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_______________________________________________________ 

Våren år 2017 genomförde vi en studie i några klasser i årskurs 1-3 med syfte att 

undersöka lärares användning av film i engelskundervisningen samt hur detta 

påverkar eleverna. 

De datainsamlingsmetoder vi använde var semistrukturerade intervjuer med 

fem lärare som skedde över telefon; 75 elever i årskurs 1-3 fick även svara på 

några enkätfrågor som sedan samlades in och sorterades in i kategorier. 

Studiens resultat antyder att lärarna använder film som ett komplement till den 

ordinarie engelskundervisningen och för att skapa en varierad undervisning som 

kan medföra ökad motivation till eleverna. Resultatet av studien visar också att 

eleverna förbättrar sitt ordförråd och att film används för att eleverna ska träna 

på hörförståelse. 

Vår slutsats blir därför att film kompletterar engelskundervisningen och 

motiverar eleverna att lära sig engelska i skolan. 

_____________________________________________________ 

Nyckelord: Filmanvändning, engelskundervisning, film, multimodalitet, 

engelska som främmande språk 



 

 

Abstract 

 

The spring of 2017, we conducted a study in a few classes in the grades 1-3 with 

the specific aim to explore how teachers’ use the medium of film in the classroom 

in order to teach English as a second language, and how the use of movies 

potentially influences the pupils’ learning. 

The data collection methods used in the study were five semi-structured 

interviews, which were conducted over the telephone; and in connection with 

these interviews participating teachers were also asked to hand out and collect a 

questionnaire to the total of 75 pupils in the grades 1-3 that they collectively 

taught. 

The results of the study suggest that the teachers use movies as a complement 

to the current English teaching, and to give variety to the teaching, which gives 

the pupils motivation. The results also suggest that through the implementation 

of film in the classroom, pupils increase their vocabulary and practice hearing 

comprehension. 

Our conclusion is therefore that movies complement English teaching and 

motivates the pupils to learn English in school. 

__________________________________________________ 

Keywords: Movie usage, English teaching, movies, multimodality, English as a 

foreign language 
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1 Inledning 

De senaste årens utveckling av läromedel har inneburit att filmmediet kommit att 

uppskattas som pedagogisk resurs (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Chao (2013) 

belyser hur många lärare idag tar hjälp av engelska filmer för att utveckla både 

talförmåga och hörförståelse i engelska och Chaos (2013) forskning visar att engelskan 

numera är att betrakta som ett slags lingua franca, vilket betyder kommunikation 

mellan personer som har olika språkliga och kulturella bakgrunder. Hen menar att 

majoriteten av de engelsktalande numera inte är infödda engelsktalande, därför har 

också gamla traditioner i engelskainlärningen blivit orealistiska. Kumaravadivelu 

(2012) talar om hur de personliga identiteter som lärare tar med sig in i klassrummet 

börjar få mindre betydelse för undervisningen. Han menar att lärare behöver utmana 

sig själva till att kliva bort från de läromedel som de tidigare förlitat sig på. Engelska 

finns idag överallt och den blir allt mer central i de ungas vardag, exempelvis via 

dagliga samtal, fraser vid dataspel, musik och filmer (Mertala, 2016; Sundqvist & Olin-

Scheller, 2013). Många elever har därför redan innan de börjat i grundskolan lärt sig 

mycket engelska ord och fraser genom att se på film eller spela TV-spel (Sundmark, 

2011). Rent allmänt har även den tekniska utvecklingen i samhället bidragit till att 

filmmediet har omvärderats. Barn i dagens samhälle använder redan mycket teknologi 

som exempelvis surfplattor och datorer och det är viktigt att ha det i åtanke när man 

som lågstadielärare gör sin pedagogiska planering (Mertala, 2016). Forskning har visat 

att filmanvändning i engelskundervisning gör eleverna mer uppmärksamma och 

fångar deras nyfikenhet (Chao, 2013). Forskning visar också att vissa filmer förser 

eleverna med autentiskt språk som speglar deras vardag och på så vis förbättras 

språkinlärningen och deras kommunikativa förmåga (Jaén & Basanta, 2009; Hassen 

Kabooha, 2016).  

Film för oss innebär varierad och lustfylld undervisning, vi tror också att filmmediet 

kan fånga fler elever i klassrummet på grund av detta. Vi anser att viss filmanvändning 

kan bidra till förståelse för olika kulturer och sociala strukturer, vilket också läroplanen 

(Skolverket, 2011:26) belyser. Läroplanens centrala innehåll för engelska föreskriver 

också att filmer, dramatiserade berättelser ska ingå i undervisningen. Dessutom kan vi 

tolka läroplanens centrala innehåll ”vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang 

och områden där engelska används” (Skolverket, 2011:27) som så att eleverna via det 
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engelska filmmediet kan undersöka och uppleva områden och andra levnadssätt. Det 

är dock oklart om och hur det används i praktiken. Därför är syftet med föreliggande 

studie att undersöka filmanvändningen i engelskundervisningen i årskurs 1-3. Vi vill 

försöka ta reda på hur lärare använder sig av film och undersöka hur det påverkar 

eleverna. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer och elevenkäter kommer vi 

undersöka hur lärare använder film i sin undervisning och hur de lär ut genom 

användning av film. Studien ska försöka svara på tre forskningsfrågor:  

1. Hur använder sig några lågstadielärare av film i engelskundervisning? 

2. Till vilket syfte använder sig dessa lågstadielärare av filmer i 

engelskundervisning? 

3. Vad anser några elever att de lär sig när film används i 

engelskundervisningen? 

Allt fler barn i yngre åldrar använder sig av dagens teknik i vardagen, vilket 

uppmärksammats både av skola och samhälle. De senaste åren har därför allt mer 

resurser lagts på att forska om konsekvenserna av denna utveckling på elevers 

inlärning och forskare har bland annat studerat användningen av film och andra 

multimodala hjälpmedel i utbildning. Sundqvist & Olin-Scheller (2013) har i en studie 

visat att lågstadielärare inte använder sig av film, digitala spel m.m. i sin undervisning 

(s. 329). Studien visade att lärarnas brist på användning av film och andra medier 

kunde leda till att barnen blir omotiverade och tappar lusten till att lära (s. 329). Andra 

studier styrker också hur användningen av film kan öka motivationen hos eleverna och 

fånga deras nyfikenhet (Chao, 2013; Hassen Kabooha, 2016). Seferoğlu (2008) belyser 

hur filmer i engelskundervisningen kan bidra till att eleverna får mer motivation, att 

de förser eleverna med autentiskt språk och kan bidra till stimulerande diskussioner, 

att filmer kan hjälpa eleverna bli mer flytande i språket och att deras förmåga att tänka 

kritiskt ökar. Det kanske gäller äldre elever men känns ytterst relevant i denna studie 

också. Vidare hävdar Fagerström (2013) att den traditionella synen på lärande har 

blivit utmanad av ett multimodalt arbetssätt. Hen menar då att kunskap inte enbart 

ska användas teoretiskt utan också praktiskt, därför efterfrågas inte bara en akademisk 

kunskap utan en kombination av olika kunskaper.  

Det finns många studier om hur film kan hjälpa äldre elever men desto färre om de 

yngre eleverna, därför hoppas vi att med denna studie kunna ge mer klarhet i hur film 

kan påverka dessa elever. Studien kan vara av intresse för många pedagoger men mer 

specifikt för de pedagoger som arbetar med de lägre åldrarna. 
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2 tidigare forskning 

Film kan ses som ett komplement till undervisning för att utöka elevens 

kontakttimmar med engelska språket i de fall tiden till undervisning är knapphändig 

eller det inte finns tillräckligt med lärare som talar engelska, vilket Sayer and Ban 

(2014) visar i sin studie av engelskundervisning i Mexico. Utbildningsministret i 

Mexiko ville att mexikanska elever skulle få två timmars engelskundervisning i veckan 

men eftersom de flesta som bor i Mexiko inte talar engelska startade man The National 

English Programme for Basic Education. Det blev dock för dyrt att hyra in 

engelsktalande lärare då de endast skulle vara där två timmar i veckan därför bjöd det 

mexikanska departementet in Peter Sayer och Ruth Ban för att göra en 

konsekvensstudie. Sayer och Ban ville ta reda på vad eleverna gjorde utanför skolan 

(Sayer & Ban, 2014).  

15 skolor och 61 klasser deltog i studien. De undersökte femte- och sjätteklassare som 

hade haft engelska sedan första eller andra klass. Deras metod var att intervjua både 

eleverna och elevernas vårdnadshavare och resultatet visade att de flesta eleverna 

använder engelska och kan förstå lite engelska i olika sammanhang. I en intervju med 

en mamma berättade hon att hennes son tittade på filmen Spiderman på engelska och 

att sonen översatte vad som sades i filmen till sin mamma. Andra vårdnadshavare 

berättade att deras barn använde engelska när de lyssnade på musik eller spelade spel. 

