga är att man måste arbeta djupare, hitta 
bredare frågor och studera filmen som ett eget medium, inte studera boken genom filmen. 
 
Intressant är dock att man i läromedlen tydligt kan se hur man etablerar  grundläggande filmiska kunskaper och ger 
en ytlig överblick kring studiesättet i årskurs 6. I årskurs 9 ställer man högre krav och utökar ämnet, bland annat 
genom att blicka framåt och reflektera över framtiden med historiska kunskaper i bagaget. Läromedelsserien försöker 
att hålla en röd tråd och visa på lämplig utveckling av elevernas förmågor. 
 
Vad denna karläggning visar är att forskningen har både ett större djup och en större bredd än vad läromedelsserien 
lyckas täcka in. Det finns outnyttjad potential inom studieområdet. 
 
En av filmundervisningens främsta avanser ligger i dess relation till elevernas vardag. Skolan kan inte kräva plats i 
ungdomarnas vardag om man inte släpper in deras. Skolan är en del av samhället och måste således också nyttja 
samhällets kulturella uttryck för att utbilda. 
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1. Inledning 
Den här uppsatsen kartlägger hur filmmediet hanteras i en läromedelsserie ESS i svenska för 

högstadiet. Bruket av film i svenskämnet motiveras enligt följande: 

Det är viktigt att dagens elever görs medvetna om den massiva påverkan en film kan ha 

på oss alla. 

(ESS i svenska Lärarbok 9, 2003, s.62) 

De menar också att: 

Lärarens uppgift är främst att stå till tjänst med råd och upplysningar samt att stimulera 

eleverna att gå vidare med sina funderingar kring ämnet film. 

(ESS i svenska Lärarbok 9, 2003, s.62) 

Svenskämnet har en bredd som inte går att finna i något annat skolämne, detta kombinerat med 

att ämnet genomsyrar alla övriga delar av skolans verksamhet (till exempel är både läsning och 

skrivning grundläggande kunskaper för att klara av alla aspekter av skolgången). Att arbeta med 

denna bredd och försöka inbegripa allt centralt stoff som ämnet förespråkar är i sig en utmaning. 

Att sen också försöka engagera och möta eleverna med medel som tilltalar och är bekanta för 

dem är än svårare.  

 

1.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till att utreda och analysera hur de utvalda läromedlen förespråkar att film ska 

användas i svenskundervisningen. Analysen grundar sig på en serie läromedel riktade mot 

grundskolans år 6-9. Analysen sker utifrån teorier som utkristalliserat sig för mig i arbetet med en 

tidigare uppsats. 

 

De användningsområden som kan utrönas i läromedlen relateras sedan till aktuell forskning 

rörande filmens potential som undervisningsmedium. Uppsatsen syftar också till att koppla 

användningsområdena till den nu rådande kursplanen för grundskoleämnet Svenska. 

 



 
 

6 

1.1.1 Frågeställningar 

1) Hur förordar de analyserade läromedlen att film ska nyttjas i svenskundervisningen? 

2) Vilka arbetsområden kopplas filmens användning till? 

3) Hur relateras arbetsområdena till aktuell forskning om undervisningsmediet film? 

4) Hur relateras arbetsområdena till den rådande läro- & kursplanen? 

 

1.2 Disposition 
Denna uppsats disponeras enligt följande: efter detta inledande kapitel (Inledning), som 

innehåller en introduktion samt arbetets syfte och frågeställningar, följer ett bakgrundskapitel 

(Bakgrund) där fakta från tidigare forskning och andra, för arbetet intressanta, dokument 

presenteras. Efter detta följer min metodiska del (Metod) i vilken jag försöker klargöra varför 

slutprodukten kommit att bli den som det blivit, samt vilka val som ligger bakom detta. Kapitel 4 

(Resultat) knyter an till frågeställningarna. Det är häri som jag försöker ge svar på de frågor som 

drivit arbetet. Kopplingar mellan det studerade materialet (läromedlen) och bakgrundsmaterialet 

(forskningen och styrdokumenten) sker också här. Slutligen (Diskussion) förs ett resonemang om 

arbetets utfall och vilken ytterligare potential som går att se på forskningsområdet. 
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2. Bakgrund 
I denna bakgrund sammanfattas information som är relevant när man talar om filmen som ett 

undervisningsmedium. I ett tidigare arbete undersökte jag vilka områden som filmen kunde verka 

i inom svenskämnet, denna indelning ligger till grund för informationen i 2.1. Andra delen av 

kapitlet ägnas åt utdrag, ur den rådande läro- och kursplanen i svenska på grundskolenivå, som 

kan kopplas till användandet och nyttan av film i undervisningen. 

 

2.1 Film, populärkultur och undervisning 
I den rådande skolvardagen talar man ofta om det vidgade textbegreppet, en term som syftar till 

att en text kan vara något mycket mer än ett litterärt verk. I detta begrepp inbegriper man 

uttryckssätt som till exempel film. Att förhålla sig till detta vidgade textbegrepp och att vara 

läskunnig i en vidare bemärkelse innebär att man kan avkoda och ta till sig budskap som färdas 

genom flertalet typer av medier (Liberg, 2007, s.8). Även Säljö (2005, s.213) skriver att denna 

nya form av läsfärdighet ställer större och djupare krav på läsarna. Det betonas att aspekter 

såsom tolkning, värdering och vidareutveckling av det man tar till sig nu värderas högre. Heith 

(2006, s.123) påpekar i relation till detta att ett vidgat textbegrepp också fordrar en vidgad analys 

av de texter man jobbar med. Allt för att tillgodose elevernas behov av att behärska fler texttyper 

än tidigare generationer.  

 

Att vi ska förhålla oss till flertalet texttyper måste också relateras till den djupare och mer 

diversiva kulturerfarenhet som eleverna bär med sig till skolan. Som svensklärare är det en svår 

situation att ställas inför, det blir allt svårare att förutse vilka texter som attraherar eleverna och 

vilka tolkningsvägar som eleverna har tillgängliga, skriver Kåreland (2009, s.122-123). Vidare 

påpekar hon att lärarens kulturella bakgrund kommer att påverka vilka vägar undervisningen tar, 

samt att läsning som sker i klassrummet – även om den har koppling till elevernas fritidsintressen 

– påverkas av helt andra faktorer och får en helt annan innebörd än fritidsläsningen 

 

Säljö (2005, s.220-221), såväl som Söderling (2011, s.130-131), menar på att det finns outnyttjad 

potential i att appellera till elevernas fritidskultur. Influenser hämtade därifrån kommer att ta sig 

in i skolmiljö vare sig lärarna för in dem eller ej. De menar därför på att det är skolans uppgift att 

möta dessa kulturbilder och skapa ett förhållningssätt till dem. Dock, menar Heith (2006, s.55-
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56), att bredden inom elevgruppens kulturpreferenser kan vara stor. Det går inte längre att 

förvänta sig att varje generation är samstämmig och attraheras av samma budskap. Varje 

smakgrupp kan istället brytas ned i ytterligare grupperingar, samtidigt som den kan inkluderas i 

en annan. Kulturen som finns i samhället kan inkludera oss alla på samma gång, likväl som den 

kan påstås vara högst individuell. Utbudet är för extensivt för att kunna ge en tydlig gemensam 

grund, men kopplingar mellan oss finns. 

 

I dagens samhälle är populärkulturen en ständigt närvarande kraft. Det skrivs att vi genom denna 

kultur fostrar passiva användare, att de ungdomar som växer upp med kulturen okritiskt tar till sig 

och vidareförmedlar de budskap som skickas till dem (Persson, 2000, s.17-18). Vad man dock ser 

är att populärkulturen inte längre är en övergående kraft, inte en ständigt föränderlig och 

sammanfallande kulturkälla. Den går inte längre att avfärda som banal och oviktig. Inom 

skolvärlden måste man börja förhålla sig till den och betrakta den som likvärdigt tolkningsbar 

med högre ansett kulturmaterial (Persson, 2000, s.68). 

