
 

- Hur  

 

 

Sascha Hellman 

Anna Ridell 

 

 

 

Akademin för utbildning       EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation      UÖÄ007 15 hp 

           Vårtermin 2011 

 

 

 

 

Titta, språka, problematisera 
Hur svensklärare kan arbeta normproblematiserande och språkutvecklande 

med film som didaktiskt verktyg 

 

Watch, communicate, problematize 

How teachers in Swedish language can use film as a didactic tool to work 

problematizing about norms and to develop students’ language 

 

 

 

 

Sascha Hellman och Anna Ridell 

 

 

 

 

Handledare: Ingemar Haag 

Examinator: Magnus Jansson 

 



 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning       EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation      UÖÄ007 15 hp 

           Vårtermin 2011 

Sammandrag 

 Sascha Hellman & Anna Ridell 

Titta, språka, problematisera 

Hur svensklärare kan arbeta normproblematiserande och språkutvecklande med film 

som didaktiskt verktyg 

Watch, communicate, problematize 

How teachers in Swedish language can use film as a didactic tool to work 

problematizing about norms and to develop students’ language 

2011                                                                                                                      Antal sidor: 50 

 

Det här examensarbetet undersöker hur fyra svensklärare verksamma inom 

grundskolan och gymnasiet använder film som didaktiskt verktyg i syfte att 

normproblematisera och utveckla elevers språk. Metoden som används är 

semistrukturerad intervju. Resultatet visar att svensklärarna låter sina elever 

diskutera och reflektera kring vad filmer förmedlar genom både muntliga och 

skriftliga uppgifter samt övningar av olika slag. De är av åsikten att arbete med film 

är språkutvecklande och att man kan diskutera många olika aspekter utifrån film. 

Slutsatsen vi drar är att svensklärare med hjälp av film kan skapa meningsfulla 

sammanhang som gynnar elevernas utveckling vad gäller språk och medvetenhet 

kring normer. 
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1 Inledning 

I de nuvarande och nya kursplanerna för svenska, på både högstadie- och 

gymnasienivå nämns film som en del av det vidgade textbegreppet och vår tolkning är 

att film ska ses som likställd andra texter och att det därför ligger på en svensklärares 

ansvar att ha med film i sin undervisning. För lärarstudenter kan det därför bli 

problematiskt om de inte får kunskap om dels filmens specifika egenskaper och dels 

dess likhet med andra texter samt hur man som lärare ska förhålla sig till filmen som 

medium. Vår tolkning av styrdokumenten är att det även ingår i svensklärarens 

uppdrag att uppmärksamma normer och problematisera dem tillsammans med 

eleverna. Genom att hjälpa eleverna att få kunskap om normer kan eleverna 

förhoppningsvis bli mer medvetna i sitt handlande. Vårt intresse för normer grundar 

sig i att vi under lärarutbildningen har fått insikt i att normer ligger bakom olika 

typer av diskriminering, något vi som lärare har i uppdrag att motverka. Det är vårt 

ansvar som verksamma i skolan att fostra dagens unga till demokratiska och goda 

samhällsmedborgare. I det arbetet ingår att göra dem medvetna om vad 

konsekvenserna blir, såväl positiva som negativa, beroende på hur man som person 

väljer att agera i olika situationer och i mötet med andra människor.  

Filmer förmedlar många olika föreställningar om verkligheten. De presenterar 

idéer och normer - synliga och osynliga – som bidrar till den bild vi själva 

konstruerar av omvärlden. Visserligen presenteras sådana idéer och normer i andra 

slags texter också, men filmen som medium talar till många sinnen. Filmen har som 

konstform en dominerande plats i vårt samhälle och är en framträdande del av 

ungdomars vardag. Vi tror därför att det är viktigt att problematisera kring filmen då 

den uttrycker många normer som ungdomar tar till sig.  

Det är väsentligt att såväl lärarstudenter som verksamma lärare blir medvetna 

om hur man kan arbeta med film och normproblematisering. Vi ser en problematik i 

att få otillräckliga kunskaper om arbetssätt kopplade till film. Det kan leda till att 

man visar film utan en medvetenhet om de möjligheter som arbete med film kan 

innebära eller att man väljer bort film som text till förmån för exempelvis 

skönlitterära texter. Det fick oss att ställa de didaktiska frågorna hur och varför: Hur 

och varför arbetar svensklärare med film? 

Utifrån ovanstående frågor formulerade vi ett syfte med uppsatsen om att 

undersöka hur svensklärare med utgångspunkt i film kan arbeta för att medvetet ha 
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en språkutvecklande och normproblematiserande verksamhet. Vår uppfattning är att 

man som svensklärare kan använda film på ett medvetet sätt för att ha diskussioner 

med sina elever kring normer och att arbetet kring film är språkutvecklande för 

eleverna. I vår undersökning har vi tre språkliga begrepp som utgångspunkt vad 

gäller normproblematiserande arbete med film och det är tolka, förstå och formulera 

sig. Med det menar vi att elever behöver få stöd av lärare att tolka, förstå och 

formulera sig i mötet med en film. 

Filmen har ett eget, särpräglat uttryck, vilket också forskningen klargör 

(Ohlsson 1983, Holmberg 1994). Film är en egen sorts text och det är utvecklande i 

sig att försöka lära sig att förstå det filmiska språket. Det kan vara viktigt att lära sig 

ett specifikt språk för att tala kring normer och för att kunna tala om film. Vi vill 

därför ta tillfället i akt att lära oss av verksamma lärare som kan dela med sig av sin 

erfarenhet för att sedan delge andra vad vi fått ta del av. Vår förhoppning är att vår 

undersökning ska kunna bidra med en ny infallsvinkel vad gäller ett medvetet sätt att 

arbeta med film med syfte att problematisera normer samt att utveckla elevers språk. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka och analysera hur och varför ämneslärare som undervisar 

i svenska använder sig av film som didaktiskt verktyg i språkutvecklande och 

normproblematiserande syfte kring de normer som uttrycks i filmer. 

1.2 Frågeställningar  

1. Varför och hur arbetar ämneslärare med film i normproblematiserande syfte? 

2. På vilket/vilka sätt menar ämneslärarna att arbete med film kan utveckla elevers 

språk? 

1.3 Kategorier till vilka man kan knyta normer 

För att avgränsa vår undersökning utgår vi från de kategorier som återfinns i 

Diskrimineringslagen 2009 och Läroplanen för grundskolan 2011 

(Regeringskansliet 2009, Skolverket 2011 a) och dessa är: kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. De nuvarande läroplanerna 

skiljer sig från de nya som kommer på det sättet att ålder och könsöverskridande 

identitet eller uttryck är nya kategorier som har tillkommit. Lpo94 (Skolverket 2006 
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a) och Lpf94 (Skolverket 2006 b) uppdaterades senast 2006 och därför finns de två 

kategorierna inte med i de dokumenten. Eftersom det är skolans och lärarens 

uppdrag att lära eleverna att respektera varje människas egenvärde, att utveckla en 

tolerant hållning, att förstå andra människor samt kunna leva sig in i hur andra har 

det så ser vi det som att det ligger på lärarens ansvar att på olika sätt problematisera 

kring de kategorier som vi har nämnt.  

1.4 Begrepp och definitioner 

Normer: Normer beskrivs i Nationalencyklopedin som ”det ’normala’; det godtagna 

eller ideala t.ex. i en social grupp; konvention, praxis; det vartill man bör anpassa 

sig.” (NE b). Lena Martinsson & Eva Reimers (2008) skriver att en norm omfattar det 

som anses normalt och därför bär den också på det som inte är normalt. Något eller 

några skiljs därför ut som annorlunda. Genom att granska normer kan man förstå 

vad som gör det möjligt att kränka och diskriminera (Martinsson & Reimers, 

2008:9). De lyfter fram att det inte finns endast en norm utan flera och att normer 

ständigt är föränderliga. Det som anses normalt och lämpligt respektive onormalt och 

olämpligt förändras över tid. Normer kan förändras genom att det hela tiden 

existerar normer som säger emot varandra. Detta gör att det finns ett utrymme för att 

testa var gränserna går och på så sätt flyttas dessa (Martinsson & Reimers 2008:10-

11). Vidare skriver Martinsson & Reimers (2008:13) att normer inte endast finns i det 

vi människor tänker, säger och känner. Det finns också i teknologi och materiella 

fenomen. Som exempel på det senare ger de löner, arkitektur och infrastruktur. De 

styrdokument som gäller för skolan är också en del av det som styr våra normer. 