Sayer och Ban rapporterade till departementet att lärarna kunde använda sig av film, 

musik och saker de gillar i klassrummet för att involvera eleverna i samhället men 

också för att göra eleverna mer motiverade. De kom fram till att det är viktigt att 

använda sig av de tekniska verktygen för att få eleverna att förstå de engelska 

kommunikativa sammanhangen (Sayer & Ban, 2014).  

Film kan även vara ett sätt att öka elevers medvetenhet om specifika sociala 

situationer då filmer ofta är rika på information om olika kulturer och språkträning 

som Chao (2013) har forskat i. Amerikanska och engelska kulturer har alltid haft en 

viktig roll vid inlärningen av engelska som ett främmande språk (EFL - English as a 

Foreign Language). Eftersom engelskan är ett internationellt språk och eftersom det 

används i allt fler länder blir det nu ifrågasatt att det inte längre tillhör amerikanska 

eller engelska kulturer. Det är därför viktigt att EFL-elever får utveckla kulturella och 

språkliga medvetenheter. För att kunna utveckla kulturella och språkliga 

medvetenheter. Detta görs genom lämpliga lektionsplaneringar, läromedel och 
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undervisnings aktiviteter som kan förbereda dem för att utveckla interkulturell 

kompetens. Få studier har dock gjorts för att kunna fastställa huruvida film är ett 

lärande verktyg eller inte. I en studie analyserades elevers dagböcker utifrån en kurs 

med engelskspråkiga filmer som ett verktyg. Man lät elever skriva ner vad de uppfattat 

och lärt sig av kursen (Chao, 2013). Det man hittade var att filmer visar specifika 

sociala situationer och är därför rika på information om olika kulturer och 

språkträning. Chaos studie har diskuterat olika fördelar med att använda film i 

engelskundervisning och resultatet visade att filmer fångar elevers uppmärksamhet 

och nyfikenhet. Filmer kan få elever att vilja utforska andra kulturer och platser de hört 

eller läst om. Filmer illustrerar rädslor, drömmar, utmaningar och förväntningar. De 

hjälper elever att förstärka förmågor som att vara icke dömande och visa empati. 

(Chao, 2013).  

En annan studie som också visar att film bidrar till att eleverna får känna en 

delaktighet och empati för karaktärerna är en studie som genomfördes på en skola och 

ämnet var historia. Studien visade att filmer kan få eleverna att känna en delaktighet 

och empati för filmkaraktärerna. Läraren använde sig av film för att fånga elevernas 

intresse till att lära. I studien intervjuades flera elever som ansåg att filmer förstärker 

alla känslor som finns och att filmen blir som en länk mellan elevernas egna känslor 

och filmkaraktärernas. Eleverna ansåg att språket med hjälp av film blev mer 

realistiskt och de kunde förstå innehållet ytterligare, de blev intresserade och ville lära 

sig mer (Deldén, 2016). Chao (2013) menar att filmer presenterar bland annat 

internationella historiska händelse och interkulturella teman och att det kan leda till 

att eleverna vill utforska sig själva och förbereda sig för framtida kulturella möten.  En 

annan studie förklarar att attityden till språket beror på hur eleverna identifierar sig 

med kulturen och samhället och ju mer eleverna identifierar sig med detta desto mer 

motiverade kommer de att vara till att lära sig språket (Sundqvist & Olin-Scheller, 

2013).  

Film kan användas som ett pedagogiskt verktyg, exempelvis för att träna elevers 

förmåga att analysera talad kommunikation, vilket Jaén & Basanta (2009) belyser i sin 

studie. Filmer bidrar till att eleverna får ett större sammanhang där de får se personer 

prata och uppmärksamma kön, ålder, personlighet, miljö, samtalsämne m.m. och 

eleverna får en större förståelse för sammanhanget och de kan ta in informationen 

lättare jämfört med om eleverna enbart skulle få undervisning genom berättande. 

Filmer återspeglar vardagliga och verkliga kommunikationer för barn och eleverna 
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identifierar sig ofta med språket, ord och fraser i filmer. Filmer kan avspegla 

verkligheten, riktiga händelser och personer. De kan motivera eleverna eftersom 

intresset väcks när språk upplevs på ett lekfullt och annorlunda sätt, jämfört med den 

traditionella undervisningen (Jaén & Basanta, 2009). 

Hassen Kabooha (2016) genomförde en studie i klasser med enbart kvinnor under 

sex veckors tid. Studien innehöll enkäter till eleverna och semi-strukturerade 

intervjuer till lärarna, likt vår egen studie. Skillnaden här var att Hassen Kaboohas 

studie även innehöll loggböcker för lärarna att reflektera över sitt arbete under dessa 

sex veckor. Studien visar att film ger en realistisk syn på språket, jämfört med den 

engelska eleverna får lära sig via läroböcker, samt att film motiverar eleverna. Studien 

säger även att filmer kan skapa förståelse för eleverna av det som sägs på filmen vilket 

gör att filmer är ett utmärkt läroverktyg, samt att det skapar en variation i 

undervisningen. Den visade också att filmanvändningen skapar motivation hos 

eleverna och den visar att det inte bara utvecklar de grundläggande språkkunskaperna 

utan också ger eleverna en kunskap i slang, dialekter och mångkulturell information. 

Samma studie indikerar också en utveckling av minnet hos eleverna, de lär sig att 

minnas det inlärda längre samt att de lär sig fortare när läraren har använt film på ett 

effektivt och välplanerat sätt. Det som hade utvecklats mest var mer specifikt elevernas 

ordförråd. Eftersom deras motivation ökade inom ämnet så skapade det ett livligare 

klimat i klassrummet och det ledde till fler lärar-elev diskussioner under lektionstid. 

Studien belyser också vikten av att läraren bidrar med ett meningsfullt och autentiskt 

innehåll i undervisningen för att det ska få någon mening. Har läraren en meningsfull 

undervisning kan det också att leda till att eleverna känner sig mindre stressade av att 

lära sig engelska. Studien har pekat på i ett större engagemang och deltagande på 

lektionerna när läraren använt film jämfört med när läraren använt sig av läroboken 

eller andra läromedel (Hassen Kabooha, 2016).  

Liknande resultat har Jaén & Basanta (2009) fått, de sa att filmer är enkla att ta med 

i undervisningen och ansåg att det är ett viktigt pedagogiskt verktyg eftersom de är 

lätta att handskas med då filmer kan pausas, man kan spola fram och tillbaka, välja ut 

olika scener, reflektera kring filmen osv. Användning av film i undervisningen kan göra 

eleverna mer aktiva.   

Andra verktyg som kan användas är multimodala arbetssätt. Multimodalitet handlar 

om att man använder sig av flera redskap såsom rollspel, högläsning, musik, pussel 

eller filmer. Ett multimodalt arbetssätt kan användas för att eleverna ska förstå vikten 
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av kontexten för att skapa en mening (Fagerström, 2013). Ett multimodalt arbetssätt 

kan förstärka vad som sägs och vad som skrivs och det kan resultera i att det som sägs 

och skrivs förstås bättre. Multimodalitet suddar ut gränserna mellan det visuella och 

det skrivna och relationerna mellan dem kan förbättras och kan bli användbart för 

eleverna (Jewitt, 2005). Genom att använda filmer hjälper man elever att utveckla 

kommunikationskompetens. För att kunna lära sig ett nytt språk är det viktigt att 

eleverna blir exponerade av muntlig interaktion samt att eleverna får lyssna och prata 

(Jaén & Basanta, 2009).  

Elever som får göra en film om en bok ökar sin förståelse av bokens mening då de 

stimuleras att tänka visuellt omkring bokens innehåll vilket en studie visar av Husbye 

och Vander Zanden (2015). Ett experiment gjordes i årskurs två där eleverna hade fått 

läsa sina favoritböcker, de hade sedan fått göra en film av sammanfattningen. Detta 

ledde till en djupare förståelse av innehållet och det visade sig även att eleverna 

analyserade texten bättre. Forskare indikerar att filminspelning ger möjligheter för 

eleverna att få djupare förståelse för texter (Husbye & Vander Zanden 2015).  

Visuella hjälpmedel (inklusive film) kan därför vara en stor hjälp för att förbättra 

elevernas hörförståelse. Effekten av de visuella hjälpmedlen hjälpte eleverna att 

minnas samt att det minskade elevernas stress vid testet som Lee, Lee, Liao och Wang 

(2015) gjorde. Användningen av visuella hjälpmedel såsom overheadprojektorn har 

visat sig underlätta för elever som ska lära sig att det engelska språket. Olika studier 

har visat att filmer eller videor är ett hjälpmedel för elever att lära sig engelska. Genom 

att lyssna på inhemsk engelska bidrar det till att de får lyssna på ett mer korrekt uttal. 