 

Söderling (2011, s.118) visar på en brist i elevernas kunskaper rörande att samtala eller skriva om 

film. Många gånger saknar eleverna de rätta verktygen och de analytiska kunskaperna för att 

kunna relatera filmen till deras egna erfarenheter eller vidareutveckla och förnya kunskaper kring 

vad de sett. Rönnberg (2003, s.71-72) skriver att det blir skolans uppgift att balansera elevernas 

verktygsanvändande i sina möten med starka kulturströmningar, samt att skolan betonar 

elevernas roll som deltagare i ett kollektivt samhälle där kulturen produceras av alla: 

Skolan måste också försöka balansera och relativera elevernas förment 

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

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

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

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

löper faran att fjärmas från kamraternas medieintryck.  

(Rönnberg, 2003, s.71) 

Både Stedman (2012, s.112-114) och Olin-Scheller & Wikström (2010, s.9) skriver om en 

växande önskan från ungdomarna att vara en del av kulturproduktionen. Detta kombinerat med 

en ökad tillgänglighet och en kortare väg mellan ett egenintresse för till exempel en filmserie och 
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en egenproducerad berättelse relaterad till detta intresse belyses som något eftersträvansvärt och 

något som bör kunna utnyttjas i utbildningssyfte. 

 

Tack vare vardagskulturens bredd blir det alltmer viktigt med visuella inslag i 

undervisningsmiljön. Följden av detta blir att skolan måste ge eleverna rätt verktyg för att kunna 

möta och tolka de budskap som följer med denna visualitet, detta blir grunden i både 

undervisningen av film och undervisning med hjälp av film (Säljö, 2005, s.160-166) Även 

Söderling (2011, s.58-59) påtalar bredden och mängden av visuella inslag i ungdomars vardag, 

samt att ungdomarna gärna interagerar med andra i samband med dessa visuella 

möten.Champoux(1999, s.213-214) påtalar i relation till detta att filmundervisning har en stor 

fördel i dess illustrativa natur. Filmen är ett medium som eleverna, trots potentiell passivitet, inte 

kan undgå att påverkas av. 

Film scenes can offer a visual portrayal of abstract theories and concepts taught […] 

Inexperienced students will likely benefit from the use of film because of a greater 

feeling of reality. 

(Champoux, 1999, s.206) 

Svedner (1999, s.69-71) skriver, för att tillfredsställande kunna studera och analysera film, 

antingen fristående eller som del i ett större tematiskt arbete, bör man ha grundläggande 

kunskaper om filmmediets skapelseprocess. Begrepp som regissör, manus och klippning bör till 

exempel förtydligas och ges gemensam förståelse. Vidare skriver han att det kan vara önskvärt att 

arrangera filmstudiet så att man studerar vissa filmer enbart i syfte att få tydliga bilder av dess 

grundläggande uppbyggnad, hur aspekter som dramaturgi tar sig uttryck med mera. Efter sådana 

inledande studier bör eleverna vara mogna att friare analysera och tolka fler filmer. 

 

Att se en film är onekligen en tolkningsprocess, en mängd tecken sammansatta som väntar på att 

tolkas av publiken. En process som inte minst påverkas av vårt kulturella bagage och vilka 

erfarenheter vi bär med oss in i studien. Dock bör man inte heller bortse ifrån att filmen kan bära 

på mer direkthet i sina illustrationer än vad till exempel en skriven text kan göra – att skriva ordet 

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

handlar om (Costanzo, 2004, s.18-19). 
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Vad som inte lyfts tidigare i arbetet är att det krävs mer än bara rent filmiska kunskaper för att 

tillfredsställande kunna granska ett verk: 

Det krävs emellertid mer än enbart kognitiva förklaringar för att förstå den komplexa 

interaktionen mellan film och läsare; med in i läsningen följer också kulturella, 

institutionella och historiska erfarenheter av världen samt specifika filmiska 

erfarenheter. 

(Söderling, 2011, s.61) 

Om mötet med en film, för en elev, blir tydligt i fråga om alla dessa erfarenheter kommer 

upplevelsen att vara mycket mer attraherande och det öppnar också upp för djupare och mer 

innehållsrika analyser (Söderling, 2011, s.74) 

 

Olin-Scheller & Wikström (2010, s.66-67) propagerar för att man som lärare inte får vara rädd 

för att låta eleverna möta och använda sig av texter de möter på ett fritt sätt. Men man betonar 

samtidigt att det krävs att eleverna har en hög grad av läsfärdighet för att kunna göra relevanta 

kopplingar fram och tillbaka mellan fiktion och verklighet, både för att behärska djupare analyser 

och för att kunna ägna sig åt egen produktion kopplad till konsumerad kultur. Olin-Scheller 

(2006, s.155) menar att med hjälp av filmens uttryck når man eleverna på ett mer direkt sätt än 

vad exempelvis skrivna texter gör. 

 

2.1.1 Filmkunskap 

Vad som innefattas i termen filmkunskap kan synas odefinierat och svårbegränsat. Häri betraktas 

det dock som ett ämnesområde i vilket filmens uppbyggnad och struktur är de drivande 

aspekterna – kunskaper som ska kunna ligga till grund för djupare filmstudier i ett vitt antal 

avseenden senare. 

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

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

förhållningssätt till vad de ser och hör. 
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De filmer och medieproduktioner som används i skolans pedagogiska verksamhet måste 

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

granskas och analyseras. 

(Skolverket, 2001, s.14) 

Precis som skrivs i Film för lust och lärande (Skolverket, 2001, s.13-14) är det inte svårt att finna 

information eller tolkningsvägar, det handlar istället om att kunna värdera och sovra bland allt 

material och att anpassa studerandet efter ens egna värden och syften. 

 

Söderling (2011, s.54-55) betonar att skolelever har en önskan om att förmedla till sina kamrater 

om de upplever en film som ”bra”, man vill dela med sig av sina erfarenheter. Holmberg (2007, 

s.6) skriver att analysverktyg för filmen blir relevanta så att vi ska kunna uttrycka och 

underbygga dessa känslor rörande film. Olika ingångar till analysen finns, beroende på vad man 

vill fokusera på. Han nämner specifikt stil- och genreanalys, karaktärsanalys samt dramaturgisk 

analys. Dessa olika analysfokus bör i sin vidare användning kunna kopplas till olika områden i 

vilka man använder filmen som ett undervisningsmedium, till exempel bör ett närstudium av en 

films karaktärsbyggnad kunna göras i samverkan med en studie av desamma i ett litterärt verk. 

Även Holmbergs (2007, s.14-17) modell för att granska filmens dramaturgiska uppbyggnad bör 

kunna verka som en grundsten för att i framtiden kunna fördjupa analyser av film i alla syften. 

 

Relaterat till filmkunskapen blir det relevant att lyfta Turnbulls (2000, s.186-187) tankar om att 

skolan i arbetet med analyser inte ska förse eller styra eleverna mot några ”korrekta” tolkningar. 

Istället måste skolan verka för att ge eleverna tillräckliga verktyg och kunskaper för att kunna 

bygga upp och värdera sina egna tolkningar tillräckligt högt, så att dessa ges tilltro. Skolans 

faktiska uppgift blir alltså att förse eleverna med grundkunskaper samt drivande frågeställningar 

som de kan arbeta vidare utifrån. 

 

Söderling (2011, s.109-111) menar att man kan betrakta filmtittande relativt likvärdigt med 

skönlitterär läsning. Hon sammankopplar filmkonsumtionen med olika faser som man rör sig 

genom för att möta upplevelsen. Bakom detta ligger ett progressionstänkande – eleverna ska 

efterhand bli mer och mer förtrogna med filmens uttryck och därigenom kunna avancera över 

stadierna. Inledningsvis handlar det om att se filmen som en ”ny värld” och kunna ta till sig 
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denna. Efterhand ska man kunna relatera sin filmupplevelse till verkligheten och föra erfarenheter 

fram och tillbaka mellan världarna. Det slutliga steget är att så objektivt som möjligt kunna 

studera en ”text”, att kunna anlägga olika perspektiv på sin studie av den och kunna dra relevanta 

slutsatser. 

 

2.1.2 Litteratur och film 

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

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

alternativa textmedium som lärarna är mest bekväma med. Olin-Scheller (2006, s.115) betonar 

också att filmen blir mer lättillgänglig för eleverna, medan den skrivna formen av berättelsen kan 

vara mer svårsmält. Filmens multimodala uttryckssätt och dess direkthet i termer av exempelvis 

berättarposition sägs vara bidragande orsaker till detta. 