Normproblematiserande arbete är enligt vår definition ett arbete där lärare 

hjälper elever att tolka, förstå och formulera sig kring normer och dessas roll i 

människors liv. Det är lärarens roll att problematisera med sina elever hur normer 

påverkar människors agerande i olika situationer och deras bemötande gentemot 

andra människor. Det kan till exempel innebära att läraren uppmärksammar 

attityder som eleverna har gentemot olika företeelser och att läraren planerar 

diskussioner kring ett antal frågor rörande normer som film förmedlar.  

Film: Enligt Nationalencyklopedin (NE a) är en film en ”konstnärligt 

sammanhållen berättelse, skildring eller formexperiment inspelad på filmremsa eller 

olika videoformat.” (NE a). Den definitionen passar bra in i vårt arbete då vi främst 

har intresserat oss för spelfilmer i arbetet med svenskämnet. All form av rörlig bild 
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med dramatisk prägel har varit vårt huvudintresse och inte dokumentärfilmer eller 

andra typer av film med återgivande av fakta som syfte. Vi har inte gjort någon 

skillnad på om språket i filmerna som lärarna har visat har varit svenska eller något 

annat då vi ser det som att arbetet med film är språkutvecklande i sig. Genom att 

använda film från olika kulturer och språk samt med olika teman får man tillgång till 

ett mer varierat utbud. I vår uppsats använder vi ordet film. 

Det vidgade textbegreppet innefattar skrivna och talade texter samt bilder. Det 

senare omfattar både stillbilder och rörliga bilder (Skolverket 2009). Skolverket 

(2001) menar att film ”ska finnas i skolan som en källa till kunskap, som ett verktyg 

för elevernas eget skapande och som konstform. ” (2001:4). De hävdar att film är en 

av de kulturyttringar som särskilt attraherar barn och ungdomar och som ger 

eleverna möjligheter att uttrycka sig på andra sätt än genom att skriva och tala. För 

läraren gäller det att tillsammans med eleverna engagera sig i en filmupplevelse för 

att gemensamt utforska vad filmberättelsen har att säga och hur filmen är uppbyggd. 

Att arbeta med film är enligt Skolverket (2001) ett sätt att lyfta fram andra aspekter 

av berättarkonsten än vad som ryms i det talade och skrivna ordet. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har vi valt att disponera i sex kapitel. I det första kapitlet behandlas syfte, 

frågeställningar, begreppsdefinitioner och uppsatsens disposition. Det andra kapitlet 

presenterar vår metod och det material som vi har använt oss av. I vårt tredje kapitel 

redovisar vi den forskning som är relevant för våra perspektiv. Resultaten redovisas i 

kapitel fyra där vi tolkar och analyserar det som kommit upp under vår 

undersökning. I det femte kapitlet diskuterar vi vårt val av metod samt vad resultaten 

visar. Slutligen görs i det sista kapitlet en sammanfattning och vi drar slutsatser som 

kan komma att ligga till grund för fortsatt forskning. 
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2 Metod och material  

I detta kapitel förklarar vi den metod som vi har använt för att samla in data, vårt 

urval av informanter, hur vårt arbete kan anses vara pålitligt samt de etiska 

överväganden vi behövt göra. 

2.1 Metod 

Utifrån undersökningens syfte valde vi en kvalitativ undersökningsform med 

semistrukturerad intervju som metod. Runa Patel & Bo Davidson (2003:14) förklarar 

att forskning med kvalitativ inriktning innefattar så kallade mjuka data i form av 

exempelvis intervjuer och tolkande analyser. Staffan Stukát (2005:39)menar att den 

semistrukturerade intervjuformen är när intervjuaren har förberett ett antal 

huvudfrågor som sedan kan följas upp med följdfrågor beroende på hur informanten 

svarar. Enligt honom är denna intervjuform användbar då man vill få så utförlig 

information som möjligt av informanten och därför ansåg vi att den skulle vara 

användbar för just vår undersökning. Om vi hade använt oss utav det som Stukát 

kallar strukturerad intervjuform (2005: 38) så hade vi inte kunnat följa upp 

informanternas svar på samma grundliga sätt. Martyn Denscombe (2009) menar att 

en intervjuare som använder sig av den semistrukturerade intervjuformen är ”inställd 

på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och […] att låta den 

intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren 

tar upp.” (2009:234-235). Det Denscombe skriver bidrar till att förklara vårt mål med 

uppsatsen, nämligen att vårt fokus låg på att fånga upp fungerande exempel på hur 

man kan arbeta med film på ett normproblematiserande och språkutvecklande sätt. 

Det centrala för oss har inte varit att försöka nå representativitet utan att få svar på 

de didaktiska frågorna hur och varför. 

Intervjuerna spelades in på en diktafon för att vi lättare och med större exakthet 

skulle kunna återge vad lärarna gav uttryck för. Det inspelade materialet 

transkriberades därefter och sammanställningen av detta presenteras i resultatdelen. 

Vi har analyserat resultatet genom att noga läsa igenom intervjutranskriberingarna 

och därefter sorterat svaren efter uppsatsens två frågeställningar. Stukát nämner att 

intervjuutskrifter kräver många upprepade läsningar (2005:41) vilket vi har tagit 

fasta på. Vi har tagit med det lärarna sa som berörde vårt syfte och frågeställningar. 

Vissa aspekter verkade vid den första genomlyssningen ligga utanför vårt syfte, som 
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exempelvis filmanalys, men en noggrann analys visade att även de aspekterna var en 

del av lärarnas arbete som berörde normproblematiserande arbete. Precis som i 

många andra sammanhang så kommer personer i samtal in på stickspår som inte rör 

ämnet, och så var även fallet i våra intervjuer. Detta material har vi därför inte tagit 

med. 

2.2 Material 

Intervjuerna utfördes i april och maj våren 2011 på två medelstora skolor i 

Mälardalsregionen. Den ena skolan är en grundskola – 7-9 – och den andra en 

gymnasieskola. Intervjuerna ägde rum på skolorna i rum som valts av lärarna själva. I 

två av fallen utfördes de i lärarrum där andra lärare kom och gick och i de andra två 

fallen ägde de rum i klassrum där vi kunde sitta ostört. Vid samtliga intervjutillfällen 

deltog båda författarna av denna uppsats. 

Intervjufrågorna (Bilaga 2) valde vi med utgångspunkt i våra frågeställningar. Vi 

ville att frågorna skulle vara öppna nog för att ge informanterna utrymme att berätta 

hur de arbetar och vad deras syfte med film i undervisningen är. Vi valde att ha tre 

frågor som berör ämnet film på olika sätt, två frågor som rör språkutveckling och en 

fråga som rör hur läraren anser sig ha uppnått sitt syfte med att använda film i 

undervisningen. Den första punkten i frågeformuläret är ingen fråga utan en allmän 

punkt med syfte att diskutera kring normer för att skapa en gemensam bas för 

efterföljande frågor. Vi ville förstå hur lärarna uppfattade begreppet normer. I 

samband med att vi tillfrågade lärarna om de ville delta i vår undersökning skickade 

vi ett missivbrev (Bilaga 1)med intervjufrågorna (Bilaga 2) bifogade. Vi ville ge 

lärarna information om syftet med vår undersökning och – om de valde att tacka ja – 

en chans att förbereda sig inför intervjun. Under själva intervjuerna ställde vi 

följdfrågor som baserades på det informanterna nämnde som berörde 

språkutveckling eller normproblematiserande kopplat till film och följdfrågorna 

skilde sig därför åt mellan de olika intervjutillfällena. 