Det har även visat sig att filmer med engelska texter förbättrar elevernas receptiva 

färdigheter (Lee m.fl. 2015). 

En studie jämförde två olika grupper som båda hade målet att öka hörförståelsen i 

engelska. Den ena gruppen fick titta på filmer medan den andra gruppen inte hade 

någon film eller videoklipp i sin undervisning. Resultatet visade att den grupp som 

hade fått se filmer och videoklipp förbättrade sin hörförståelse på grund av att bilderna 

bidrog till positiv förstärkning av inlärningen. Resultatet visade även att gruppen som 

fick se filmer och videoklipp minskade sin oro över att lära sig språket (Lee m.fl. 2015).  

Att lyssna och läsa börjar med att informationen kommer in från ögonen och öronen 

och därefter lagras det i nervsystemet. Mayer var den som kom på att visuella 

hjälpmedel kunde hjälpa elever i inlärningen av engelska. Mayers teori baseras på två 

olika spår, ord och bilder. Enligt Mayer så kan ord antingen talas eller skrivas ut medan 
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bilder kan vara rörliga. Ett hörförståelsetest gjordes mellan två olika grupper där den 

ena gruppen fick visuella hjälpmedel medan den andra gruppen inte fick det. Gruppen 

med de visuella hjälpmedlen fick mycket bättre resultat än gruppen som inte fick 

visuella hjälpmedel. En klass i Frankrike använde samma typ av metod och även där 

fick klassen mycket höga resultat i hörförståelse, dock visade det ingen större skillnad 

på elevernas skriv-eller läsförståelse (Lee m.fl. 2015).  

För att testa elevers kortsiktiga och långsiktiga minne besökte några forskare sex olika 

klasser bestående av 177 elever. Klasserna skulle testas på läs-och hörförståelse. 

Klasserna blev indelade i två grupper den ena gruppen kallades för kontrollgruppen 

medan den andra gruppen kallades för experimentgruppen. Test nummer 1 var 

läsförståelse, alla medverkande fick läsa sagan The Unicorn in the Garden. 

Kontrollgruppen läste sagan på 30 minuter medan experimentgruppen läste sagan på 

20 minuter. Experimentgruppen fick därefter även se filmen om samma saga, filmen 

tog ca 10 minuter. Därefter fick alla medverkande svara på 15 flervals frågor om sagan, 

alla medverkande fick även ha sagan bredvid sig när de svarade på frågorna (Lee m.fl. 

2015).  

Test nummer 2 handlade om läsförståelse, kontrollgruppen fick läsa sagan The 

Giving Tree samtidigt som gruppen fick lyssna på ett ljudspår till sagan på ca 10 

minuter. Experimentgruppen fick titta på filmen men utan bildtext eller den utskrivna 

sagan. Efteråt fick alla medverkande svara på 15 flervals frågor. Fyra veckor senare 

återkom forskarna efter att ha utvärderat och bedömt alla medverkandes svar på 

frågorna. Forskarna ville även att båda grupperna skulle återberätta de två sagorna, de 

skulle beskriva handlingen, karaktärerna, när och vart sagorna utspelades (Lee m.fl. 

2015). Resultatet visade att experimentgruppen hade mycket lägre oro än 

kontrollgruppen vid både läs-och hörförståelsetestet. Det var ingen större skillnad på 

resultatet av frågorna som grupperna fick svara på i läsförståelsen dock hade 

experimentgruppen mycket bättre minne av vad sagorna handlade om än 

kontrollgruppen. Experimentgruppen hade högre poäng utifrån resultatet av frågorna 

i hörförståelsetestet än kontrollgruppen. Forskarna kom fram till att visuella 

hjälpmedel var en stor hjälp till att förbättra elevernas hörförståelse, de visuella 

hjälpmedlen minskade även elevernas stress vid testet.  Det som framkom av studien 

var att visuella hjälpmedel kan minska oro och stress hos elever men också öka elevers 

förståelse. Historier, information och sagor kan förstås bättre med visuella hjälpmedel. 

Utifrån testet man gjorde av läsförståelsen visade det sig att poängen från 
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flervalsfrågorna var oförändrade jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visade dock 

att deras kort-och långtidsminne på hörförståelsetestet inte ökade. De visuella 

hjälpmedlen hjälpte till att förstå innehållet men det hjälpte inte till att minnas 

innehållet. (Lee m.fl. 2015).  

Lee m.fl. beskriver en studie där eleverna visade ökad språklig kompetens genom 

filmanvändning. Hassen Kabooha (2016) beskriver fler studier där elever anser att 

filmanvändning hjälper dem i sin språkutveckling. Eleverna påstår  att användning av 

film hjälper dem i deras språkliga utveckling och de anser också att filmer håller dem 

intresserade av ämnet. Det beskrivs också hur viktigt det är att inte visa en film som 

endast ska underhålla eleverna utan att det ska finnas en strategi bakom valet av film. 

Det nämns att de har haft en kort introduktion av en film, följt av en stund av 

brainstorming både lärare och elever tillsammans för att gå igenom tema, vad filmen 

kan innehålla och nya ord. Studien visar att en introduktion av filmen och dess 

karaktärer hjälper till att bibehålla ett intresse för filmen. Studien belyser också att 

aktiviteter kring filmen är väsentliga för att eleverna inte ska se det som en oviktig del 

i undervisningen. Ges eleverna inga uppgifter eller aktiviteter kring filmen kan de anse 

att det inte är viktigt nog att engagera sig i och det leder då till att de inte lär sig 

någonting. Enligt denna studie så kan filmanvändning bli en väsentlig del i läroplanen 

eftersom den har en betydelsefull effekt på utvecklingen av de grundläggande 

språkkunskaperna, som skriva, tala, lyssna och läsa (Hassen Kabooha, 2016).  

Att visa bilder eller filmer som en introduktion av ett tema eller inom ett tema har 

därför visat sig fånga elevernas intresse. Det kan även hjälpa elever att minnas 

informationen lättare då bilderna och filmerna kan hjälpa till att befästa innehållet. 

Det kan dessutom vara roligare för eleverna att få titta på en film istället för att skriva. 

Det är också viktigt att eleverna får lyssna till inhemsk engelska (Zacher Pandya, 2012). 

Sammanfattningsvis ses film som en motivationskälla utifrån flera av dessa studier. 

Studierna anser att film bidrar till att eleverna får ett större intresse att lära sig 

engelska (Hassen Kabooha, 2016; Sayer och Ban 2014; Jaen och Basanta, 2009). 

Många studier berättar även att filmer bidrar till en varierad undervisning genom 

rollspel, spela in varandra m.m. (Fagerström, 2013; Jewitt 2005; Jaen och Basanta, 

2009; Husbye och Vander Zanden 2015).    
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3 Metod 

Under metodavsnittet redogörs för, datainsamlingsmetoderna, urval, informanterna, 

intervjuerna, enkäterna och de etiska aspekterna.  

3.1 Datainsamlingsmetoder  

För att samla in data för denna studie användes en semi-strukturerade lärarintervjuer 

samt en enkätundersökning för eleverna. Vi valde semi-strukturerade intervjuer för att 

ge utrymme för följdfrågor (Bryman, 2011). Enkäten valde vi att genomföra för att 

försöka ge svar på en av forskningsfrågorna och få elevernas perspektiv på 

filmanvändningen i engelskundervisningen.  

Från början skulle intervju, enkät och observation göras för att få fler synvinklar och 

mer data till studien men en modifiering av studien fick göras på grund av tidsbrist och 

även bristen på informanter. Vi tror att detta kan ha påverkat studiens reliabilitet då 

mer data hade givit oss ett mer tillförlitligt resultat. Alla informanter kontaktades i god 

tid innan avsatt tid för själva genomförandet som vi valde att ha under perioden 1-5 

maj. Studien är uppbyggd på två steg, det första steget en semi-strukturerad 

telefonintervju (se bilaga 1) med undervisande lärare på ca 10-15 minuter. Andra steget 

var en kortare elevenkät (se bilaga 2) som skickades till respektive undervisande lärare. 

Enkäterna skulle ge eleverna möjlighet att reflektera över lektionen.  