 

I relation till ovanstående, skriver Olin-Scheller (2006, s.111-113), att boken ofta ses som 

utgångspunkten för ett filmatiserat litterärt verk. Hon förespråkar dock att man försöker betrakta 

de bägge verken (det litterära och det filmiska) som två skilda produktioner som skapats med 

olika förutsättningar och i olika kontexter. Alltför ofta blir uppgiften att studera filmens uttryck 

med utgångspunkt i boken, inte att se texterna utifrån deras egenvärden. 

 

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

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

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

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

poängteras. Golden (2007, s.24-27) är inne på samma spår - det räcker inte med jämförelser som 

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

diskutera vad som gjorts med boken, att försöka identifiera element i den som lämpar sig för 

filmisk gestaltning eller sådana som inte lämpar sig. Hur man filmiskt lyfter fram litterära 

poänger är en av de viktigaste frågorna som tas upp. 

 

En ytterligare aspekt i jämförelsestudier mellan litteratur och film som lyfts är den kontextuella 

innebörden. Bennion (2010, s.57-58) och Cutchins (2010, s.92-93) pekar på att en kombinerad 
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litteratur- och filmstudie hjälper till att bredda kontexten i vilken man kan studera verket. Man 

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

lyfta ut den och relatera den till dagens kulturella strömningar. 

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

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

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

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

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

contextual manner. 

(Cutchins, 2010, s.92-93) 

Kopplat till kontextens betydelse lyfter Cartmell (2007, s.168-172) att synen på vad som 

betraktas som en berättelses original kan komma att förändras över tid. Med Disney som exempel 

talar hon om att flertalet av deras produktioner är filmiska adaptioner av gamla sagor och 

berättelser. Men ofta är Disneys version den enda som deras målgrupp mött och därigenom den 

historia som tillskrivs originalitet. 

 

En fördel med filmstudier som brukar lyftas är visualiteten. Phillips (2010, s.28-30) skriver att en 

filmadaption hjälper läsaren att skapa bilder till en bok, både i ett kortsiktigt perspektiv och i ett 

mer övergripande kulturellt perspektiv. Frankensteins monster är ett exempel. I den litterära 

versionen av berättelsen beskrivs monstrets utseende kort och inte särskilt detaljerat, ändå har de 

flesta en bild av hur varelsen ser ut, många tack vare en filmatiserad version med Boris Karloff i 

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

grunden för detta kanske inte är tillräcklig, utifrån detta kan många intressanta frågeställningar 

väckas, till exempel vems bilder det är som framkommer ur boken respektive filmen och vem 

som bär makten i läsandet av de olika texterna. 
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2.1.3 Kulturell bildning 
Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 

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

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

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

det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. 

(Skolverket, 2001, s.23) 

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

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

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

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

 

Samhället påverkas och förändras ständigt, kulturer är högst progressiva och villiga att utvecklas. 

Det är viktigt att kunskaper kring detta och hur det påverkar identitet och självbild når 

ungdomarna. Att bygga upp sin identitet är onekligen beroende av vilken kulturkonsumtion man 

hänger sig åt (Heith, 2006, s.105). Persson (2000, s.78-79) tar upp att vår kulturella konsumtion 

är ett uttryck för den värld vi lever i och att vi är medskapare av denna. Kan vi tillägna oss ett 

kritiskt förhållningssätt till de mediala uttryck vi möter så kan vi också påverka vad som kommer 

att produceras. Persson (2000, s.36-37) skriver också att populärkulturen absolut ska bemötas i 

skolvärlden, men att den inte får fungera som ett lockmedel, utan att studierna måste vara kritiska 

och ge eleverna möjlighet till analys. 

 

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

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

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

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

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

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

möter, men här menar hon att de flesta barn och ungdomar klarar av att hålla isär fiktion och 

realitet, till exempel i fråga om våldslekar eller förebilder. 
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Ytterligare ett sätt som populärkulturen närmar sig oss på är vår syn på enskilda individers 

betydelse för en films förmåga att locka tittare. Costanzo (2004, s.5-9) skriver om att vissa 

skådespelare blir så starkt förknippade med vissa typer av roller och filmer att de blir svåra att se 

i andra sammanhang. Även Söderling (2011, s.92-93) påtalar den direkta kopplingen mellan 

skådespelare och film, men ur vinkeln att vissa skådespelare kan göra en film bra, exempelvis 

som motivering till varför en film är bra. 

 

2.1.4 Värdegrundsfrågor 

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

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

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

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

ökar också möjligheterna att beröra kontroversiella frågeställningar. Elevernas egna erfarenheter 

sätts i fokus, deras roll som kunskapsskapare blir tydligare och betydligt mer lockande än en 

tillbakadragen roll som mottagare. 

 

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

karaktärerna i filmerna kan man bryta ner och studera dem, samt koppla dem till verkliga frågor. 

Lärarens roll blir essentiell, i alla fall i ett inledande skede. Valet av film (en berättelse som kan 

beröra och som lyfter rätt frågor) samt vilka frågor och infallsvinklar som presenteras innan 

eleverna påbörjar sitt arbete blir viktiga för vilka svar man kan nå. 

 

Söderling (2001, s.74-77) lyfter direkta kopplingar till filmens karaktärer (såsom ålder, 

sysselsättning med mera) som viktiga aspekter för igenkänningen. Fler träffpunkter mellan 

eleverna och materialet gör kopplingen större och deras relation till texten starkare. Inlevelse i 

och vilja att reflektera över situationer som uppstår i filmerna är båda perspektiv som leder till att 

man kan fördjupa frågeställningar och skapa en starkare grund för sitt tyckande. 

 

2.1.5 Remix 
Termen remix syftar till att använda sig av kulturella artefakter (exempelvis skönlitteratur, musik 

och film) och sedan till exempel kombinera, manipulera eller vidareutveckla dessa. En viktig del 
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av remix-begreppet ligger i möjligheten att argumentera för hur all kultur bygger på varandra, 

och att influenser från tidigare kreationer inte är någon fult att använda sig av (Gilje, 2011, s. 29). 

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

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

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

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

within the new Remix Culture.  

(Gilje, 2011, s. 38) 

Här argumenterar man för att remixing har ett anpassningsbart och progressivt 

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

exempel literacy (kontextuellt relaterad läskunnighet) och multimodalitet (uttryckssätt som 

nyttjar flertalet kanaler). Erstad, Gilje & de Lange (2007, s.193) menar att detta redan 

förekommer till stor del i det vardagliga skolarbetet, men att lärare måste göras medvetna om det 

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

 

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

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

egen berättelse. Rent praktiskt innebär detta att elever kan använda sig av den film de sett, lyfta ut 

intressanta bitar och skapa egna berättelser, eller bara presentera sina synsätt på ett mer levande 

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

Att använda ursprungsverk som utgångspunkt för fortsatta historier, gör också aktörerna 

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

redan berättade. 

(Olin-Scheller & Wikström, 2010, s.37) 

Med detta citat i åtanke blir arbetssättet, där man bygger nya texter av redan existerande, en 

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

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

(intertextualitet) mellan fiktionen, verkligheten och sedan tillbaka till den nya fiktionen. Man ska 

heller inte låta lekandet med texten verka avskräckande som lärare, man får inte vara rädd för att 
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ge elever friheten att skapa något nytt, något som de själva valt att producera (Olin-Scheller & 

Wikström, 2010, s.66-67). 

 

2.2 Filmens roll i styrdokumenten 
Filmen som enskilt medium nämns inte uttryckligen i några styrdokument som jag studerat, men 

utifrån den grund som lagts i kapitel 2.1 och utifrån mina erfarenheter av mediet finner jag ändå 

många utdrag som går att relatera till det som jag vill belysa i detta arbete. 

 

2.2.1 Läroplanen för grundskolan 

Grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) indelar sina övergripande mål i ett antal rubriker. Där 

talar man om alla aspekter av normer, värderingar och kunskaper som inte åligger något särskilt 

ämne att förmedla, utan som har sin grund i skolans uppdrag som övergripande institution. 

 

Under ”grundläggande värden” talar man om de mänskliga rättigheterna och att främja 

demokratiska värderingar.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. 