2.3 Urval 

Antalet lärare som vi har intervjuat är fyra stycken – en som arbetar på högstadiet 

och tre som arbetar på gymnasiet. Vi baserade vårt urval på lärare som undervisar i 

svenska och använder film i undervisningen för att bland annat beröra normer och 

det gjorde dessa fyra. Andra faktorer, som till exempel hur länge de har varit 
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verksamma som lärare, att de arbetar på olika gymnasieprogram eller i grundskolan 

tog vi inte hänsyn till då det inte var relevanta urvalsfaktorer för vårt arbete. 

Det är tidskrävande att göra noggranna, rättvisande och jämförande analyser av 

ett djupgående och omfattande intervjumaterial. Sett till den tid vi haft till förfogande 

med detta uppsatsarbete var det rimligt att begränsa antalet informanter till fyra 

stycken. Detta stämmer väl överens med det Stukát framhåller:  

 

När det gäller intervjuundersökningar där man avser att tränga riktigt djupt in i varje 

persons tänkande eller uppfattning blir antalet personer med nödvändighet ännu lägre. 

En kvalitativ analys av halvstrukturerade intervjuer (djupintervjuer) är ett mycket 

mödosamt arbete. […] Eftersom tanken med kvalitativa studier är att försöka upptäcka 

[…] sätt att resonera kräver arbetet och den djupare granskningen mycket lång tid.  

(Stukát, 1998:63) 

 

Precis som Stukát här är inne på var anledningen till att vi valde att begränsa antalet 

informanter den att kunna ha djupgående och omfattande intervjuer och vi fick ta 

med i beräkningen att vi arbetade inom en begränsad tidsram. 

Eftersom vi var medvetna om att de lärare vi kontaktade använde film samt i 

viss mån normproblematiserande arbete i sin verksamhet var vår bedömning att 

deras bidrag skulle vara unika och givande för vår undersökning. Denscombe påpekar 

att urvalet av informanter vid intervjuer är starkt kopplat till undersökningens syfte: 

”De människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet väljas därför att de 

har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en särskild 

position.”(2009:251). Vi har, som Denscombe uttrycker det, valt ”nyckelpersoner på 

fältet” (2009:251) för att utforska det specifika ämne vi har för vårt arbete. 

2.4 Undersökningens pålitlighet  

Genom att vi presenterar en tydlig redogörelse om vår datainsamlings- och 

analysmetod samt de beslut vi fattar i forskningsprocessen ger vi möjligheten att 

bedöma pålitligheten i våra resultat. Enligt Denscombe (2009) är detta nödvändigt 

för att en annan forskare ska kunna genomföra samma studie och få fram liknande 

resultat (2009:381).  För överförbarheten i denna undersöknings resultat utgår vi 

från frågan: I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall? 

(Denscombe 2009:382). Vår bedömning är att de resultat vi fått av intervjuerna med 

de fyra informanterna ger en god inblick i lärarnas arbete med 
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normproblematisering. När vi jämför vårt resultat med beskrivna metoder och 

arbetssätt kan vi visa att lärarna arbetar med god förankring i forskning och beprövad 

erfarenhet. Vi kan inte redovisa exempel från alla tänkbara arbetsmetoder, arbetssätt 

eller undervisningssituationer. Vi gick in i arbetet för att lyfta exempel på hur lärare 

arbetar med normproblematiserande arbete kopplat till film och varför de valt just 

film. Vi ser likheter mellan informanternas valda arbetssätt. De reflekterade över vad 

som fungerat bra, mindre bra och vilka saker de själva saknat hittills i sitt arbete. 

2.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet skriver om de fyra huvudkraven för forskningsetik: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

meddelade informanterna om att deras deltagande var frivilligt och vad uppsatsens 

syfte var. I missivbrevet tog vi upp att informanterna och deras arbetsplatser skulle 

anonymiseras, likaså de eventuella filmtitlar de nämner. Informanternas namn är 

därför fingerade för att skydda deras identitet. Detta för att de ska känna sig trygga 

med att ingen ska kunna spåra enskilda uttalanden tillbaka till dem själva 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta upprepade vi vid intervjutillfällena. Vi meddelade 

också att intervjumaterialet endast skulle användas till denna uppsats. 
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3 Bakgrund  

I detta kapitel beskrivs vad styrdokumenten – läroplaner, kursplaner och 

ämnesplaner för ämnet svenska – tar upp som kan ligga till grund för 

normproblematiserande arbete, arbete med film samt språkutveckling. Vidare tar vi 

upp litteratur som beskriver filmens språk och analys av film samt litteratur som 

beskriver hur man kan använda film för normproblematiserande arbete. Då vi tror att 

diskussioner är en viktig del av arbetet har vi med en översiktlig beskrivning av hur 

man kan skapa öppna samtal. Till detta kommer en sammanfattning av hur man kan 

arbeta normproblematiserande. Den litteratur vi har valt är ett urval och det går 

säkerligen att hitta andra beskrivningar och metoder som är användbara. 

3.1 Styrdokument 

Nedan redogör vi för vad läroplanerna samt kursplaner och ämnesplaner gällande 

svenskämnet berör om aspekter som kan kopplas till normproblematiserande arbete, 

arbete med film samt språkutveckling. Vi utgår från delar av svenskämnets syfte för 

gymnasieskolor och grundskolans senare år och då är det de delar som på olika sätt 

lyfter de kunskaper som krävs i ett demokratiskt samhälle. Skolan ska vara en plats 

där öppenhet kring olika uppfattningar finns och förs fram och eleverna ska kunna 

uppleva att de får möjlighet att göra personliga ställningstaganden i olika frågor. 

3.1. 1 De nuvarande läroplanerna för den frivilliga skolan och för den 

obligatoriska skolan samt den nya läroplanen för den obligatoriska 

skolan 

Läroplanerna Läroplan för grundskolan (Lpo94, 2006) och Läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf94, 2006) säger att alla som arbetar i skolan ska arbeta så 

att varje människas egenvärde respekteras. Arbetet ska utgå från kunskap och 

uppgifter som låter eleverna vara aktiva och delaktiga. Läroplanerna nämner specifikt 

att arbetet med att bemöta intolerans ska grundas på öppna diskussioner och 

kunskap och att skolan har ett ansvar för att alla elever blir väl bemötta, men även att 

eleverna lär sig att bemöta andra med samma respekt:  

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 
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behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt 

motverkas. (Lpo94 2006, Lpf94 2006) 

 

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. (Lpo94 2006, Lpf94 2006) 

 

Läroplanernas formuleringar är viktiga stöd för läraren men det finns en frihet att 

välja metoder och insatser för det aktiva arbetet. Läroplanernas innehåll ska vara en 

del av varje ämne och även här finns stor frihet för varje enskild lärare när det gäller 

hur man utformar arbetet. Den nya Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo11, 2011) är huvudsakligen densamma som den nuvarande, men 

då vårt arbete grundar sig på både de nuvarande och de kommande läroplanerna så 

vill vi ha nämnt den då vi kommer att referera till dessa i vår resultatdiskussion. 

3.1.2 Kursplanerna i svenska för gymnasiet  

För gymnasiet och Ämne – Svenska, Ämnets syfte (Skolverket, 2000 b) gäller det att 

eleven ska få ett språk som ger dem möjlighet att kommunicera, läsa och lära. Genom 

läsande och skrivande ska eleven tillägna sig nya begrepp, se sammanhang och lära 

sig att ha ett kritiskt förhållningssätt när den arbetar med text. Ämnets syfte pekar på 

att samhället kräver en ökad förmåga att kunna förstå, reflektera och ta ställning till 

vad som händer i omvärlden. Genom svenskämnet ska eleverna ”få rikligt med 

tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva 

och att möta olika texter och kulturyttringar.” (Skolverket, 2000 b). 