3.1.1 Urval  

Vi valde att skicka förfrågningar till så många grundskolor som möjligt i Södermanland 

och några i Västmanland. Vi gick via rektorerna för att det skulle gå snabbare att få tag 

på just engelskalärare i årskurs 1-3. Detta för att öka chanserna för att få tillräckligt 

med informanter till studien. Vi lyckades även, tack vare personliga kontakter, få tag 

på två informanter i Skåne. Förfrågan om intervju skickades via mejl till rektorer på ca 

47 olika skolor men fick endast svar om deltagande av de fem informanter vi hade, då 

blev bortfallet ca 90 %. Medgivandeblanketter till både lärare och elever skickades via mejl 

tillsammans med enkäterna till eleverna. Alla lärare vi har intervjuat har skrivit på 

medgivandeblanketten men inte alla elever har fått tillstånd att delta i studien. 
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3.1.2 Informanter 

Studiens informanter består av fem undervisande lärare, två i årskurs 2 och tre i 

årskurs 3 samt deras 75 elever i årskurs 2 och 3. Informanterna är från fyra olika städer: 

Västerås, Nyköping, Katrineholm och Lund. Totalt kontaktades 46 informanter varav 

fem svarade, dock anser vi att studiens validitet är hög trots bristen på informanter.  

3.1.3 Intervjuer 

Genom att använda oss av intervjuer hade vi redan förberett frågor som kommer göra 

det lättare att hålla oss på rätt spår. En semi-strukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har förberett intervjufrågor och syftet med det är att informanterna ska få 

samma möjligheter till att möta frågorna men även för intervjuarna att lättare kunna 

sammanställa svaren på ett jämförbart sätt. De krav som finns för att använda semi-

strukturerad intervju har vi tagit hänsyn till och det är bland annat att man ska skapa 

en fungerande relation med informanterna, att frågorna ställs efter intervjuschemat, 

att man registrerar allt som sägs, att man säkerställer ordningsföljden och att man har 

med bandspelare (Bryman, 2011). Det finns många olika punkter att tänka på när en 

intervju sker, andra punkter som vi tänkt på är att vi som intervjuare ska lyssna 

tålmodigt och på ett intelligent sätt reflektera över vad informanten har att säga, att 

inte framhäva någon form av auktoritet, inte ge några moraliska förmaningar utan 

endast prata och ställa frågor (Ahrne & Svensson, 2015). Svårigheterna med 

strukturerade intervjuer är att vi som intervjuar kan påverka informanterna negativt 

genom hur vi agerar och kan då få skevhet i svaren. Det är viktigt att tänka på de olika 

fel och missförstånd som kan ske och därför har vi haft dessa i åtanke, hur man 

formulerar frågorna på bästa sätt, vad för tonfall vi som intervjuare har när vi ställer 

frågorna och att vi som intervjuare inte registrerar felaktig information (Bryman, 

2011). 

När vi fått tag på informanter att intervjua delade vi upp det och en av oss intervjuade 

tre lärare och den andra intervjuade två. Under våra telefonintervjuer har vi haft med 

en bandspelare och efter intervjuerna har vi noggrant gått igenom samtalen och 

antecknat viktiga synpunkter och relevant information för vår studie. Syftet med 

telefonintervjun var att undersöka varför lärare använder sig av film i sin undervisning 

och hur de går tillväga.   
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Vi ville ha mer än ett perspektiv för att ha mer data att analysera och på ett så säkert 

sätt som möjligt kunna analysera de data som samlats in. Enkäter kan ses som en 

specialiserad form av intervju där redan bestämda frågor är skrivna och ett större antal 

individer kan medverka på kortare tid. Därefter kan personliga data analyseras med 

kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2015). Elevenkäten undersöker hur eleverna 

anser själva att de tycker att de lär sig nya ord, prata lite på engelska, skriva lite på 

engelska och förstå lite engelska genom filmundervisning. Enkäten bygger på 

skolverkets kursplan för ämnet engelska i åk 1-3, under centralt innehåll där det bland 

annat står att eleverna ska kunna ord och fraser i närmiljön och förstå och ha enkla 

samtal och dialoger (Skolverket, 2011). Den bygger även på den litteratur vi hittat där 

det skrivits om just inlärning av språket (Jaén & Basanta, 2009).   

Studiens enkät bygger på tre enkla frågor. Den första frågan, Vad fick du lära dig 

idag? är en öppen fråga där eleverna själva får skriva ner vad de tycker att de lärt sig. 

Fråga två, Kryssa i allt du lärt dig när du tittat på film, är en sluten fråga där eleverna 

får fyra olika svarsalternativ de har även möjlighet att kryssa i alla alternativ. De 

svarsalternativ som går att kryssa i är nya ord, förstå lite engelska, prata lite engelska 

och skriva lite engelska. Varför vi valde dessa kategorier baserade vi på litteraturen 

som vi läst. Där framkom det att just dessa kategorier var betonade. Varför vi inte valde 

att ha fler kategorier berodde på att dessa kategorier är grunden till språkinlärning 

(Jaén och Basanta, 2009). Sista frågan, Ringa in smileyn som passar dig bäst, är också 

en sluten fråga och eleverna har fyra olika påståenden och tre olika svarsalternativ där 

de ska ringa in det svarsalternativ som passar dem bäst.  

Enkätfrågorna hjälper oss att svara på forskningsfråga 3. Vi anser att frågorna ger 

studien validitet, dock märker vi att elevernas svar på de olika frågorna inte stämmer 

överens och därför sjunker reliabiliteten lite.  

3.2 Etiska aspekter 

Vi har följt de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckekravet, 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet genom att meddela 

rektorerna på respektive skola vi valt att kontakta (Se bilaga 3). Samtyckekravet genom 

att lärarna (se bilaga 4) och elevernas vårdnadshavare (se bilaga 5) får ge sitt samtycke 

om att medverka i studien. Vi informerar även om att deras namn eller deras 

verksamhet inte kommer att nämnas. Alla som ingår i studien ska få största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna kommer att arkiveras på ett sätt så att 
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obehöriga inte kommer kunna ta del av dem. Ingen utomstående kommer att få ta del 

av uppgifterna eller få tillämpa dessa uppgifter i annan kontext (Tivenius, 2015 & 

Vetenskapsrådet, 2011).  

3.3 Databearbetning 

Efter att data har samlats in har vi lyssnat och antecknat nyckelord av 

telefonintervjuerna. Av dessa har vi skapat kategorier som vi redovisar i resultatdelen 

med tillhörande diskussion. Enkäterna har sammanställts och kommer att redovisas i 

diagram och sedan diskuteras. 

4 Resultat  

Under detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna och enkäterna var för sig. 

Resultaten presenteras i kategorier med tillhörande diskussion i relation till tidigare 

forskning och studiens forskningsfrågor. 

4.1 Film som komplement 

I detta avsnitt har data bearbetats genom att sortera intervjusvaren i kategorin: 

komplement till engelskundervisningen. 

Alla lärarinformanter ansåg att film kan användas som komplement och några ansåg 

också att filmanvändning även bidrar till en varierad undervisning för eleverna. En 

lärare pratade också om hur hen använder film för att filma eleverna vid olika 

lektionstillfällen. Hen använde sig av sagor som Rödluvan och Bockarna Bruse som 

eleverna sedan får dramatisera och spela in. Andra lärare använde sig av engelska tv-

serier (med eller utan undertext, svensk eller engelsk). Efter avsnitten diskuterades det 

eleverna emellan samt tillsammans med läraren för att se hur mycket eleverna förstått. 

Några lärare nämnde hur en film kan fungera som ett komplement till ett tema eller 

till en specifik lektion och dess innehåll, exempelvis en lektion om kroppsdelar på 

engelskan, att en film om detta kan visas för att ge eleverna både ljud och bild. En lärare 

nämnde hur filmer också kan användas för att skapa kulturell medvetenhet hos 

eleverna och vara ett komplement till religionsundervisningen. 
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4.1.1 Diskussion 

Flera lärare nämnde hur filmanvändning gynnar eleverna då de får både ljud och bild. 

Dessa lärare berättade också hur de använder film och andra komplement vid 

engelskundervisningen. Ingen av dem använder ordet multimodalitet men det blir 

tydligt att det faktiskt är det de håller på med då de inte bara låter eleverna titta på och 

diskutera en film de har sett, utan också för att de filmar eleverna och låter dem 

reflektera över sitt eget lärande. Forskning säger att ett multimodalt arbetssätt kan 

förstärka vad som sägs och skrivs som i sin tur kan leda till att eleverna förstår vad som 

sägs och skrivs bättre (Jewitt, 2005). Filmer och ett multimodalt arbetssätt är alltså ett 

fungerande komplement till den mer traditionella undervisningen med andra 

läromedel. 