(Skolverket, 2011, s.7) 

Man betonar också att en del i skolans uppgift är att ge varje elev möjlighet att utveckla sina 

unika egenskaper. Eleverna ska också få möjlighet att visa sig kompetenta nog att verka i 

samhället på ett fritt sätt. I relation till rättigheter och demokrati vidgar man begreppen och för in 

en global bild av det hela där man menar att skolan ska verka som en kulturell mötesplats där 

mångfald har en central plats (detta under rubriken ”förståelse och medmänsklighet”) 

(Skolverket, 2011, s.7). 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

(Skolverket, 2011, s.9) 
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Detta är den första delen i vad som anges som ”skolans uppdrag”. Vidare går att läsa att eleverna 

ska ges möjlighet till kreativa uttryck, problemlösning samt få gå sina egna vägar. Man belyser 

också olika infall på skolarbetet. I relation till filmstudier blir det mest relevant att tala om det 

historiska perspektivet som ska ge samtidsförståelse, det internationella perspektivet som 

globaliserar våra tankar och inbjuder till mångfald samt det etiska perspektivet som ska ge 

eleverna en solid grund för att göra individuella ställningstaganden (Skolverket, 2011, s.9-10) 

 

Under rubriken ”kunskaper” dyker ett antal intressanta punkter, för detta arbetes ämne, upp. Man 

skriver att skolan ska sträva efter att varje elev genom sin grundskoleutbildning ska få med sig 

”kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet”, ”förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” och ”kan använda och ta del av 

många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat 

kännedom om samhällets kulturutbud” (Skolverket, 2011, s.13-14). 

 

2.2.2 Kursplanen för svenskämnet 
Svenskämnets syfte i grundskolan anges till exempel vara att väcka lust för läsning och skrivande 

och genom detta ge eleverna chans att möta och formulera texter för flertalet medietyper. Det 

knyts också an till att eleverna ska möta ett brett spektrum av texter för att utveckla såväl språk 

som identitet och omvärldsförståelse. Speciellt lyfts också förmågan att kunna ”läsa och 

analysera” flertalet texttyper, med flertalet syften. (Skolverket, 2011, s.222-223). 

 

Redan i år 4-6 betonas att textläsning riktad mot olika former av texter (”olika medier”) är en av 

de mest centrala aspekterna. Vad som också nämns under ”läsa och skriva” är skapande av olika 

texter, med hjälp av olika medium (”texter där ord, bild och ljud samspelar”) (Skolverket, 2011, 

s.224). För år 7-9 vidareutvecklar man denna grund till att även innefatta kunskap om texternas 

syften samt att vara läskunnig i textens särskilda kontext. Vad gäller skapande lägger man till att 

eleven ska vara medveten om olika texttypers typiska uppbyggnad och vad som är utmärkande 

för olika genrer (Skolverket, 2011, s.225). 

 

Under ”berättande texter och sakprosatexter” kopplar man bland annat till den litteraturhistoriska 

bildningen. Som centralt innehåll nämns: 
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Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

Lyrik, dramatik, sagor och myter. 

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, 

Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella 

sammanhang som verken har tillkommit i. 

(Skolverket, 2011, s.226) 

Vidare betonar man även genrekunskap här, både vad gäller skönlitteratur och vad gäller 

multimodala texter. Man talar om ”innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag” och för år 

7-9 nämner man även dramaturgisk medvetenhet som en del i det hela (Skolverket, 2011, s.225-

226). 

 

2.2.3 Sammanfattning av styrdokumenten 

I läroplanen är det tydligt att fokus främst ligger på värdegrunden. Moralfrågor, värderingar är 

exempel på centrala delar av innehållet. Vidare kan man se spår av det som jag tidigare kallat 

kulturell bildning, men i detta fall ligger det någonstans i gränslandet mellan värdegrunden och 

den kulturella medvetenheten. Man talar i läroplanen och att utveckla sin egen identitet i relation 

till samhällets kulturer. Även kulturell kunskap i fråga om mångfald och globala utsikter är 

nämnt. Slutligen vill jag påstå att grundskolans läroplan bär spår av att förespråka filmkunskap, 

detta grundar jag i att man ska sträva efter att få eleverna förtrogna med flertalet uttryckssätt och 

kunna relatera dessa till ”samhällets kulturutbud”. 

 

Kursplanen i svenskämnet har istället sitt fokus på området litteratur och film. Litteraturen lyfts 

som det främsta textmediet, men filmen (och många andra multimodala texter) ges utrymme vid 

sidan om. Man skriver om ”olika medier” och beskriver multimodala texttyper som sådant 

material som behöver studeras. Även genrekunskap lyfts som viktigt innehåll. En koppling 

mellan litteratur och film och temat kulturell bildning finns möjligen i de litteraturhistoriska 

inslagen som kursplanen belyser. Även i detta område finns filmen med som ett alternativt 

medium. Slutligen finns filmkunskapsmässiga inslag, och det går inte att bortse från att denna del 

av filmundervisningen bidrar med en övergripande grund och kan tydas in i många uttryck. 
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3. Material och metod 
Denna uppsats är en kartläggning som bygger på presentation och analys av en läromedelsseries 

innehåll vad gäller filmiska inslag. Arbetet bakom uppsatsen går att kategorisera i tre delar: en i 

vilken läromedelsseriens innehåll har kartlagts och presenteras, en i vilken bakgrunden har 

arbetats fram och slutligen en i vilken kartläggningen analyseras i relation till bakgrunden. 

 

3.1 Läromedelsserien 
Den läromedelsserie som jag valde för min studie blev ESS i svenska 6-9, som utges vid 

Bokförlaget Natur och Kultur. Upplagorna i detta arbete är utgivna mellan 2000-2004. Varför det 

blev just denna serie grundar sig i både en tillgänglighet, en aktualitet och en bekantskap – serien 

fanns tillgänglig i sin helhet på Linköpings Universitetsbibliotek, böckerna är ganska 

nyproducerade och jag har själv erfarenhet av en tidigare version av serien sedan min skolgång. 

Bryman (2001, s.356-357), såväl som Hartman (2003, s.49-50), menar att det är essentiellt att 

litteratur som ska användas som datakälla är representativt för den kategori av dokument som 

man ämnar rapportera kring. De talar även om materialets äkthet och meningsfullhet som viktiga 

aspekter. Jag finner att ESS i svenska-serien uppfyller dessa krav, då det är en väl spridd och högt 

ansedd läromedelsserie. 

 

I mitt material har jag använt mig av två typer av böcker för varje årskurs, en lärarhandledning 

och en lärobok. Personerna som har författat böckerna är i de flesta fall återkommande, det skiljer 

sig dock på en punkt – litteraturen riktad mot år 6 – där endast två författare finns representerade 

(de övriga läromedlen har ett större antal). 

Läroböckerna innehåller svenskämnets centrala stoff: läsning, skrivande, språk och 

litteratur. Här finns fakta och arbetsuppgifter för färdighetsträning. Boken för år 6 vill 

lägga grunden för elevernas fortsatta studier. 

(ESS i svenska Lärobok 6, 2004, s.3) 

Läromedlet lägger därigenom grunden och betonar att serien bygger på en progressionstanke, 

men att man inte ämnar låsa någon i boken, utan att den är ett verktyg som man kan anpassa till 

de flesta undervisningssituationer. Man betonar innehållet i svenskämnets kursplan och lyfter 

litteratur, läsning och skrivande som de mest centrala delarna (ESS i svenska Lärobok 6, 2004, 
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s.3-4; ESS i svenska Lärobok 7, 2000, s.3-4; ESS i svenska Lärobok 8, 2001, s.3-4; ESS i svenska 

Lärobok 9, 2002, s.3-4). 

 

Melin & Lange (2000, s. 58-59) skriver om att kunna utröna texters innehåll genom att söka 

enligt olika ansatser. Mitt sökande har varit fritt, men relationen till deras analytiska metod är 

ändå tydlig. Det varierar i läromedlen på vilket sätt film representeras, i vissa fall enligt det som 

kallas makrotema (filmen är det dominerande inslaget) och i vissa fall som ett mikrotema 

(filmens plats är underordnad ett viktigare studieobjekt). Även Bryman (2001, s.368) talar om att 

finna teman i texterna som en del i analysen. I samband med detta lyfter han också 

kategoriseringen av innehållet som en betydande del, något som jag praktiserat och redovisar i 

resultatet. Genom att söka teman och kategorisera innehållet har jag strävat efter att vara så tydlig 

i min redovisning som möjligt. Kartläggning och systematisering för att skapa struktur är vad jag 

strävat efter.  