I mål att sträva mot för svenskämnet står att eleven ska: 

 

utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 

analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som 

ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle,(Skolverket, 2000 b) 

 

Detta innebär att det vidgade textbegreppet är inbegripet. Där finns grunden till att vi 

inriktat oss på att se hur lärarna arbetar med film för att belysa och problematisera 

normer. Ett annat mål är att eleven ska utveckla sin förmåga att bearbeta information 

från olika typer av källor och där är film en sådan. Eleven ska få möjlighet att uttrycka 

sig kring existentiella och etiska frågor. Eleven ska fördjupa sin förståelse för 

människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer. Detta kan man 
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utläsa från Ämne – Svenska, Ämnets syfte (Skolverket, 2000 b) att man kan nå 

genom att arbeta med olika texter och medier för att göra eleven förtrogen med 

”grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden men också medveten 

om destruktiva krafter att reagera emot” (Skolverket 2000 b). Svenskämnets karaktär 

och uppbyggnad innebär att eleverna bör få möta svenska språket i olika former och 

ta del av olika sorters litteratur. Styrdokumentet påpekar att detta blir relevant när 

eleverna får vara del av arbetet genom att till exempel bearbeta personliga, 

existentiella eller etiska frågor. Här nämns också att bearbeta texter inte bara är 

läsning utan även att lyssna och titta (Skolverket 2000 b). I Svenska A Kursplan för 

SV1201 – Svenska A (Skolverket 2000 c) och Svenska B Kursplan för SV1202 – 

Svenska B (Skolverket 2000 d) finns mål där eleverna ska kunna visa att de kan 

använda språket på olika sätt för att förmedla kunskaper, åsikter och insikter. 

Arbete med film som en av flera olika typer av texter kommer även 

fortsättningsvis vara relevant. I Ämne – svenska, Ämnets syfte för nya 

gymnasieskolan 2011 (Skolverket 2011 b) kan man läsa att syftet är i linje med 

beskrivningarna ovan. Delar ur syftet berör som tidigare att eleven ska kunna 

använda de kommunikationsmöjligheter som krävs i dagens samhälle och att de ska 

arbeta med olika typer av text, även film, och andra medier. Detta för att ge eleverna 

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

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv” (Skolverket 2011 b). I detta styrdokument står det inte mål att sträva mot 

som i tidigare ämnesplaner utan det står att undervisningen i svenska ska ”ge 

eleverna förutsättningar att utveckla” (Skolverket 2011 b). Där nämns att eleven ska 

utveckla sin förmåga att ”läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter 

samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (Skolverket 2011 b). En 

annan sak som nämns är att eleven ska kunna använda dessa förmågor på 

skönlitteratur från olika tider och kulturer som författats av både män och kvinnor. 

Vidare ska eleven kunna producera texter utifrån det de arbetat med (Skolverket 2011 

b). I kurserna Svenska 1, SVESVE01, Centralt innehåll (Skolverket 2011 c) och 

Svenska 2, SVESVE02, Centralt innehåll (Skolverket 2011 d) finns punkter för 

centralt innehåll som omfattar läsning, bearbetning och egen framställning av texter 

som behandlar det lästa. 
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3.1.3 Kursplanerna i svenska för grundskolan 

I den nuvarande kursplanen för ämnet svenska i grundskolan, Kursplan för svenska 

(Skolverket 2000 a), står att eleverna har rätt att få uppleva och lära av både 

skönlitteratur, film och teater. Man lyfter fram språket som en central del i lärandet, 

varför man ser det som viktigt att eleverna får chansen att utveckla sitt språk genom 

olika medel. Vad gäller just skönlitteratur, film och teater så anser Skolverket att de 

är delar av vårt kulturarv och att de förmedlar kunskap och värderingar som eleverna 

bör få ta del av. Det är skolans uppgift ”att med utgångspunkt i elevernas egna 

kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter 

låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas.” (Skolverket 2000 a). 

Skolverket fortsätter att förklara detta under rubriken Ämnets karaktär och 

uppbyggnad. Där framhäver de att arbetet med språket i kombination med litteratur 

ger förutsättningen att eleverna ska kunna uttrycka sina känslor och tankar och att de 

ska förstå sin omvärld. De påpekar att: 

 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 

genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens 

förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 

skrivna och talade texter även bilder. (Skolverket, 2000 a) 

 

I mål att sträva mot förklaras att elever ska utveckla sin förmåga att både läsa, 

förstå, tolka och uppleva olika slags texter men även att de ska utveckla förmågan att 

tillägna sig kunskap om olika mediers språk och funktion och i samband med det 

utveckla sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap 

(Skolverket 2000 a). Då eleverna får använda språket i meningsfulla sammanhang 

menas i att de kan utveckla sina språkfärdigheter och i arbetet med olika medier 

vidgas deras syn på sig själva och omvärlden. Under rubriken Ämnets karaktär och 

uppbyggnad står det: 

 

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. Därigenom kan 

motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och 
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odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär 

det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. (2000a) 

 

När eleverna i grundskolan når det nionde året ska de enligt Kursplan för svenska 

(Skolverket 2000 a) aktivt kunna delta både i samtal och diskussioner om olika 

ämnen och de ska visa att de kan sätta sig in i hur andra tänker, men även visa att de 

kan ta del av och reflektera över innehållet i bild, film och teater och hur 

uttrycksmedlen är i dessa. 

 I den nya Kursplan i svenska för grundskolan (Skolverket 2011 e) som träder i 

kraft i juli 2011 är andemeningen densamma som i den nuvarande, men är mer 

detaljerad till sitt innehåll. Språkets betydelse för lärandet poängteras extra, för 

Skolverket menar att det är människans bästa verktyg för att tänka, kommunicera 

och lära. Det nämns igen att eleverna ska få chansen att möta olika typer av texter 

och estetiskt berättande vilket ska ge eleverna ”förutsättningar att utveckla sitt språk, 

den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Skolverket 2011 e). Exempel 

på hur man specificerat målen för svenskundervisningen är att man vill att eleverna 

ska lära sig lässtrategier för att kunna ”förstå, tolka och analysera texter från olika 

medier” (Skolverket 2011 e) där film ingår som en del. Tanken är att eleverna ska lära 

sig uppfatta de olika budskap, tema och motiv som en film eller andra texter kan ha 

och att förstå texternas syften, avsändare och sammanhang. Det hör även till att 

eleverna ska lära sig om att texter kan fungera som en kombination av ord, bild och 

ljud och att de har sitt egna språk och sina ”dramaturgiska komponenter” (Skolverket 

2011 e). 

3.2 Film: det visuella mediets språk  

För att kunna arbeta med film menar vi att man behöver förstå vad som är specifikt 

med filmen som medium och text samt hur man kan gå tillväga för att analysera den. 

Film har många likheter med litteratur, menar Joel Ohlsson (1983:33), som lyfter 

fram att en del berättargrepp är gemensamma, bland annat hur man växlar mellan 

olika händelseförlopp och att det finns en frihet vad gäller tid och rum – att både en 

författare och en filmregissör kan bestämma att en berättelse ska ha förflyttningar 

framåt och bakåt i tiden eller mellan olika platser. Förflyttningar mellan olika platser 

och händelseförlopp kan ske i en samtidighet genom att händelser visas parallellt i 

filmen. Han hävdar att litteratur och film även har växling mellan olika synvinklar 
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som ett gemensamt drag, vilket skiljer sig från teatern där en åskådares synvinkel 

hela tiden är densamma (1983:34).  

Ohlsson nämner skillnaden mellan teater och film och skriver då att ”teatern ger 

oss ett litet huvud i ett stort rum och filmen ett stort huvud i ett litet rum. Med andra 

ord: filmen visar oss en förstorad verklighet, teatern en förminskad (1983:40). Med 

det menar han att skådespelarna på teatern måste förstora sina uttryck genom större 

gester, mimik och högre röst än vad som krävs för skådespelare i en film där kameran 

kan fånga upp alla rörelser och ljud på ett enklare sätt. Ohlsson påpekar att en av de 

mest framträdande skillnaderna mellan teater och film är synvinkeln. På en teater ser 

åskådaren det som utspelas på scen ur en och samma synvinkel under hela 

skådespelet. I en film, däremot, kan det som utspelar sig filmas från ett flertal 

synvinklar och det kan vara på nära håll eller långt ifrån, från sidan, framifrån, 

bakifrån osv. Ytterligare en aspekt han nämner är att en film i hög grad lever på att 

publiken kan identifiera sig med karaktärerna. 