Det var enbart en lärare som nämnde hur kultur och annan information kan läras ut 

via film. En annan talade om hur hen brukar knyta an till högtider med hjälp av film, 

vilket kan ses som att hen försöker knyta an till kultur och religion i 

engelskundervisningen. Utöver dem så nämnde ingen annan hur film kunde bidra till 

interkulturalitet i undervisningen. Detta kan bero på att informanterna inte tänkte på 

kultur eller religion när vi ställde frågor eller så har inte de andra informanterna det i 

åtanke när de använder film i sin engelskundervisning. Chao (2013) menar att 

eftersom filmer visar specifika sociala situationer är de rika på information om olika 

kulturer. Filmer kan också låta eleverna uppleva kulturer och länder som de tidigare 

kanske läst eller hört talas om, vilket i sin tur också kan bidra till att eleverna blir 

nyfikna och uppmärksamma på lektionen. 

Flera av lärarna talade om en varierad undervisning och det går att se en viss variation 

hos flera av dem men lite mindre variation hos andra. Det var endast en som nämnde 

hur hen arbetade med rollspel och att spela in eleverna, istället för enbart visa film för 

eleverna. Det kan finnas olika orsaker till detta: skolan kanske inte erhåller resurser 

för att filma eleverna, lärare och/eller elever kan känna sig osäkra för att filma eller bli 

filmade, läraren kanske anser att tiden inte finns till och att den bör distribueras till 

annat, eller så kanske läraren inte har kommit på idén att filma och ha rollspel eller 

inte gillar idén att filma och ha rollspel. Enligt Hassen Kabooha (2016) så är lärarens 

engagemang viktigt för att eleverna ska delta mer på lektionerna. Hassen Kaboohas 

forskning visar att elevernas engagemang och deltagande har ökat då läraren använt 

sig av en mer varierad undervisning, exempelvis film, jämfört om läraren använt sig av 

läroböcker. 
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4.2 Varierad undervisning kan skapa motivation 

I detta avsnitt har data bearbetats genom att sortera intervjusvaren i kategorin: 

motivation. 

Alla lärarinformanter nämner motivation under intervjuerna. Med motivation menar 

de att eleverna tycker att det är roligt att lära sig engelska och att de rycks med under 

lektionerna. Nästan alla lärare anser att filmer och varierad undervisning skapar 

motivation hos eleverna, att filmer fångar elevernas intresse och uppmärksamhet. En 

av lärarna talade otydligt om det och sa hur hen ansåg att film inte var 

motivationshöjande men att en icke varierad undervisning lätt kan göra eleverna 

uttråkade. Flera lärare pratade om hur varierad undervisning är bra då det hjälper till 

att fånga upp fler elever. Att de med hjälp av film inte bara fångar de högpresterande 

elevernas intresse utan även de elever som känner motstånd till att lära sig läsa och 

skriva på engelska. Även de elever som anser att skolan är tråkig rycks med när film 

inkorporeras i undervisningen. En av lärarna nämnde hur hen använder film som just 

en motivationshöjare. Dessa lärare använde sig av film på olika sätt för att 

undervisningen skulle bli mer varierande, exempelvis olika webbplatser som UR, SLI, 

de använde sig av olika serier som The Game och Kids English Zone. Några av lärarna 

kunde, som tidigare nämnt, också filma sina elever när de har rollspel. 

4.2.1 Diskussion 

Det blir tydligt att dessa lärare anser att filmanvändning är motivationshöjande då det 

fångar elevernas nyfikenhet till att lära sig det engelska språket. Dock sa en lärare att 

filmanvändning inte fungerade som en motivationshöjare. Detta kan ha fler orsaker, 

antingen var vi otydliga i vår intervju med hen eller så missförstod vi hens svar. Det är 

med största sannolikhet det sistnämnda då hen precis efter det sa att en varierad 

undervisning gör eleverna motiverade och att film utgör en annan dimension då 

eleverna får både titta och höra. Sayer och Ban (2014) hävdar att bland annat film i 

engelskundervisningen gör eleverna mer motiverade eftersom elevernas fritid 

innehåller film och musik. Eleverna tittar på engelska filmer och lyssnar på engelsk 

musik och Sayer och Ban menar då att lärarna ska försöka använda sig av elevernas 

intressen i undervisningen. Hassen Kaboohas (2016) studie om filmanvändning i ett 

EFL (English as a Foreign Language) klassrum påvisade också att film var 

motivationshöjande och att eleverna på så vis förbättrade sina grundläggande 

språkkunskaper samt sina kunskaper i slang, dialekter och i vissa fall mångkulturalitet. 
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Hen menar också att motivationen hos eleverna skapade ett livligare klassrumsklimat 

och mer aktiva elever. 

4.3 Lyssna, höra och förstå 

I detta avsnitt presenteras data som har bearbetats och sorterats under kategorin: 

språkförståelse.  

Under intervjuerna fick vi veta att många av lärarnas syfte med filmanvändning bland 

annat var hörförståelse, att eleverna skulle få höra på talad engelska, inhemsk 

engelska, för att de ska få fokusera på dialoger och kunna lyssna och titta på en film 

och sedan förstå sammanhanget. 

Vi ställde också en fråga angående undertexter. Det var blandade svar men 

majoriteten av lärarna använde sig av undertexter, dock endast på engelska då de 

upplever att eleverna annars fokuserar mer på den svenska undertexten än på det 

talade språket. Några av lärarna valde bort undertexten helt eller valde bara att ha det 

ibland, detta för att de yngre klasserna knappt har knäckt läskoden på svenska och 

därför trodde de att det kanske skulle förvirra dessa elever. 

4.3.1 Diskussion 

Vi vet att filmanvändning är ett medel som kan förse eleverna med talad engelska för 

dem att lyssna på och att de på så sätt får träna hörförståelse, som är några av 

informanternas syfte och äldre studier visar att eleverna behöver exponeras av muntlig 

interaktion vid inlärning av ett nytt språk (Jaén & Basanta, 2009). Elevenkäternas 

utformning och elevernas svar visar tyvärr inte om eleverna faktiskt lär sig 

hörförståelse. Men vi vet att elevernas svar antyder att de lär sig nya ord, tala engelska, 

förstå engelska och prata engelska, allt detta genom att se och lyssna på film. Utifrån 

lärarnas syfte och elevernas svar kan vi ändå se att det finns ett sammanhang, dock 

kunde det blivit ännu tydligare om intervjuer och enkäter varit jämförbara. Enligt 

Husbye och Vander Zanden (2015) är det inte enbart hörförståelsen som förbättras 

utan även elevernas förståelse för en text kan förbättras om de får göra en film av till 

exempel en bok. Lärarna skulle förslagsvis också kunna använda sig av videoklipp på 

ramsor där texten rullar, eller inte om de anser att det förvirrar eleverna. Men med text 

så får eleverna läsa orden samtidigt som de hör dem och ser en video till, vilket då 

kanske gör inlärningen lite roligare. Lärarna belyser också hur de vill tillgodose alla 



 16

elevers behov, att vissa elever vill se och andra vill höra, och därför kan filmmediet 

fånga fler elever.  

Lärarinformanterna nämnde hur de ibland använde sig av undertexter vid 

filmanvändningen. Några valde bort det för att de trodde det förvirrade eleverna. Vi 

diskuterade om det förvirrade eleverna för att de inte kan läsa, vare sig det handlar om 

engelska eller svenska, eller om det handlar om att eleverna inte hinner med att både 

lyssna och läsa samtidigt. Därför kanske undertexter kan undvikas till en början och 

införas när elevernas läskunnighet har förbättrats. Lee m.fl. (2015) testade elevernas 

läsförståelse och lät en grupp elever läsa en saga och lyssna på ljudspåret till sagan 

samtidigt, medan den andra gruppen fick se på en film om sagan, utan text. Eleverna 

som fick se sagan på film utan text kunde i efterhand lättare återberätta vad sagan 

handlade om, jämfört med eleverna som enbart fick läsa och lyssna på sagan. Den 

tidigare nämnda studiens resultat var att film utan text gav bättre resultat än sagor som 

lästes och lyssnades på. Däremot undersöktes det inte om film med undertext 

förbättrade läsförståelsen eller inte. Vi kan alltså inte veta vilken påverkan undertexter 

har för engelskainlärningen. Vi nämnde tidigare i stycket att undertexter kanske kan 

införas när elevernas läskunnighet har förbättrats, men vi funderar också på om 

undertexter kan vara en fördel då alla elever är olika och lär sig på olika sätt. 

4.4 Enkäterna 

Under denna rubrik kommer enkätens tre frågor att presenteras i ordning följt av en 

diskussion. Sammanlagt är det 75 medverkande elever i årskurs 2 och 3. Vi har valt att 

redovisa svaren i form av cirkeldiagram som visar resultatet i form av procent. Dock är 

75 svar för lite för att kunna redovisas i procenttal (Ejlertsson, 2016) därför valde vi 

även att ta med en tabell som visar antalet på fråga 1 och 2 eftersom fråga 3 har alla 

elever svarat med ett svar. Vi vet även att denna studie inte har ett tillräckligt stort 

underlag för att redovisningen ska vara statistiskt säkerställd.et för att det gör det 

lättare att få en uppfattning om hur stor andel av eleverna som svarat vad.   