 

En del i läromedelsanalysen som inte går att komma ifrån är att det finns två delar av den. En del 

grundar sig i läromedlen, och har följaktligen ett tilltal som ska träffa eleverna, den andra finns i 

lärarhandledningarna, och ska tala till lärarna. Rent innehållsmässigt påverkar inte detta 

resultatet, då mitt fokus ändå varit att finna filmiska inslag, men det har varit en viktig kunskap 

att ha  med sig i läsningen. Bryman (2001, s.370) menar att detta är en av de viktigare 

tolkningspunkterna när man studerar en text och har dess kontextuella position i fokus. 

 

3.2 Analysdiskussion 
Min analys baserar sig på att finna kopplingar mellan resultatet, av vad läromedlen innehåller, 

och den bakgrund som finns presenterad, vad gäller forskning om filmundervisning samt filmens 

förekomst i styrdokumenten. Precis som Bryman (2001, s.253) anger så handlar ju detta 

analyserande arbete i grunden om en tolkning från forskarens sida. Mina tolkningar får en stark 

grund genom att jag hela tiden relaterar min analys till etablerade källor. 

 

3.2.1 Analysschema 

De tabeller som jag använder mig av för att strukturera upp resultaten, och för att leda dessa mot 

analysen, är sådana som jag själv skapat för att de ska passa in i arbetets upplägg. Varje upplaga 
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av läromedlet har tilldelats en rad. Varje område där film kan nyttjas i undervisningssyfte har 

tilldelats en kolumn. Jag har valt att ge min resultatredovisning detta utseende för att få en tydlig 

och överskådlig koppling (precis den funktion som Hartman (2003, s.108-109) betonar att 

tabeller ska ha) mellan resultatet (från läromedlen) och analysen (kopplingen till bakgrunden).  

 

Tabell 1: Exempel på tabell för överblick av resultat och analys 

 
Filmkunskap 

Litteratur & 

film 

Kulturell 

bildning 

Värdegrunds-

frågor 
Remix 

ESS i sv. 6      

ESS i sv. 7      

ESS i sv. 8      

ESS i sv. 9      

 

3.3 Avgränsningar 

En essentiell faktor när man studerar ämnesområden som till sin natur är moderna (exempelvis 

populärkultur och ungdomskultur) är att man finner källor som är tidsmässigt relevanta. Jag vill 

inte sätta någon fast tidsgräns för när en källa blir irrelevant, men jag vidhåller ändå denna tanke 

på moderna källor som en grundläggande avgränsning i informationssökningen.  

 

En naturlig, avgränsning har också varit hur jag förhållit mig till skolvärlden. De läromedel jag 

valde ut riktar sig mot årskurs 6-9 och då min utbildning är riktad mot år 4-9 så känner jag en 

personlig koppling till materialet och motiverar mitt val därigenom. 

 

Inledningsvis fanns det tankar om att inbegripa ett bredare styrdokumentsperspektiv på arbetet, 

dock föll det slutgiltiga valet på att endast inkludera de dokument som är aktuella idag. Jag är 

övertygad om att en bredare studie, där man inkluderar tidigare läroplaner, hade haft mycket 

intressant att bringa till ämnet, men jag har som främsta mål att visa på forskningens och 

styrdokumentens relation till läromedlen. Därigenom anser jag inte att jag behöver det djupet som 

fler läroplaner hade kunnat ge uppsatsen, materialet är tillräckligt för att illustrera dessa båda 

relationer. 
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4. Resultat 
Följande kapitel följer upp de frågeställningar som arbetet grundar sig på. Uppdelningen är 

tydlig, varje årskurs har en del i vilken det centrala, filmiska, innehållet i läroböckerna 

presenteras och analyseras. 

 

4.1 ESS i svenska 6 
I upplagan riktad mot årskurs 6 finns ett tema i läroboken som behandlar ämnet film (ESS i 

svenska Lärobok 6, 2004, s.96-107)1. Lärarhandledningen anger syftet med detta tema och det 

skrivs ut som: 

ATT få eleverna att medvetet reflektera över filmer 

ATT få eleverna medvetna om att filmer kan påverka oss 

ATT visa den omfattande marknadsföring som följer med en storfilm 

ATT eleverna får tillfälle att se filmer samt att skriva och tala om dem 

ATT eleverna ska få prova på att själva hitta på handlingen i en film 

(Ollars, 2004a, s.56) 

I lärarboken föreslås några olika ingångar att möta film med. Först lyfts möjligheten att studera 

film utifrån en läst text. Man exemplifierar genom att välja ut en text, läsa den, se en filmatiserad 

version av texten och slutligen försöka finna en ”om”-bok (det vill säga litteratur som fördjupar 

filmkunskapen). Det presenteras även ett mer elevstyrt filmarbete, där man inspireras av 

lärobokens innehåll och söker möta elevernas kultur. Som potentiella teman i ett sådant arbete 

anges till exempel könsroller, övergången från barndom till vuxenliv samt hur vi förhåller oss till 

populärkulturella strömningar (ESS i svenska Lärarbok 6, 2004, s.56).  

 

Lärobokens tema lyfter inledningsvis, illustrerat av filmen Grease, hur manlighet och kvinnlighet 

visas i filmer, samt hur vår omgivning förhåller sig till oss baserat på våra synliga uttryck. Kritik 

mot Grease sätt att illustrera dessa könsroller förs fram i lärobokstexten, men man visar samtidigt 

                                                   
1Av praktiska skäl kommer läromedlen i de löpande referenserna att anges med sitt titelnamn, detta för att författarna 

till varje upplaga dels var ett stort antal och dels för att de flesta av dem var återkommande. Min förhoppning är att 

detta gör referenserna tydligare och mer hanterbara för er som läsare. I referenslistan finns de dock angivna enligt 

praxis. 
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på att filmens underhållningsvärde ibland överstiger de problem som den kan ha gällande hur 

sociala problem belyses. Vidare tar man upp hur filmen marknadsfördes innan den skulle gå upp 

på bio. Det skrivs att man ville introducera filmen på så sätt att dess målgrupp skulle gilla den 

innan den ens hade visats för dem. Hur starkt man förknippar och relaterar filmer med en livsstil 

och ett visuellt uttryck tas också upp (bland annat genom hur filmen lanserades med hjälp av 

stora klädmärken) (ESS i svenska Lärobok 6, 2004, s.96-98). 

 

Läroboken presenterar också en artikel ”om hur filmer påverkade dem när de var unga”, författad 

av Lena Andersson och Christina Björk. Viktiga poänger att lyfta ur den artikeln är att man 

tydligt påtalar verklighetsflykten som en av filmens största attraktionskrafter. Man påtalar också 

hur stark betydelse en viss skådespelare kan ha för att en film ska vara eftertraktad. 

Identifikationskraften blir stark och längtan efter att vara någon annan kan vara överhängande. 

Detta kan med enkelhet relateras till delar av temats syfte som anges ovan. Man passar även, i 

artikeln, på att ge en viss historisk bild av filmvärlden, flera kända namn presenteras och vissa 

premisser som styrde filmskapande förr tas upp (ESS i svenska Lärobok 6, 2004, s.99-106).  

 

Avslutningsvis, i lärobokens tema, har man en sida med uppgifter för eleverna. Fem uppgifter 

som tydligt följer den tidigare nämnda syftet. ”Skriv om en film” handlar om en enklare och 

ganska styrd form av filmanalys. ”Skriv om dina egna favoriter” är en mer illustrativ och 

erfarenhetskopplad uppgift där eleven får chans att välja fritt ur sina erfarenheter och även 

illustrera detta minne. ”Skriv om andras favoriter” blir en kommunikativ uppgift där eleven ska ta 

reda på andra elevers filmpreferenser. ”Hitta på en film” är en gruppuppgift som innefattar både 

en process i vilken filmens handling ska arbetas fram, samt en presenterande del i vilken man 

visar övriga elever sin idé. ”Hitta på en film och lek marknadsförare” handlar om att få en 

praktisk inblick i hur en film presenteras för den globala marknaden. Man får prova på olika 

metoder för att marknadsföra en filmidé (ESS i svenska Lärobok 6, 2004, s.107). 