Något mer som enligt Ohlsson är specifikt för mediet film är att den omgivande 

miljön med olika föremål, rum och landskap kan framhävas för att ges nästintill en 

egen roll i filmen, vilket ger en dramatisk funktion (1983:42). På teatern finns en 

statisk bakgrund, men i filmen betyder det rumsliga och tidsliga sammanhanget 

mycket för hur hela berättelsen uppfattas av åskådaren. Men det är inte bara miljön 

som har en viktig plats utan även ljudet. En regissör av en film väljer de ljud som han 

eller hon vill att filmåskådaren ska uppmärksamma och gör så utifrån avsikten att 

förstärka händelserna, alltså det som sker visuellt eller att förändra en bilds 

uttryckskvaliteter (1983:65). Till exempel är det i thrillers vanligt att ha så kallade 

”ljudnärbilder” (Ohlsson, 1983:65) som exempelvis ett ljud från en klocka vars 

tickande stegras i takt med att mördaren närmar sig. Musik är också ett 

verkningsfullt redskap som filmmakare använder sig av för att hjälpa bilderna att 

uttrycka det som de vill få fram. 

3.2.1 Att analysera film  

Genom att analysera film kan man få en förståelse för hur en viss känsla eller 

situation bildas och hur normer förmedlas genom det. Allt från ljud, ljus, 

kameravinklar med mera påverkar vår uppfattning av det som filmen förmedlar. Joel 

Ohlsson menar att man allmänt kan säga att syftet med en filmanalys är att försöka 

”klarlägga relationer inom filmen och/eller dess relationer till andra fenomen med 

vilkas hjälp man eventuellt kan förklara de särdrag filmen […] uppvisar.” (1983:143). 
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Han menar att en film snarare än information ger åskådarna en upplevelse, varför en 

analys – som är en intellektuell process – står i konflikt med filmmediets kärna att 

vara underhållning och konst. Innan man kan analysera den, hävdar han, måste man 

bestämma sig för vilken utgångspunkt man har – om man betraktar filmen som ett 

isolerat fenomen eller som en del i ett större sammanhang (1983:144). När man ska 

försöka förstå en films idéinnehåll krävs ett perspektiv där man ser såväl till filmens 

underhållningsaspekt som till de påståenden om människans liv och leverne som förs 

fram.  

En film baseras i många fall på en roman, musikal eller teaterpjäs och då kan en 

jämförelse vara passande, påpekar Ohlsson, för att se hur mycket de olika verken 

stämmer överens och vad som kan ha orsakat skillnader (1983:145). Man kan också 

försöka klarlägga graden av realism eller bristen på en sådan, och i vissa fall diskutera 

graden av psykologisk realism – om skildringen av karaktärerna i en film är 

trovärdiga utifrån föreställningen om vad som är möjligt för en människa att göra, 

känna, vara och så vidare eller om syftet är att karaktärerna ska symbolisera något 

snarare än gestalta levande människor (1983:46). Det kan även vara av intresse att 

försöka förstå vad som är tidlöst eller tidsenligt om man vill sätta in filmen i ett 

sammanhang. 

Ohlsson punktar upp vad han anser tillhöra grundbegreppen i en filmanalys och 

menar att det finns tre huvudavdelningar: stoffet, formen och bakgrunden. Till den 

första delen, stoffet, knyter han story, motiv/tema, miljö, tid och personer. Varje film 

har sina specifika uppbyggnadsdelar, mycket beroende på genre . Den andra delen – 

formen – innefattas av tid och rum, ljussättning, handling/intrig, motiv/tema, 

vändpunkt och karaktärsgestaltning. Till formen knyter han även filmens 

värderingsgrund – vilka föreställningar som presenteras, perspektiv – vad som filmas 

med kameran och hur det återges samt vilket tempo filmen har. Den tredje och sista 

delen är bakgrunden vilken omfattas av filmens ramar: när filmen är gjord och om 

ämnet är aktuellt, regissörens resurser, om filmen bygger på ett litterärt verk eller om 

man utgått från ett originalmanuskript och genre (Ohlsson 1983: 149-152). 

Eva Bergqvist (2004) menar att i många delar är en filmanalys väldigt lik en 

analys av en roman eller novell, men skillnaderna rör filmens typiska uppbyggnad 

och språk. Bergqvist nämner populärkulturens filmgenrer skräck, action, komedi och 

romantik. Genom att se korta klipp ur olika filmer och studera kamerateknik, 

bildvinklar, ljussättning, klippning och andra stämningsskapare kan man som lärare 
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öka sin kunskap om filmens berättande. Ljud och musik är viktiga komponenter av 

en film som man ska vara uppmärksam på. Musiken är enligt Bergqvist så viktig att 

man ofta kan förstå vilken genre filmen tillhör genom att lyssna på musiken. 

Dessutom menar Bergqvist att det är viktigt att veta vad anslag är och vad den 

anglosaxiska dramaturgin1 innebär (Bergqvist 2004:14). Bergqvist nämner att man 

måste tänka på att filmer behandlar inre problem i symbolform och att man därför 

bör börja med att studera hur filmen är uppbyggd och jämföra med hur folksagor är 

uppbyggda. En annan sak som bör tas med är analysen av hur olika scener skapas 

tekniskt sett. Den inre handlingen är nästa steg att bearbeta. Genom att plocka ut 

filmens teman och analysera huvudkaraktärens förändring kommer man åt denna. 

Vidare ska man bearbeta alla karaktärer, symboler och dramaturgin. Anslaget är en 

nyckeldel av filmen där man kan studera hur filmens huvudtema beskrivs. I denna 

del av bearbetningen gäller det att fundera över bildvinklar, färger, kameraarbete, 

rekvisita och musik samt dessa delars betydelser, skriver Bergqvist(2004). 

3.3 Film som språkutvecklande medel 

Anledningen till att vi har valt den litteratur som följer är att författarna till de olika 

verken förklarar hur film kan ses som ett språkutvecklande medel. De tar upp olika 

aspekter på hur film påverkar åskådaren och hur åskådaren ingår i en dialog med 

filmen samt hur receptionen av en film kan ligga till grund för reflektion. Olle 

Holmberg (1994) förklarar att en av anledningarna till att bildmedier – där film ingår 

– är något som elever uppskattar är att det är lättare att ta till sig än exempelvis 

böcker. Bildmedier åskådliggör sitt innehåll men har inte den analytiska karaktär 

som exempelvis en skriven text har (1994:48). Han fortsätter med att hävda att en 

film innehåller en konstruerad verklighet med ett eget språk som framträder i det 

montage av rörliga bilder som filmen utgörs av. Man måste som filmtittare lära sig att 

läsa film, men på ett annat sätt än det diskursiva språket i exempelvis en skriven text:  

 

 

                                                   
1 Anglosaxisk dramaturgi/dramaturgi beskrivs av Thomas Granath (1998:104-114). En långfilm består 

av tre akter. Första akten innehåller anslag som sätter filmens karaktär, presenterar karaktärerna samt 

avslutas med en vändpunkt. Andra akten innehåller fördjupning och en kritisk punkt där handlingen 

är utstakad, samt en konfliktupptrappning. Tredje akten innehåller konfliktupplösning och avtoning 

som ger tittaren svar på frågor och en chans att landa i filmens slut.  
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Skillnaderna mellan ordens språk och filmspråket öppnar för olika sätt att använda 

resp medium. Det icke-linjära bildberättandet har lättare att uttrycka formlösa, 

flytande och känsloladdade önskningar och föreställningar och griper därför in i vårt 

omedvetna, in i tidiga minnen och förträngda begär. (Holmberg, 1994:50) 

 

3.3.1 Att tolka och förstå film  

Olson & Boreson (2004:12) hävdar att det är genom att använda språket som vi 

förstår världen och omvärlden och påpekar att den medieform som vi använder 

påverkar vårt lärande. Olika medier förmedlar kunskap på olika sätt genom det språk 

som uttrycks, exempelvis genom gester, färger, texter, ljud eller bilder. De tar upp att 

förmågan att tolka dessa olika språk kallas för media literacy (2004:12), vilket 

innebär att en person lär sig att bli medveten om och att tänka kritiskt kring olika 

mediers sätt att framställa budskap och hur det påverkar oss som personer, både i 

positiv och i negativ bemärkelse. 