4.4.1 Vad fick du lära dig idag? 

Den första frågan som informanterna fick var en öppen fråga Vad fick du lära dig idag? 

Svaren delades in i tematiska kategorier: grammatik, nya ord, förstå talad engelska, 

prata engelska, skriva på engelska och inget nytt. På denna fråga har vissa 

informanter även svarat att de lärt sig flera olika kategorier tillexempel, informant 17 
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(årskurs 3) skrev ”Jag lärde mig att stava jag lärde mig nya ord och att prata lite”. Detta 

innebär att flera informanter angett flera olika svar och därför stämmer resultatets 

antal inte överens med informanternas antal. Resultatet visar att de flesta eleverna 

sade att de lärde sig nya ord på engelska, på fråga 1 som löd ”Vad har du lärt dig idag?” 

svarade informant 5 (årskurs 1) ”Nose, Hand, Ear”. Därefter kommer grammatik och 

att prata engelska, där informant 15 (årskurs 3) svarade på fråga 1 ”Jag lär mig prata 

engelska” och informant (årskurs 3) svarade ”jag har lärt mig att man kan skriva ing 

efter sing så blir det singing”. Det var många som svarade att de inte lärt sig något nytt 

alls, informant 5 skrev ”Inget, jag kan redan engelska. Till stor del menar jag då för jag 

kan lixom inte stava perfekt men det kan jag inte på svenska heller.” Resultatet visar 

att några informanter angav att de lärde sig att skriva på engelska, informant 34 

(årskurs 2) skrev ”idag när jag kollade på filmen så lärde jag mig att förstå, skriva och 

att prata På engelska.” Nedan visas ett stapeldiagram.  

 

 

Figur 1 

4.4.2 Kryssa i allt du lärt dig när du tittat på film 

Fråga två i enkäten var en sluten fråga med fyra svarsalternativ. Informanterna skulle 

kryssa i vad de tycker att de lär sig när de tittar på film. Det var många som kryssade i 

alla rutor. Även här dominerar kategorin nya ord sedan kommer kategorin förstå lite 
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engelska till sist kommer kategorierna prata lite engelska och skriva lite engelska. 

Resultatet i antal är 44 informanter kryssade i kategorin nya ord, 31 informanter 

kryssade i prata lite engelska, 41 informanter kryssade i förstå lite engelska och 30 

informanter kryssade i att de lärde sig skriva lite engelska. Här visar vi också ett 

diagram. 

 

Figur 2 

4.4.3 Ringa in smileyn som passar dig bäst 

Sista frågan består av fyra olika påståenden 1. Jag förstår vad som sägs på filmen 2. 

Jag lär mig många nya ord när jag tittar på film 3. Jag förstår vad filmen handlar 

om och påstående 4. Jag kan berätta vad filmen handlar om. Informanterna hade tre 

olika svarsalternativ att välja på bestående av tre olika färgade smilisar den första en 

grön glad gubbe den andra en gul gubbe med rak mun och den sista en röd gubbe med 

ledsen mun. Vi valde att använda oss av smilisar för att vi kände att det enkäten blev 

mer intressant för barnen och att smilisarna kunde underlätta för de barn som kanske 

inte förstod vad som skulle göras via texten som en instruktion. Med smilisarna är det 

lättare att tolka vad som menas med frågan. Vi kommer att presentera varje påstående 

för sig. I diagrammen har vi valt att tolka den gröna glada smilisen som jag håller helt 
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Figur 3 

4.4.4 Diskussion 

Enkätundersökningen visar att i fråga 1 ”Vad fick du lära dig idag” och 2 ”Kryssa i allt 

du lärt dig” är det nya ord som eleverna har skrivit och kryssat i att de tyckt att de lärt 

sig via film. Medan i fråga tre och påstående två där informanterna skulle ringa in 

smileyn som de tyckte passade bäst in vid påståendet resulterade det i att 38 av 75 

elever håller med i någon mån att de lärt sig nya ord. Vad kan det bero på? Vi har 

diskuterat detta och kommit fram till några olika anledningar. Det första är att 

resultatet från lärarintervjuerna visar att de vill att eleverna ska lära sig nya ord. Här 

diskuterade vi att lärarna kanske skriver upp eller säger till eleverna vad syftet med 

filmundervisningen är: att lära sig nya ord. En annan aspekt är att eleverna har tittat 

på varandra och velat härma vad deras kompis har skrivit.  

Påstående 3 och 4 har vi också diskuterat, 61 informanter anser att de förstår vad 

filmen handlar om medan endast 42 informanter kan berätta vad filmen handlar om, 

vad beror detta på? Även här har det diskuterats och det vi kommit fram till är att det 
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kan bero på att det är lättare att förstå ett annat språk än att kunna prata språket. 

Spinner (2013) diskuterade i sin studie att förståelse för språk kräver en annan process 

än vad som krävs för att kunna tala språket. Men hen diskuterade också ifall de två 

hänger ihop. Spinner nämnde hur processen för både reception och produktion liknar 

varandra för att de båda handlar om ackvisition av former och meningar, och 

förklaringen mellan dem. Hen nämnde också hur de båda har olika processer som är 

speciella för just reception och produktion. Vi diskuterade även att det inte bara 

behövde handla om förståelsen utan att det kunde skett ett missförstånd, att eleverna 

kanske trodde att de skulle återberätta på engelska och att de inte fick återberätta på 

svenska.  

Resultatet på enkätfrågorna visar att de flesta informanter ansåg att de lärt sig nya 

ord genom filmundervisning. Detta resultat finner därför stöd i tidigare studier, t.ex. 

Hassen Kaboohas (2016), som visade att det mest specifika som eleverna lärt sig var 

nya ord. Detta var på grund av att motivationen ökade och därför skapades ett bättre 

klassrumsklimat som ledde till mera diskussioner mellan klassen och läraren. 

Enkätfråga 1 var en öppen fråga där informanterna hade möjlighet till att skriva vad de 

själva ansåg att de lärt sig, vilket gav oss sex olika kategorier. Förutom att kategorin 

nya ord var dominerande så var det inte så stora skillnader mellan de andra 

kategorierna utan de höll sig ganska lika. 10 informanter valde att skriva att de inte lärt 

sig något alls, sex av de tio informanterna skrev även en förklaring till varför de inte 

lärt sig något och alla sex informanter skrev samma sak, ”jag kunde redan det här”. 

Resterande fyra informanter har inte gett någon förklaring och är öppen för egen 

tolkning. Fråga 2 var likadan, kategorin nya ord dominerade medan de andra 

kategorierna var väldigt jämna. Fråga 3 var lite mer ojämn dock var de gröna och gula 

smilisarna mest inringade och de röda smilisarna var väldigt få. Utifrån detta kan vi 

anta att informanterna tycker att film är ett bra verktyg i engelskundervisningen och 

att de lärt sig nya ord, skriva och prata lite engelska och även förstå lite engelska.  

Jaén och Basanta (2009) skriver om att ett multimodalt arbetssätt är viktigt för att 

eleverna ska få en större förståelse av kontexten för att skapa ett samband. Genom 

filmanvändning hjälper man eleverna att utveckla de kommunikativa kunskaperna. 

För att lära sig ett nytt språk är det viktigt att eleverna får ta del av den muntliga 

interaktionen och få se andra kommunicera på engelska. För att eleverna ska kunna 

lära sig språket är det viktigt att de både får prata och lyssna på engelska. Studien som 

Lee m.fl. (2015) gjorde med två grupper där en grupp fick se en film medan den andra 



 21

gruppen inte fick det, visade det sig att gruppen som fick se film förbättrade sin 

hörförståelse på grund av att bilderna bidrog till en positiv förstärkning. Resultatet av 

enkäterna visar att större delen av eleverna anser att de lärt sig nya ord när de tittar på 

film. 61 elever har även svarat att de förstår vad filmen handlar om samt att 42 elever 

svarat att de kan återberätta filmen. Det visar att de är uppmärksamma när film visas 

i undervisningen. Hassen Kabooha (2016) nämner även att film har en betydelsefull 

effekt på lärandet och utvecklingen av de grundläggande språkkunskaperna såsom att 

skriva, lyssna, tala och läsa. Det är dock svårt att veta om detta kan vara sant. Eftersom 

vi inte var där och kunde berätta vårt syfte med enkäten är det svårt att veta hur 

eleverna uppfattade frågorna. I nuläget vet vi inte om lärarna hade berättat för eleverna 

att en enkät skulle besvaras efter undervisningen. Det kan ha påverkat eleverna, i 

efterhand ser vi att vi kunde haft tydligare instruktioner med enkäten till läraren.  