 

4.1.1 Analys av ESS i svenska 6 

Som tidigare nämnts så introducerar man film väldigt brett i årskurs 6. Det finns inslag av nästan 

alla de områden som kunnat påvisas i bakgrunden. 
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Tabell 2: ESS i svenska 6 

 
Filmkunskap Litteratur & film Kulturell bildning 

Värdegrunds-

frågor 
Remix 

ESS i 

sv. 6 

 Om film 

 Filmhistoria 

 Terminologi 

 Produktion 

 Litteratur & film 
 Populärkultur 

 Marknadsföring 
 Könsroller  

 

Jag upplever att man i litteraturen för årskurs 6 försöker anlägga en grund, man berör film ytligt i 

ett brett spektrum. Film ur historiska såväl som teoretiska perspektiv ges förhållandevis mycket 

utrymme. Detta verkar vara det första steget i en progression mot en djupare kunskap om film. 

Att anlägga en filmkunskapsmässig grund ligger helt i linje med hur forskningen talar om att man 

ska bygga upp eleverna för att få ut maximal kunskap av filmstudier (Holmberg, 2007; Söderling, 

2011). En solid bas krävs för att kunna utföra analyser och tolkningar på djupare nivåer. 

 

Som sagt bjuder detta inledande läromedel på någon slags övergripande och ganska ytlig 

filmintroduktion. Man berör mycket men inte särskilt djupt. Dock är detta stadium det enda i 

vilket man berör värdegrundsfrågor, något som är intressant. Att arbeta med värdegrunden utifrån 

filmiska uttryck talar man om som något mycket gynnsamt. Filmen är illustrativ och erbjuder 

eleverna klara bilder och tydliga budskap, något som bör vara lämpligt för att introducera frågor 

av tyngre art (Stuckey & Kring, 2007). Eleverna ska få chansen att se bred kultur och möta 

många olika uttryckssätt (Skolverket, 2011). Det är dock möjligt att man som 

läromedelsförfattare resonerar att värdegrunden inte specifikt inkluderas i svenskämnet, utan är 

en skolövergripande uppgift. 

 

Identitetsarbete relateras både till vår omgivning och till individen. Således är det ett svårt 

område att placera, både värdegrundsarbete och kulturell kunskap är tänkbara vägar att gå, 

möjligen når man olika aspekter av individen (Heith, 2006; Persson, 2000). I skolans uppdrag 

ligger att låta eleverna se sig själva i relation till den globalt omspännande kulturbild som 

påverkar världen idag (Skolverket, 2011). Med god vilja kan man relatera dessa mål till 
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innehållet i läromedlen, men som jag nämner ovan så kanske läroplanen inte är det främsta fokus 

när ett läromedel utvecklas. 

 

4.2 ESS i svenska 7 
I upplagan för årskurs 7 finns inget eget kapitel inriktat på film, men mediet nämns likväl i 

flertalet andra delar. Till att börja med relaterar man kapitlet om Shakespeare till film i viss mån. 

Ett av syftena är till exempel ”att låta eleverna uppleva något drama av Shakespeare, t ex genom 

att lyssna till en dramatisering eller se en filmatisering av någon pjäs” (ESS i svenska Lärarbok 7, 

2000, s.39). Man skriver i läroboken om att Shakespeares författarskap fortfarande är aktuellt, hur 

hans verk ständigt produceras i nya upplagor, för bland annat tv och film (ESS i svenska Lärobok 

7, 2000, s.84-85). Något som nämns både i lärarhandledningen (ESS i svenska Lärarbok 7, 2000, 

s.40) och i läroboken (ESS i svenska Lärobok 7, 2000, s.84-87) är odödligheten i hans verk – i 

intrigerna och historierna. I slutet av kapitlet återkommer också detta i en av frågorna som 

läroboken ställer till eleverna: ”Varför tror du att Shakespeares pjäser lever vidare och fortfarande 

spelas över hela världen, på teatrar, på film och i TV?” (ESS i svenska Lärobok 7, 2000, s.89). 

 

I det kapitel man benämner ”Ungdomsklassiker” gör man många ansatser att möta litteraturen 

genom filmiska referenser och erfarenheter. Man råder läraren att till exempel inleda arbetet 

kring detta tema med att låta eleverna reflektera kring kända titlar och författare, och även 

betrakta i vilka former de mött dessa (”…som böcker eller filmer?”). Ett annat knep för att väcka 

elevernas intresse som nämns är att inleda temaarbetet med att visa en film, antingen i sin fulla 

längd eller bara valda klipp och diskutera dess innehåll – är det relevant än idag? För att 

sedermera nå frågan om varför klassikern är odödlig (ESS i svenska Lärarbok 7, 2000, s.42-43). 

Här, i lärarboken, refererar man också till detta stycke i läroboken: 

Vad är det som gör De tre musketörerna till en klassiker, en bok som ständigt kommer ut 

i nya upplagor och översättningar och som filmas gång på gång? 

(ESS i svenska Lärobok 7, 2000, s.90) 

Detta lyfts som en möjlig ingång till ämnet, återigen betonar man alltså frågan om vad som utgör 

och definierar en klassiker. Slutligen bygger man vidare på klassiker-diskussionen genom att göra 

en relation till modern litteratur: 
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Diskutera om det i dag finns böcker och filmer som väcker så stort och allmänt intresse 

som Dickens […] gjorde på sin tid. 

(ESS i svenska Lärarbok 7, 2000, s.44) 

Genrerna science fiction och fantasy förknippas ofta med filmiska uttryck och, precis som 

betonas i ESS i svenska Lärarbok 7 (2000, s.60-61), filmer har varit ytterst framgångsrika inom 

dessa genrer. Även i läroboken belyser man filmens koppling till detta tema då det förekommer 

bilder från filmadaptioner av kända verk (ESS i svenska Lärobok 7, 2000, s.136). Man ber även 

eleverna resonera kring skillnader mellan hur litterär, gammal science fiction skiljer sig från dess 

moderna motsvarighet (filmer och TV-serier) (ESS i svenska Lärobok 7, 2000, s.139). 

  

4.2.1 Analys av ESS i svenska 7 

Att studera film och litteratur kombinerat är det vanligaste sättet som vi möter filmundervisning 

på. Vad jag dock tycker saknas i läromedlet är en tydligare definition av hur man ska arbeta med 

film och litteratur. Det är alltför lätt att man landar i att filmen blir en belöning, avslutning eller 

bara en okommenterad del av en litteraturstudie. Forskningsbilden talar mycket om potentialen 

som finns i adaptionsstudier (studier som kombinerar film och litteratur) och den är både djup 

och bred. Jämförelser mellan film och bok är inte på något sätt den enda vägen att gå. Utdrag ur 

filmer, enskilda sceners adaptioner, hur karaktärer uppfattas – listan över möjliga studieområden 

kan göras lång (Golden, 2007; Olin-Scheller, 2006; Phillips, 2010), men frågan är om den når 

skolverksamheten. 

 

Filmen är i många ytterligare avseenden ett alternativt medium. Kanske kan man se det som att 

filmen ska vara ett förtydligande, stödjande medium som kan stärka litteraturen om den upplevs 

som för ”tung”. Litteraturhistoria och genrekunskap är exempel på områden där man inbjuds till 

att vidare illustrera med hjälp av alternativa medier. Skolverket (2011) betonar också att eleverna 

ska ges möjligheten att utveckla sin ”språkliga förmåga” i ett brett perspektiv. 

 

En kulturell aspekt finns i en slags tanke kring bildning, en kunskap om vår kulturella bakgrund 

och den historia som lett oss fram till idag. Att använda film som ett historiskt dokument är 

relativt tacksamt och det finns mycket forskning som riktar sig enbart mot film som ett 

undervisningsmedium inom historieämnet. När man talar om kulturella markörer finns det film 
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som tydligt illustrerar och uttrycker alla de aspekter av vår omvärld som påverkar den kultur som 

produceras (Persson, 2000; Sparrman, 2006).  