Holmberg nämner att medier öppnar för ”en kollektiv reception” (1994:51) som 

kan hjälpa ungdomar att utpröva roller och identiteter. Genom att jämföra sin tillvaro 

med det som gestaltas i olika slags medier så kan ungdomarna symboliskt hantera 

sina konflikter och utpröva nya identiteter och på sätt och vis skapa sig själva i 

jämförandeprocessen (1994:51). Holmberg (1994) tar upp två begrepp som han 

kopplar till hållningar en person kan ha gentemot både litteratur och film – inlevelse 

och distans. Dessa två begrepp spelar en roll när det kommer till hur en persons 

reception av ett verk blir. En person som läser eller tittar på ett verk med inlevelse gör 

så utifrån en känslomässig igenkänningsfaktor medan en person som distanserar sig 

från sitt verk läser eller tittar på verket i ett utifrånperspektiv och med tolkning som 

sitt syfte. För att en läsare eller betraktare av film ska få en nyanserad upplevelse 

krävs både inlevelse och distansering (Holmberg, 1994:86). 

När det gäller receptionen av film/rörliga bilder menar Holmberg (1994) att om 

ungdomar ser på film tillsammans så kan det – om det är engagerande – bli så att de 

glömmer tid och rum. Receptionen av filmen blir då både ”inlevande” (1994:99) och 

distanserad. Han hävdar att ”Filmtittandet blir ett slags ställföreträdande liv där man 

kan testa sina reaktioner på sådant som ännu inte hänt […]” (1994:99). Om det är 

övervägande inlevelse eller distansering som pågår beror på såväl tittaren, 

mediaproduktens utformning och situationen som receptionen pågår inom. 

Betraktaren lever sig in i fiktion i olika grad beroende på dennes erfarenheter, kön, 
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klasstillhörighet och dylikt. Om mediaprodukten exempelvis är en Hollywoodfilm har 

den en narrativ form som, genom sin framåtriktade handling, få huvudpersoner och 

ett tema som kräver en upplösning, underlättar en persons inlevelse.  

Vad gäller situationen för receptionen menar Holmberg att om en person tittar 

på en film i en biosalong är det en mer intensiv upplevelse än om man tittar på en TV-

skärm, tack vare att man i biosalongen inte störs av annat som kan stjäla blickfånget 

(1994:112). Det förra ger alltså förutsättningen för inlevelse medan det senare lättare 

skapar distansering. Till inlevelsen är ett annat begrepp knutet – identifikation – 

vilket innebär att jaget knyter an till och försöker efterlikna ett annat jag, vilket kan 

ske när en person upplever film (1994:116). Holmberg påpekar att ju mer en person 

lever sig in i en film, desto djupare in i medvetandet tränger bilderna, musiken och 

innehållet. Samtidigt är personen medveten om att det sedda är konstruerat, fiktivt 

(1994:124).  

Trond Eriksen (2010) lyfter fram den dialogiska relationen mellan åskådare och 

filmkaraktärerna som en viktig del för att kunna leva sig in i filmens händelser och 

känslor. När man som tittare fullständigt slukas upp av filmen och blir en del av dess 

värld är det något som engagerar våra känslor och sinnen. Detta uppnår man inte om 

man får ett uppdrag innan filmen visas att reflektera över något specifikt. Som tittare 

kan man gå från den icke-reflekterande positionen till en reflekterande position. Det 

senare är det elever oftast ska vara i skolan. Eriksen poängterar att det krävs att ha 

upplevt utan reflektion för att överhuvudtaget kunna reflektera kring det upplevda. 

Eriksen lyfter dock fram att åskådaren är med och skapar karaktären i en du-jag-

relation – ett dialogiskt förhållningssätt som Bahktin förklarar i artikeln The Dialogic 

Imagination (1994a, 2003) (Eriksen, 2010: 100-101). Ett visst mått av reflektion finns 

i det dialogiska, då det gör att man kan leva sig in i känslorna som filmen förmedlar 

men utan att man som åskådare ser sig själv i filmen. 

Eriksen (2010) undersöker hur eleverna går från icke-reflekterande eller 

omedelbar reflektion i filmtittandet till distanserad reflektion i en pedagogiskt 

planerad situation. Erfarenheter är viktiga för en persons utveckling och genom att ta 

tillvara på de erfarenheter man kan ge och få genom en film kan man ge eleverna en 

möjlighet att utvecklas. Möten med sina egna tankar, andras tankar i samtal och 

konstverk har potential att tala om att världen kan ses ur flera perspektiv (2010:108). 
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3.4 Filmpedagogik  

Detta kapitel tar upp delar som knyter an till de didaktiska överväganden lärare kan 

behöva göra när det gäller att arbeta med film i undervisningen. Här förklaras även 

hur film kan användas för att problematisera kring normer utifrån case, PBL och 

BRYT!, då vi ser att dessa går att använda i arbete med film och 

normproblematiserande. 

3.4.1 Hur man kan arbeta med film i skolan 

Magnus Persson (2000) nämner forskaren Olle Holmberg som i Videovåld och 

undervisning (1988) pekar på vikten av att ungdomar bör få lyfta blicken från sitt 

passiva tittande på spelfilm till ett problematiserande kring sitt tittande där de 

behöver försöka se upplevelsen i ett utifrånperspektiv (2000:56). Holmberg (1988) 

rekommenderar att elever ska få möjlighet att reflektera kring sina upplevelser i 

samband med film och att försöka sätta begrepp på dem. Då krävs det, menar han, att 

läraren undviker kritik och moraliserande för att istället ge eleverna utrymme att 

under ledning av läraren granska sina upplevelser av en film och vad tittande på film 

kan leda till i verkliga livet.  

Kristin Olson & Cecilia Boreson (2004:10) menar att mediepedagogik är ett 

förhållningssätt som kan kopplas till begreppet ett vidgat textbegrepp där inte bara 

skriven text utan även bild, ord, ljud och ”retoriska grepp” (2004:10) räknas som en 

sorts texter som kan förmedla innehåll och mening. De menar att genom att använda 

olika medier, exempelvis rörlig bild och musik, i skolan så kan elever få en möjlighet 

att genom olika intryck få djupare förståelse och kunskap.  

 

Barn och ungdomar lever i högsta grad i ett mediesamhälle. De berörs och attraheras av 

de estetiska dimensionerna som medier erbjuder: ljudet, färgerna, upplevelserna. De går 

in i delkulturer, prövar sig själva mot olika mediebilder och undersöker olika identiteter. 

(Olson & Boreson, 2004: 10) 

 

Bergqvist menar att man måste ta sin utgångspunkt i en analys av en film innan man 

går vidare in i problematiserande och reflekterande om den. Hon anser att det är av 

vikt att läraren själv har analyserat filmen och dess problematik innan han eller hon 

leder en diskussion om filmen. Det är viktigt att läraren skapar en diskussion med ett 

tydligt mål. En väl förberedd lärare kan fånga elevernas känslor och tankar i 

diskussionen och samtalet parterna emellan kan då bli ett möte vilket man kan 
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använda under följande lektioner (Bergqvist 2004: 16-17). Hon påpekar att filmer 

kan förmedla de normer och värderingar som finns i samhället men också att filmer 

kan skapa nya normer och attityder (Bergqvist 2004:15). 

Bergqvist som utgår från en analys i arbetet med film och diskussioner kring de 

värden filmen för fram skiljer sig från den utgångspunkt Aidan Chambers (1993) har. 

Chambers beskriver hur man kan bearbeta en text utan att göra en regelrätt analys. 