Skolverkets indikatorer på vad elever i åk 1-3 ska kunna under ämnet engelska är 

diverse former av enkla samtal och dialoger, ord i närmiljön, enkla beskrivningar, 

filmer och berättelser för barn, kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

och förstå och tolka innehåll i språket. Undervisningen ska utveckla elevers engelska 

språk och eleverna ska få kunskap om olika områden där engelska används samt kunna 

ha tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer. Eleverna ska även 

kunna utveckla en kommunikativ förmåga där talad och skriven engelska ingår. 

Undervisningen ska även bidra till att hjälpa eleverna att formulera sig och samspela 

med andra i tal och skrift (Skolverket, 2011).  

Denna enkätundersökning är inte den mest tillförlitliga undersökningen (reliabilitet) 

eftersom vi endast hade 75 enkätsvar och för att den ska bli tillförlitlig krävs mycket 

mer. Utformningen av enkätfrågorna har gjorts om många gånger och den som 

användes var den vi ansåg skulle besvara våra forskningsfrågor så bra som möjligt. 

Eftersom vi skulle använda oss av både intervjuer och enkäter så skulle vi få från två 

olika synvinklar och på det sättet kunna se likheter och skillnader mellan svaren. Att 

mäta det som är relevant och att använda rätt verktyg vid rätt tillfällen (validitet) var 

inte helt lätt. Frågorna som omarbetades blev till den bästa versionen av vad vi kunde 

åstadkomma på den tid vi hade att arbeta med detta. Vi anser att frågorna blev bra 

gjorda och att de besvarade det vi undersökte.   
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5 Övergripande diskussion och slutsats  

I detta avsnitt presenteras resultatsammanfattning, slutsats, metoddiskussion och 

framtida forskning.  

5.1 Resultatsammanfattning  

Studiens resultat antyder att lärarna anser att film i engelskundervisningen fungerar 

som ett komplement till den rådande engelskundervisningen, att filmanvändning 

bidrar till elevernas språkinlärning om lektionerna är välplanerade och har ett syfte. 

Enkäterna visade också att majoriteten av eleverna anser att de lär sig nya ord och att 

förstå talad engelska, vilket också Hassen Kaboohas (2016) studie beskriver. Dock 

fanns det enstaka elever som ansåg att de inte lärde sig något nytt under just den 

lektionen de hade, utan att det istället blev repetition på saker som de redan kunde, 

vilket också var något lärarna tyckte att undervisningen skulle innehålla. Det kan dock 

också innebära att just den lektionen inte gav det resultat som läraren från början ville 

ha. Men sedan kan vi också spekulera över elevernas svar. Menar eleverna verkligen 

att de inte lärde sig någonting nytt alls? De kanske inte bara märker att de faktiskt har 

lärt sig något nytt. 

Studien berättar för oss att lärarna använder sig av olika metoder vid filmanvändning, 

allt från olika webbplatser, till serier och egengjorda filmer. Detta bidrar, enligt oss och 

lärarinformanterna, till motivation hos eleverna, vilket Sayer och Ban (2014) belyser i 

sin studie. De hävdar att lärarna med hjälp av film tar in elevernas fritid in i 

klassrummet, vilket skapar ett intresse som i sin tur blir motivationshöjande. 

Som tidigare nämnt ansåg några av eleverna att de lärde sig förstå talad engelska, 

dock inte alla elever. Men Jaén och Basanta (2009) hävdar att eleverna behöver höra 

talad engelska för att sedan lära sig att förstå den.  

Några av elever anser att de också lär sig att skriva på engelska, prata lite engelska 

samt förstå talad engelska.  

5.2 Metoddiskussion 

Från början var tanken att ha tre olika datainsamlingsmetoder. En semi-strukturerad 

intervju, en observation och sedan en enkätundersökning; detta för att vi ville ha så 

många synvinklar som möjligt. Intervjun skulle ske först och vi hade beräknat att det 

skulle ta ca 30-40 minuter. Efter intervjun skulle vi observerat en 
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engelskundervisning där film ingick och slutligen skulle vi dela ut en 

enkätundersökning till eleverna. Det var tyvärr inte många skolor som kunde ta emot 

oss och eftersom vi hade ett tidsschema att följa fick vi lov att göra om vår studie. Vi 

valde därför att ta bort observationen och göra intervjun till en telefonintervju.  

 Utformningen av intervju-och enkätfrågorna har skett av oss men vi har tagit stöd 

och hjälp från Bryman (2011), Ahrne och Svensson (2015) och vår handledare. Varför 

vi valde att använda oss av en semi-strukturerad telefonintervju var för att vi ansåg 

att förberedda frågor skulle bidra till att vi använde oss av samma frågor för alla 

informanter eftersom det annars kan bli att man ställer olika frågor till 

informanterna. Efter genomförandet av alla intervjuer reflekterade vi över om vi hade 

för få frågor. Vi diskuterade att fler frågor skulle gett oss mer svar och ett större och 

bredare resultat eftersom enkätfrågorna och intervjufrågorna inte belyser samma sak. 

Vi borde ha skapat frågor som var lika varandra till både lärare och elever för att 

sedan kunna jämföra svaren, vilket är något att tänka på i framtida forskning.  

Enkätfrågornas utformning är vi nöjda över dock reflekterade vi över hur väl 

intervjufrågorna och enkätfrågorna kompletterar varandra, vilket var vårt syfte från 

början. Vi kom fram till att intervjufrågorna och enkätundersökningen kunde ge oss 

bättre information om vi omformulerat våra frågor, dock kände vi att lärarna och 

eleverna har två helt olika positioner, lärarna från en pedagogisk position och 

eleverna från en kunskapsinhämtande position vilket medför två olika grunder att 

utforma frågorna på. Intervjufrågorna riktar sig mer till hur lärarna använder film 

och till vilket syfte filmerna används medan enkäterna riktar sig mer till vad eleverna 

anser att de lär sig från undervisning med film som pedagogiskt verktyg. Dock inser 

vi i efterhand att vi skulle haft med frågor på både intervjuerna och i enkäten som 

relaterade till varandra, för att på så sätt kunna jämföra lärarnas och elevernas 

åsikter. Detta hade också kunnat kompletteras med elevintervjuer. Vi reflekterade 

också över hur tillförlitlig enkätsvaren är. Eftersom vi inte var med i klassrummet vet 

vi inte om de tittade på varandras papper och skrev likadant eller hur lärarna 

presenterade enkäten för eleverna.  

5.3 Slutsats  

Vår slutsats är att lärare som använder sig av film i engelskundervisningen kan skapa 

en varierad undervisning genom rollspel, tv-serier, klipp på olika webbplatser och 

andra filmer. Lärarnas syfte blir i de flesta fall för eleverna att få lyssna på inhemsk 
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engelska, sådan engelska som talas av personer med engelska som förstaspråk 

exempelvis amerikansk och/eller brittisk engelska. Syftet var också att skapa 

motivation hos eleverna samt att förbättra elevernas ordkunskap, vilket också 

enkätsvaren visar.  

Vi anser dock att våra resultat inte är tillräckligt tillförlitliga då inte tillräckligt med 

informanter kunde delta i studien. Denna studie var liten och har några mindre lyckade 

designval. Vi borde tänkt på att ställa mer öppna frågor i enkäterna för att elevernas 

åsikter skulle komma fram tydligare. Enkäterna och lärarintervjuerna skulle haft 

matchande frågor för att det skulle gå bättre att jämföra svaren. Vi har tagit lärdom av 

detta som vi kan tänka på i framtida forskning. Denna studie har ändå svarat på våra 

forskningsfrågor och gett oss lite klarhet i hur och i vilket syfte lärare använder film i 

engelskundervisningen. Dessutom har enkäten gett oss en bättre förståelse för vad 

eleverna lär sig av filmanvändning i engelskundervisningen. 

5.4 Framtida forskning   

Vidare forskning skulle kunna fokusera på att en större studie då vår studie är liten. 

För att skapa en mer tillförlitlig studie så behöver den bli mer omfattande. Om den ska 

bli ännu mer intressant och tillförlitlig så kan en fördjupning göras i ämnet, fler eller 

andra frågor som gör resultatet mer tydligt och/eller genomföra observationer under 

engelskalektioner. Det kan vara av intresse att undersöka hur eleverna utvecklas mer 

långsiktigt med hjälp av film i engelskundervisningen, eller annan språkundervisning 

också.   
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Bilaga 1 - intervjufrågor  

1. Hur använder du film i din engelskundervisning?  

2.  Använder du undertext till filmerna?  

3. Till vilket syfte använder du filmerna?  

4. Tycker du att filmer är ett bra komplement till undervisningen? 

5. Använder du dig av långfilmer i din engelskundervisning?  
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Bilaga 2 - enkätfrågor 

Vad fick du lära dig idag?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Kryssa i allt du lärt dig när du tittat på film  

 

           Nya ord på engelska 

 

          Prata lite engelska   

 

          Förstå lite engelska  

 

          Skriva lite på engelska 
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Ringa in smileyn som passar dig bäst  

 

Jag förstår vad som sägs på filmen 

 

Jag lär mig många nya ord när jag tittar på film  

 

Jag förstår vad filmen handlar om  

 

Jag kan berätta vad filmen handlar om  
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Bilaga 3 - brev till rektor 

Hej!  