 

Tabell 3: ESS i svenska 7 

 
Filmkunskap Litteratur & film Kulturell bildning 

Värdegrunds-

frågor 
Remix 

ESS i 

sv. 7 
 

 Adaptionsstudier 

 Genrekunskap 

 Kulturhistoria 

 Populärkultur 
  

 

4.3 ESS i svenska 8 
Läromedlet för årskurs 8 har en stor del av sin tematik inriktad mot olika läsgenrer. I dessa kan 

man plocka ut tips om filmiska inslag. Man skriver som en del i syftet: 

ATT i samband med läsningen […] eventuellt låta eleverna se en filmatisering av något 

verk och därefter göra en jämförelse mellan boken och filmen. 

(ESS i svenska Lärarbok 8, 2001, s.26/35/42) 

Detta syfte kopplas till tre kapitel: ”Tre klassiker”, ”Unga människor” och ”Kärlek och 

relationer”.  Det nämns också att jämförelser mellan utvald litteratur och filmatisering av 

densamma kan vara ett önskvärt inslag i undervisningen, men att filmtittandet inte är ett medium 

som behöver ingå i alla lästeman. 

 

Inom temat ”Kärlek och relationer” kommer man in på vilken roll kärleken spelar nu och i 

framtiden, hur känslorna framställs och vilka attribut vi tillskriver kärleken. Man för bland annat 

fram dystopiska framtidsskildringar och berättar hur kärlek ofta rationaliseras bort i litteratur och 

film där staten enväldigt styr samhället. Vidare skriver man också om hur den vardagliga känslan 

av kärlek kan beskrivas och man inleder en diskussion med tesen att kärlek ofta banaliseras i 

litteraturen – att vi istället för att läsa om ”den svindlande, passionerade kärleken” möter en 

övergående känsla som nästan framställs som löjlig (ESS i svenska Lärobok 8, 2001, s.112). 
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4.3.1 Analys av ESS i svenska 8 

I år 8 betonas de filmiska inslaget väldigt lite. Relationen mellan litteratur och film finns där, men 

denna är inte på något sätt unik för denna årskurs. Vad som skulle kunna vara intressant, men 

som utvecklas och berörs för lite för att i slutändan bli det, är att man berör filmisk produktion. 

Detta användningsområde nämns till exempel i svenskämnets kursplan som en del av innehållet i 

samtliga berörda årskurser (Skolverket, 2011). Man talar kortfattat om hur filmens uttryckssätt 

kan förmedla sådant som vi får till oss mer direkt när vi läser skönlitteratur, till exempel inre 

känslor och osynliga reaktioner (Phillips, 2010). 

 

Tabell 4: ESS i svenska 8 

 
Filmkunskap Litteratur & film Kulturell bildning 

Värdegrunds-

frågor 
Remix 

ESS i 

sv. 8 
 Produktion  Adaptionsstudier    

 

4.4 ESS i svenska 9 
I denna upplaga återkommer filmen som ett eget kapitel i läromedlet. Främst syftar kapitlet till att 

ge en historisk överblick över filmens evolution och vilka konsekvenser TV:s utbredning har fått 

för filmens utveckling (ESS i svenska Lärobok 9, 2003, s.128-137). Lärarinstruktionerna anger 

följande som syfte för temat: 

ATT lära eleverna något om filmens ursprung och historia 

ATT ge eleverna vissa grundläggande kunskaper om olika typer av film 

ATT vänja eleverna vid att medvetet reflektera över filmer de sett 

ATT göra eleverna medvetna om att filmer kan påverka oss 

ATT skapa situationer i klassummet där elevernas filmintresse står i fokus och ge dem 

möjligheter till fördjupning 

ATT ge eleverna tillfällen till såväl muntliga som skriftliga redovisningar kring temat 

film 

(ESS i svenska Lärarbok 9, 2003, s.62) 

Genom de historiska tillbakablickarna i boken får vi en insyn i hur dagens filmklimat har formats, 

det skrivs till exempel mycket om hur gränserna för vad som varit acceptabelt att visa på 
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filmduken har tänjts och man frågar sig slutligen ”vad chockeras vi av idag?” (ESS i svenska 

Lärobok 9, 2003, 128-137). Tydligt är att man från läromedelförfattarnas håll vill involvera 

eleverna och skapa diskussion och reflektion kring innehållet. I läroboken ställer man frågor som 

”Hur ser filmens framtid ut tror du?” och ”Vilken betydelse har ljudet, färgen och klippningen för 

en film?” (ESS i svenska Lärobok 9, 2003, s.137). I lärarboken skriver man om att det är viktigt 

att lyfta frågor kring olika perspektiv på censur och huruvida en filmatisering kan göra en bok 

rättvisa (ESS i svenska Lärarbok 9, 2003, s.62-64).  

 

I temat om ”Utländska berättare” skrivs det om att vår tillgång till de stora historierna är enormt. 

Succéfilmer bygger ofta på succéromaner. Selma Lagerlöfs verk hjälpte till att ge 

Sverige en plats som en av de främsta filmnationerna i filmens barndom […] Äldre 

författare som William Shakespeare och Charles Dickens får sina verk omarbetade för 

film, TV och teaterscen, ofta som musikaler. 1900-talets människor har mer än några 

andra i historien fått ta del av konst och kultur. 

(ESS i svenska Lärobok 9, 2003, s.62-63) 

Även i lärarboken betonar man möjligheten att ta del av de stora berättelserna genom filmmediet. 

Det nämns som ett syfte att ge eleverna chansen att se en filmatisering av en ”känd roman” och 

recensera denna, eller jämföra bok och film. Vidare tar man upp relationen mellan film och bok 

som en möjlig fördjupning av arbetsområdet (ESS i svenska Lärarbok 9, 2003, s.42-43). 

 

I läroboken illustrerar man en del av de sagor som presenteras i kapitlet ”Sagans underbara värld” 

med hjälp av bilder hämtade ur filmatiseringar av sagorna. Till exempel lyfter man Snövit och de 

sju dvärgarna som en väldigt klassisk saga och tar upp den i relation till Disneys filmatiserade 

version. Man påtalar att sagan har ett naturligt sätt att tilltala barn då djur ofta ges framträdande 

roller, och detta lämpar sig väl för tecknad/animerad film. Lärare som jobbar med temat får också 

tipset att man utifrån detta material kan samtala om hur vi kan se olika tiders ideal återspeglade i 

filmatiseringar hämtade från olika epoker (ESS i svenska Lärobok 9, 2003, s.95 &ESS i svenska 

Lärarbok 9, 2003, s.54). Relaterat till detta bör också nämnas att man i lärarhandledningen lyfter 

bildstudier och -analys som möjliga fokusområden i detta tema (ESS i svenska Lärarbok 9, 2003, 

s.53). 
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4.4.1 Analys av ESS i svenska 9 

Att studera filmer som bygger på litterära verk i samband med arbetet med detta litterära verk 

lyfts i princip i varje årskurs. Detta är ett område fyllt med potential och sådana studier ger 

eleverna möjlighet till djupare läsning av texten och fler perspektiv på den (Cutchins, 2010; 

Söderling, 2011). Inom detta område ligger det främsta fokus i år 9. I de läskapitel som 

läromedlet innehåller gör man relationer till filmiska adaptioner av litteraturen och man betonar 

möjligheten att använda filmen som ett fördjupande material i litteraturstudien. Litteraturstudier 

är även det delområde i svenskämnet som betonas starkast i kursplanen (Skolverket, 2011). Detta 

visar att kursplan och läromedel har en stark koppling till varandra. 

 

Tabell 5: ESS i svenska 9 

 
Filmkunskap Litteratur & film Kulturell bildning 

Värdegrunds-

frågor 
Remix 

ESS i 

sv. 9 

 Filmhistoria 

 Framtiden 

 Adaptionsstudier 

 Genrekunskap 

 Djupläsning 

 Kulturhistoria 

 Populärkultur 

 Bildanalys 

  

 

Filmen lyfts ofta som ett populärkulturellt medium och onekligen är det starka strömningar inom 

filmvärlden som påverkar oss vad gäller olika trender. Att ge elever chansen att relatera sin 

mediekonsumtion till sina livsstilsval är en del av skolans övergripande uppgift (Heith, 2006). 

Reflektion kring våra val i livet ligger till grund för vår mentala utveckling och vår väg in i 

vuxenlivet. Forskningen lyfter också detta, att vi bör skola eleverna till att bli medvetna 

konsumenter av världens kulturella uttryck (Persson, 2000; Turnbull, 2000).  