Det han har gemensamt med Bergqvist är att han nämner att man bör återkoppla till 

klassiska mönster från sagor så som tre figurer och att saker händer i tretal genom att 

fråga om eleverna ser några mönster i texten. Det som genomsyrar boksamtalen är 

att de inte framställs som en litteraturanalys och att det Chambers beskriver fungerar 

på allt från dikter och ramsor till noveller och romaner. Chambers nämner att det är 

samtalen som plockar fram läsupplevelsen och vidgar synen på texten. Det Chambers 

(1993) skriver om boksamtal anser vi vara applicerbart på samtal om film eftersom 

det är ett sätt att skapa samtal utifrån öppna frågor. Han betonar att man ska utgå 

från elevernas upplevelser och de tankar de fått av den lästa texten. Genom att ställa 

Jag undrar-frågor underlättar man för eleverna att formulera sig. Jag undrar-

frågor gör att man inte ställer varför-frågor som oftast, i princip alltid, låser den 

som fått frågan. Genom att ställa Jag undrar-frågor som berör handling, karaktärer, 

teman och symboliska delar ger man eleverna en chans att skapa en ny bild och 

förståelse av den lästa texten (Chambers 1993). 

Åke Sahlin (2001) tar upp den metod som han har använt som pedagog under 

sitt projekt kring filmarbete och som kallas ”medmänsklighetsträning med stöd av 

videofilm”. Han arbetade under projektet främst med pojkar i tonåren som på olika 

sätt var stökiga och som var omotiverade i sitt skolarbete. Genom att använda film i 

undervisningen där han stängde av filmen ett flertal gånger för att kunna diskutera 

sekvenser med eleverna kunde han få eleverna att reflektera. Sahlin menar att när 

ungdomar får veta att de har kunskap om film så kan de lära sig viktiga saker av att 

titta på film (2001:88). De behöver få ledning av en väl förberedd lärare så att de får 

verktygen att bearbeta sina tankar och göra sin röst hörd i klassrummet. De filmer 

som Sahlin visade för sina elever tog upp olika teman som till exempel våld, rasism, 

homofobi, mans- och kvinnoroller samt mobbning och han menar att arbetet med 

film berörde flera aspekter som är centrala delar i ungdomars liv: kärlek, relationer, 

ensamhet, rädsla, osäkerhet, grupptryck, våld, människosyn osv. Han påpekar att 
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”Film är ett svårslaget hjälpmedel när det gäller att få livfulla och realistiska 

diskussioner till stånd.” (2001: 106). 

3.4.2  Normproblematiserande arbete i skolan 

Matts Dahlkwist skriver om ett antal olika arbetssätt för att skapa 

normproblematiserande diskussioner i skolan. Ett arbetssätt Dahlkwist (2006) 

nämner är Case-metodik. I denna metod utgår man ifrån en verklig situation eller ett 

autentiskt fall som lärare och elever läser in sig på. Sedan delas klassen i mindre 

grupper som diskuterar fram konkreta och välgrundade lösningsförslag. Efter 

gruppdiskussioner samlas hela klassen för gemensam diskussion där alla lösningar 

tas upp på tavlan. För att genomföra ett case måste läraren eller lärarna ha förberett 

allt material som ska innehålla alla viktiga detaljer (Dahlkwist 2006:45-50). Case-

metodik beskrivs vara fungerande för tre syften. Den ena är att vara en 

intresseväckare inför ett nytt arbetsområde. Det andra är att det kan vara en del av 

lärandeprocessen och en form av kompetensutveckling. Det tredje kan vara en 

examination och/eller test på förhållningssätt och på förmågan att tillämpa 

kunskaper. Case-metodik går ut på att eleverna ska redovisa tydliga och underbyggda 

åtgärder för de problem de mött och fått arbeta med (Dahlqvist, 2006).  

Dahlkwist skriver om en reflektionsövning där man visar en filmsekvens av typ 

dokusåpa eller våldsfilm och använder denna som underlag för etiska diskussioner i 

klassen. En begränsad filmsekvens kan många gånger utgöra underlag till flera olika 

etiska dilemman. Att diskutera: 1. Vilka värderingar förmedlas i avsnittet? 2. Varför 

spelas detta in? 3. Hur kan detta påverka oss? (Dahlkwist, 2006). 

I BRYT! (RFSL 2011) som är ett metodmaterial för arbete kring normer finns 

flera olika arbetsuppgifter beskrivna och utgångspunkten är att fokusera på ”hur 

normer bidrar till att vissa människor ses som avvikare och andra som 

normala.”(RFSL 2011:10). Författarna menar att det är nödvändigt att ha detta fokus 

för att kunna lyfta fram vilka maktfaktorer som ligger bakom diskriminering. Det, 

menar författarna, kan leda till att de som deltagit i materialets övningar kan 

förändra sitt beteende. Författarna nämner att människor behöver ”kunskap om hur 

normer och makt fungerar för att kunna förändra samhället i grunden.”(RFSL 

2011:11). Om man vill kunna förändra behövs kunskap om hur ojämlikhet och 

diskriminering fungerar (RFSL 2011:11). Genom ett förebyggande normkritiskt arbete 

där man problematiserar kring normer i förhållande till maktstrukturer så kan 
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deltagarna i övningarna få en större medvetenhet om hur de själva agerar och 

därigenom förändra. 

 En av metoderna i BRYT! handlar om att man utgår ifrån de bilder på olika 

personer som finns med i boken och uppdraget är då att var och en ska välja en bild 

som de tror föreställer en heterosexuell person och sedan låter ledaren för övningen 

var och en förklara varför de valt just den bilden. Bilderna och skälen ska skrivas upp 

av ledaren på tavlan så att alla ser dem. Därefter ska deltagarna, två och två, 

diskutera kring frågor som gäller hur samhällets normer spelar in när det gäller 

uppfattningen av någons sexualitet samt hur samhällets normer påverkar synen på 

någons sexualitet beroende på till exempel hudfärg och tro (RFSL 2011:21). 

Författarna till BRYT! tipsar om saker man ska ha med sig i tanken när denna, 

och liknande diskussioner, ska genomföras. Fokus kan glida över till att formulera 

sanningar om till exempel homosexualitet och det som inte passar in i heteronormen. 

Då menar författarna att man kan stanna upp och fråga hur det kommer sig att det är 

enklare att tala om det som inte passar in än om normen i fråga. Ett annat tips är att 

vara uppmärksam på om eleverna vill uttala sanningar om personerna på bilderna. 

Om de gör det kan det vara lämpligt att nämna att vi faktiskt inte vet något om 

personerna på bilderna. Syftet med denna övning är att ”få syn på och förhålla sig 

kritiskt till sina egna och samhällets föreställningar, inte att arbeta med sanningar.” 

(RFSL 2011:22). Detta kan man koppla till det Magnus Persson framhäver om att 

lärare bör använda sig av en filmpedagogik med ett samhällskritiskt perspektiv och 

att det är önskvärt att det förmedlas till eleverna (2000:84).  
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4 Resultat 

Nedan kommer vi att presentera resultatet av de fyra genomförda intervjuerna. Vi har 

valt att presentera resultatet utifrån uppsatsens frågeställningar. Vi har delat upp den 

första frågeställningen i två rubriker för att underlätta för läsaren. Under varje rubrik 

återfinns informanterna i ordningen: Ylva, Ulrika, Jill och Elsa. Namnen är fingerade.  

4.1 Varför ämneslärarna arbetar med film  

Informanten Ylva uttrycker att hon använder film i undervisningen dels för att skapa 

en gemensam utgångspunkt så att hon och eleverna har en gemensam bas att utgå 

ifrån och dels för att få eleverna engagerade. Hon menar att film attraherar många 

sinnen och ger eleverna inlevelse. Hennes upplevelse är att eleverna har lätt att ta till 

sig bilder och en historia, att de är vana att titta på film och kanske mer vana än vad 

de är att läsa böcker och andra texter. Hon tycker att det är givande att använda film i 

undervisningen och nämner att hon genom film har berört ämnen som jämställdhet, 

könsidentitet, etniska aspekter – invandring, fördomar osv. –, stereotyper och sexuell 

läggning. Ylva anser att man som lärare måste ha syftet med att visa film klart 

formulerat för sig: ”när jag tar upp och pratar fördomar och har en film i bagaget och 

ska visa den så har ju jag ett mål längre bort att motverka fördomar” (Ylva). Hon 

påpekar att man måste få upp elevernas attityder och värderingar till ytan och ha en 

diskussion med dem för att öka deras förståelse och kunskap. Ylva sammanfattar det 

hon tycker är ett givande arbetssätt och sin pedagogiska idé med filmvisning genom 

att påpeka att eleverna först får se en film och ha en efterföljande diskussion utifrån 

elevernas upplevelse av filmen. 