Vi heter Anna och Elin och är två lärarkandidater som läser till F–3 lärare vid 

Mälardalens högskola i Eskilstuna. Denna termin skriver vi en uppsats inom kursen ” 

Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, engelska 15.0 hp”, och vi har valt att 

undersöka varför lärare väljer att använda sig av film i sin undervisning och hur de går 

till väga. För att kunna genomföra studien behöver vi nu samla in data från lärare som 

arbetar i skolan och vi söker därför att på detta sätt komma i kontakt med lärare som 

dels undervisar engelska i årskurs 1–3, och dels har planerat att använda film i sin 

undervisning någon gång under perioden 1–5 maj, 2017. 

 

Insamlandet av data kommer att ske i två steg. Det första steget är en semi-

strukturerad intervju med läraren, denna tar ca 10–15 min i anspråk och kan även 

utföras per telefon, och det andra steget omfattar en enkät för eleverna att svara på där 

de får möjlighet att reflektera över vad de tycker att de lär sig genom att arbeta med 

film. Beroende på vad lärare föredrar kan enkäten skickas i pappersform eller som 

länk. Vi kommer även behöva hjälp av undervisande lärare med att dela ut och samla 

in en medgivandeblankett till vårdnadshavare.  

 

Vi är medvetna om att det är mycket som ska rymmas inom en lärares arbetstid och att 

vårterminen är en speciellt arbetsam period för många lärare, men vi hoppas ändå att 

det ska finnas någon som kan tänka sig att avsätta tid till att hjälpa oss samla in data 

till vårt projekt. Som studenter behöver vi få ta del av den vardag som snart ska bli vår 

och detta projekt är därför en mycket viktig del av vår utbildning. Vi vore därför mycket 

tacksamma om du skulle vilja hjälpa oss genom att vidarebefordra detta brev till de 

lärare som du tro skulle kunna vara intresserade. Tveka inte att kontakta oss om du 

eller någon lärare har några frågor angående projektet.  

 

Tyvärr medför dessutom tidsramen för projektet att vi skulle behöva ett svar så snart 

som möjligt, helst senast den 26 april, 2017. Vi ber om ursäkt om detta innebär 

besvär men hoppas på förståelse. 

 

Stort tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Elin Danielsson & Anna Gyllhamn, 
 
 
Kontaktuppgifter:  
Anna Gyllhamn, tel. 0722–23 36 12, mail: agn14004@student.mdh.se   
Elin Danielsson, tel. 0707–62 02 56, mail: edn14002@student.mdh.se .  

Handledare: Charlotta Palmstierna Einarsson, tel. 0708-31 11 40, mail: 
lotta@scoproduction.se . 
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Bilaga 4 - medgivandeblankett för lärare  

Eskilstuna 2017-04-24 

 

 

Information om deltagande i studie om hur lärare använder film i undervisningen, 
vårtermin 2017. 

Vi heter Anna och Elin och är studenter vid Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och 
årskurs 1–3, Mälardalens Högskola, Eskilstuna. Vi genomför nu en studie om hur lärare använder film 
i undervisningen inom engelskämnet. 

Syfte och genomförande: Insamlandet av data kommer att ske i två steg. Det första steget är en semi-
strukturerad intervju som tar ca 10–15 min i anspråk. Intervjun kan även utföras per telefon. Det andra 
steget omfattar en enkät för eleverna att svara på där de får möjlighet att reflektera över vad de lär sig 
genom att arbeta med film. Beroende på vad du som lärare föredrar kan enkäten skickas i pappersform 
eller som länk. Syftet med dessa aktiviteter är att ta reda på varför lärare väljer att använda 
film i undervisning av engelskämnet och hur de går tillväga. Den här studien berör i första 
hand dig som lärare, men då även elever ombeds svara på en enkät behöver vi din hjälp att dela ut och 
samla en medgivandeblankett för underskrift av vårdnadshavare.  

Deltagande: Att delta i studien är frivilligt och innebär att du tillåter att vi samlar in data i form av 
en intervju samt att vårdnadshavare och elever ombeds ge sitt medgivande till elevernas deltagande i 
studien i form av enkätsvar. För eleverna gäller att oavsett om de väljer att medverka i studien 
eller inte, deltar de i undervisningen som vanligt. 

Sekretess: Studien följer noga de etiska föreskrifter som gäller för god forskningssed. Allt insamlat 
material behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett säkert sätt. Samtliga 
medverkande lärare, elever samt skola kommer att vara anonyma i efterföljande 
publikationer och/eller presentationer. Både elever och lärare avidentifieras, vilket innebär att 
deras namn ersätts med en kod. 

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss på mejl alternativt 
telefon.  

Vi heter Anna Gyllhamn, tel. 0722–23 36 12, mail: agn14004@student.mdh.se , och Elin 
Danielsson, tel. 0707–62 02 56, mail: edn14002@student.mdh.se .  
 
Vår handledare heter Charlotta Palmstierna Einarsson, tel. 0708–31 11 40, lotta@scoproduction.se . 
 
Medgivande: Genom att kryssa för ”Ja” och skriva under detta dokument ger du ditt 
medgivande till att delta i vår studie enligt ovanstående beskrivning. Ett ”Nej” innebär att 
du inte deltar i studien. 

 Ja, jag deltar i studien om ”hur lärare använder film i undervisningen”. 

Nej, jag deltar inte i studien om ”hur lärare använder film i undervisningen”. 

 

______________________                               __________________ 
Namn    Undervisar årskurs, klass 

 
Skola    
 

__________________________                    __________________________ 
Ort     Datum 
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Bilaga 5 - medgivandeblankett för elev  

Eskilstuna 2017-04-24 

 

 

 

Information om elevdeltagande i studie om hur lärare använder film i undervisningen, 
vårtermin 2017. 

Vi heter Anna och Elin och är studenter vid Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och 
årskurs 1–3, Mälardalens Högskola, Eskilstuna.  

Syfte och genomförande: Vår studie handlar hur lärare använder film i undervisningen av engelskämnet 
i årskurserna 1–3. Insamlandet av data kommer att ske i två steg. Det första steget är en semi-
strukturerad intervju som tar ca 10–15 min i anspråk. Intervjun kan även utföras per telefon. För 
kompletterande information kommer vi även be elever svara på en enkät som främst rör deras 
uppfattning om lektionen och inlärningsuppgiften. Syftet med dessa aktiviteter är att ta reda på 
varför lärare väljer att använda film i undervisning av engelskämnet och hur de går 
tillväga.  

Deltagande: Att delta i studien är frivilligt och innebär att ni tillåter att ert barn svarar på 
enkätfrågorna, vilka enbart kommer att beröra innehållet i lektionen. Oavsett om eleven väljer att 
medverka i studien eller inte, deltar eleven i undervisningen som vanligt.  

Sekretess: Studien följer noga de etiska föreskrifter som gäller för god forskningssed. Allt insamlat 
material behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett säkert sätt. Samtliga 
medverkande lärare, elever samt skola kommer att vara anonyma i efterföljande 
publikationer och/eller presentationer. Både elever och lärare avidentifieras, vilket innebär att 
deras namn ersätts med en kod. 

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss på mejl alternativt 
telefon.  

Vi heter Anna Gyllhamn, tel. 0722–23 36 12, mail: agn14004@student.mdh.se , och Elin 
Danielsson, tel. 0707–62 02 56, mail: edn14002@student.mdh.se . 
 
Vår handledare heter Charlotta Palmstierna Einarsson, tel. 0708–31 11 40, lotta@scoproduction.se . 

 
Medgivande: Genom att kryssa för ”Ja” och skriva under detta dokument ger 
vårdnadshavare och elev sina medgivanden till att delta i studie enligt ovanstående 
beskrivning. Ett ”Nej” innebär att eleven inte deltar i studien. 

 Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i studien om ”hur lärare använder film i undervisningen”. 

Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltar i studien om ”hur lärare använder film i undervisningen”. 

 
__________________________ _______________ 
Elevens namn    Klass 

 
__________________________                     _______________  
Lärare    Skola 
 

__________________________                     _______________ 
Ort     Datum 

Blanketten inlämnas till lärare.  