 

4.5 Sammanfattning 
Läromedlen har vissa relationer till den forskning som finns. Man berör film som ett 

undervisningsmedium, men inte i paritet med den potential som uttrycks i forskningen. Man kan 

också säga att läromedlen har en stark koppling till svenskämnets kursplan – de delar som ges 

emfas i kursplanen ges mycket utrymme i läromedlen. Däremot är man inte lika villiga att 

betrakta skolans övergripande läroplan som något som ska införlivas just här.   
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När vi summerar läromedelsseriens innehåll i år 9 är det ofrånkomligen så att litteraturområdet är 

det främsta där film blivit inkluderat. Man introducerar möjligheten att studera film och litteratur 

i symbios redan i år 6 och sedan utvecklar man arbetssätten kring detta genom alla årskurser. Vad 

som måste betonas är att det även inom mindre teman måste finnas progressionstankar och tro på 

elevernas utvecklingspotential. Att ställa samma krav på en adaptionsstudie i år 7 som i år 9 är 

troligen inte särskilt belönande. 

 

Det förekommer arbetsområden som dyker upp lite sporadiskt, till exempel populärkulturens 

uttryck och roll i samhället. För att kunna utveckla djupare kunskaper om de olika områdena bör 

man arbeta kontinuerligt och progressivt med dem, dessa tankar uttrycker också 

läromedelsförfattarna. Därför blir det problematiskt att förhålla sig till de delar av materialet som 

inte följs upp genom årskurserna. 

 

Värdegrundsfrågor är det mest frekventa innehållet i grundskolans läroplan. Detta område berörs 

ytterst sällan i läromedlen. Sådant som anges i läroplanen är sådant som man kan betrakta som 

skolans övergripande uppdrag och sådant som vi inte relaterar till något särskilt ämne, som nämnt 

tidigare är det troligen så att läromedelsförfattarna valt att inte ge sådana arbetsområden utrymme 

i ämnesspecifikt arbetsmaterial. 
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5. Diskussion 
Det finns många angreppssätt utifrån vilka man kan beröra de ämnen som denna uppsatts 

behandlar. Jag vill börja med att beröra ett läromedels roll i undervisningen, mer specifikt i 

svenskämnets undervisning. Som har betonats tidigare i arbetet är svenska ett ämne med enorm 

bredd, dess innehåll är stort och vitt. Att kunna införliva alla dessa moment i undervisningen kan 

vara en utmaning och det är säkerligen frestande att ta hjälp av beprövade läromedel för att finna 

rätt vägar. Det finns dock mycket som talar för att man kan vinna på att ha ett mera fritt och öppet 

förhållningssätt till ämnet. För att anknyta till uppsatsen övergripande tema så är jag av åsikten 

att filmen har stor potential som undervisningsmedium. Det finns vinster i användandet som än 

inte lyckats nå läromedlen. Jag tänker på sådana aspekter som adaptionsstudier av litterära verk 

(framförallt sådant som lyfts av Bennion (2010), Cutchins (2010) och Phillips (2010)), 

populärkulturens roll och påverkan (som Heith (2006) samt Persson (2000) är inne på), 

värdegrunden (enligt vad till exempel Stuckey & Kring (2007) skriver) och sen den del som helt 

utelämnats ur läromedlen – remixverksamhet (som Gilje (2011) är en förespråkare av).  

 

Att arbeta med film relaterat till litteraturstudier är inget konstigt, tvärtom är det inom detta 

område som den mest beprövade användningen finns. Vad jag dock tror behöver ske är en 

utveckling av användandet, man måste våga se filmens roll som större än ett alternativ. Flertalet 

källor påpekar hur viktigt det är att film och litteratur betraktas som olika medier, och att 

berättelserna hålls isär (Golden, 2007; Olin-Scheller, 2006; Phillips, 2010). Sådant är viktigt att 

förmedla till eleverna. Det finns fördelar med mediet som saknas i andra uttryckssätt, till exempel 

det illustrativa tilltalssättet och kombinationen av uttryck som möter oss när vi ser en film. 

Jämförelser mellan film och litteratur kan betraktas som en inledning, en start till något djupare. 

Exempelvis kan man belysa bildspråk, hur vi omvandlar text till bild, vilka val som skapar en 

film utifrån en bok med mera.  

  

Populärkulturens intrång i skolan betraktas ofta som något som vi ska motverka (bland annat 

Persson (2000) påtalar detta). Vad det egentligen handlar om, tror jag, är att eleverna kommer att 

sträva efter att få in sin kulturella vardag i klassrummet då de vill vara bekanta med de uttryck 

som möter dem även i den miljön. Som lärare bör man vara öppen för nya intryck. Det är lätt att 

fastna i gamla mönster och det är tidskrävande att ständigt vara uppdaterad med omvärldens 
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senaste kulturella nycker. Dock bör fördelarna som man kan se i att eleverna engageras och kan 

relatera sitt skolarbete till händelser utanför klassrummet vara övervägande. Eleverna bär med sig 

en medievana (som Kåreland (2009) betonar). Att vidareutveckla denna, och inte använda 

populärkulturen som lockbete (likt vad Persson (2000) varnar för), är den strävan man bör ha. 

 

När man talar om värdegrundsarbetet inom skolan blir det relevant att också tala om den läroplan 

som styr hela grundskoleväsendet. Skolan har ett uppdrag att låta eleverna växa, att ge dem 

möjlighet till reflektion, att låta dem möta komplexa situationer som vi annars kanske inte skulle 

möta (Skolverket, 2011) – vi ska bredda elevernas tankar och utveckla dem på alla plan helt 

enkelt. Jag påstår inte att filmundervisning är nyckeln till detta, men jag tycker ändå det är värt att 

lyfta tanken kring hur film kan ge oss nya inblickar i olika kulturella rörelser ifrån alla delar av 

världen. Man betonar ofta att filmens illustrativa uttryck är något som tilltalar oss vare sig vi vill 

eller ej, den kommer att lämna ett bestående intryck. Även en ökad individuell inlevelse i 

filmerna är något som beskrivs som positivt (se Brown (2011), Stuckey & Kring (2007) och 

Söderling (2011)). Om eleverna kan identifiera sig med enskilda karaktärer finns goda 

förutsättningar för att de ska kunna föra djupare diskussioner och relatera de förvärvade 

insikterna till sin vardag. 

 

Slutligen vill jag bara lyfta det arbetsområde som framkommit i forskningen, men som varken 

förekommet i läromedlen eller styrdokumenten. Remixing är en term som innebär att man 

använder ett kulturellt uttryck som inspiration och grund för en vidare produktion. Vare sig 

kursplan eller det studerade läromedlet bär spår av detta arbetssätt, ändå påtalar såväl svenska 

som internationella forskare (till exempel Olin-Scheller & Wikström (2010) och Stedman (2012)) 

att detta arbetssätt bär på stor potential, inte minst tack vare att det är en sysselsättning som 

lockar många ungdomar till sig i deras fritidsproduktion. Det är essentiellt att man vågar utveckla 

och förnya sina utbildningsmetoder, på samma sätt som eleverna i skolan kommer att fortsätta 

förändras och bära med sig nya kulturella intryck till skolan. Skolan är inte en isolerad 

verksamhet, och den skall heller inte sträva efter att vara det. Skolan har ett viktigt uppdrag i 

samhället och måste därigenom vara en del av detsamma och nyttja samhällets uttryck i sin 

undervisning. 
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5.1 Vidare forskning 
Genom detta arbete har det blivit klart för mig att forskningsbilden och den faktiska praktiken 

inte alltid stämmer överrens. Jag skulle vilja se hur film faktiskt används i praktiken. Studier om 

hur lärare nyttjar film, vilka syften man har, vilka tankar och hur man relaterar studierna till 

styrdokumenten. Det är enkelt att påstå att man ska använda beprövade arbetsmetoder och att 

man ska förhålla sig till aktuella strömningar inom skolforskningen, men den dagliga 

verksamheten är en annan. 

 

Vilken roll film spelar för ungdomarna skulle jag även finna intressant. Att den är ett stor 

nöjesmedium råder det inga tvivel om, men vilka intryck stannar hos tittaren? Genom kunskap 

om detta skulle man kunna anpassa och finna än fler användningsområden för mediet inom 

skolpraktiken. 
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