Ulrika nämner att hon använder film för att ge eleverna en gemensam 

upplevelse. Upplevelsen kan vara för att påminna om något de själva upplevt som 

exempelvis hur det var att vara i 11-12-årsåldern eller en erfarenhet av något de inte 

har upplevt i verkligheten så som att fly från sitt hemland. En annan anledning hon 

tar upp är att eleverna ska få öva på att göra en filmanalys. För kursen Svenska B 

använder hon även film för att göra jämförelser mellan bok och film. 

Jill tar upp att hon använder film för att ge eleverna en helhetsbild och 

sammanhang som hon anser att de inte får på samma sätt av att bläddra i en bok. 

Detta är i de fall hon visar hela filmer men hon visar även kortare sekvenser för att ge 

eleverna en Aha!-upplevelse där de får en djupare förståelse för det de arbetar med. 
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Hon lyfter fram att elever ofta är duktiga på att visualisera och att hon väljer att 

använda film för att tillgodose olika lärstilar. Hon väljer också att visa film för att 

koppla till det tema de arbetar med. Jill använder även film för att öka elevernas vyer 

när det gäller film. Hon väljer då film som hon bedömer att eleverna inte tittar på 

under sin fritid. Jill nämner också att hon visar film för att ge eleverna en chans att 

möta en filmatisering av ett litterärt verk, något som även de tre andra informanterna 

talar om.  

Elsa nämner, vad gäller att visa en film som är baserad på ett litterärt verk, att 

hon planerar att använda en film som diskussionsunderlag för det som var aktuellt då 

verket skrevs. Hon exemplifierar med att man då kan föra en diskussion om 

vetenskaplig utveckling eller använda filmatiseringen för att kunna göra jämförelser 

mellan den och den skönlitterära texten. 

Elsa visar film för att ta upp särskilda ämnen och nämner identitet som ett 

exempel. Ett annat exempel är säkerhet på internet och vad man ska tänka på när det 

gäller utlämnande av personliga uppgifter. Hon använder också film för att eleverna 

ska öva på och göra filmanalyser. Elsa berättar att det ibland händer att hon visar 

film för att eleverna ska få en upplevelse som inte har syftet att leda till en 

bearbetning i skolsammanhang. 

4.2 Hur ämneslärarna arbetar normproblematiserande med 

film  

Ylva arbetar huvudsakligen temabaserat och ett arbetsområde kan därför sträcka sig 

över några veckors tid. I arbetet för hon in filmer som en del i det större syftet med 

temaarbetet och ser film som en del av det vidgade textbegreppet. Det är enligt henne 

viktigt att utgå ifrån eleverna och att möta dem på den nivå som de befinner sig på: 

”skolan måste ju vara i deras vardag liksom, där de själva är, det som är angeläget för 

dem, det är liksom där vi måste utgå ifrån och sen kan man kanske lyfta nivån lite och 

vidga deras vyer.” (Ylva). Filmen sätts enligt Ylva in i ett sammanhang tack vare att 

den ingår i det aktuella temaarbetet, något hon tycker är viktigt för att skapa en 

helhet. Hon menar att eftersom filmen är med i ett sammanhang så krävs det inte att 

hon ska förbereda eleverna för vad filmen behandlar, då hon anser att de moment de 

har arbetat med innan har varit förberedelse nog. Hon har flera olika moment i ett 

tema och filmer använder hon för att fördjupa olika aspekter men ibland även för att 

ge en faktabas. Ett exempel hon ger är att eleverna har fått se en film som visar hur 
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det var att leva i 1950-talets Sverige för att, som hon säger: ”det ger så otroligt mycket 

mer att liksom engagera fler sinnen[…] ibland kan jag bara vilja att de ska få ut 

känslan av den tiden” (Ylva). 

I sin undervisning låter Ylva sina elever diskutera filmer i grupper eller helklass, 

men låter dem även göra skriftliga analyser, reflektioner eller argumenterande texter 

utifrån vissa utvalda frågeställningar som bygger på filmers innehåll. Men det kan 

även handla om värderingsövningar där de ska ta ställning i olika frågor utifrån det 

de har sett på film. På så sätt menar hon att hon kan nå alla elever – även de lässvaga 

– eftersom hon då har en variation i arbetssätten. Hon poängterar att det är viktigt 

att ha öppna frågor, så att eleverna får släppa fram sina tankar, och att läraren sen 

bör följa upp det de säger för att de ska komma vidare i sitt tänkande. I 

värderingsövningarna kan även de elever som i diskussioner inte brukar vilja yttra sig 

vara aktiva i sina ställningstaganden eftersom de måste välja ett av de alternativ som 

erbjuds i övningarna.  

Ylva har visat en film som handlar om en ung kvinna som är transsexuell och 

inleder en relation med en ung kvinna. I arbetet med denna film berörs normer om 

kön, könsidentitet, sexualitet och acceptans i samhället och Ylva använde heta-linjen-

frågor i klassrummet. Dessa frågor var återfinns i bilaga 3. Ett annat tema Ylva har 

arbetat med är ’Min framtida livsstil’ och under detta arbete fick eleverna se en film 

om en ung pojke som vill satsa på en fritidssysselsättning som pappan inte 

accepterar. Pappan anser att det är en fritidssysselsättning som inte är passande för 

pojkar. Arbetets övergripande frågor är: ’Vad består en livsstil av? Påverkas den av de 

värderingar, relationer eller det arbete man har? Kan uppväxten ha betydelse för hur 

man lever sitt vuxenliv?’ Som stöd efter filmupplevelsen har eleverna ett ark med en 

bild på en pojke och runt denna bild finns cirklar med rubriker, så som personlighet, 

familjen, förväntningar, samhället, människor runt omkring, något annat. Överst på 

arket står frågan ’Vad är det som påverkar pojken i filmen under uppväxten att bli 

den han blir som vuxen? Fyll i följande bubblor och förklara orsaker och 

konsekvenser. (Skriv mer på baksidan om du inte får plats.) Det framgår inte av 

materialet om eleverna ska arbeta enskilt eller i grupp. 

 Ulrika berättar att hon och det arbetslag hon ingår i arbetar med teman och 

case-metodik. Där använder de film för att låta eleverna möta filmen och ge dem en 

upplevelse för att därefter arbeta med olika frågor som fångar det eleverna själva 

tänker och känner. Hon menar att filmer kan ge eleverna en vidgad syn på 
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verkligheten och att eleverna kan lära sig att världen inte är svart-vit. Det finns 

gråzoner som innebär att man kanske måste omvärdera ett ställningstagande. Ulrika 

beskriver sitt arbetssätt med orden: 

 

Försök att komma åt vad eleven tänker och känner utan att hämma eller värdera. Sen kan 

man hjälpa dem att se saker som byggstenar för ett vuxenliv. Det är viktigt att acceptera 

eleverna där de är nu. (Ulrika) 

 

När det kommer till normproblematiserande så ger Ulrika exempel på saker eleverna 

reagerat på. Det ena exemplet rör en film där en pensionerad kvinna har ett aktivt 

sexliv och det andra rör en skildring av otrohet. Detta reagerade eleverna på genom 

att mena att det var äckligt. Ulrika funderar över hur det kan komma sig att eleverna 

reagerar så starkt när de själva inte är blyga att prata om saker i klassrummet. En 

annan film Ulrika visat är en film som tar upp hur det är att fly från sitt hemland och 

hur det är att komma till det nya landet. I arbetet efter denna film diskuterade de 

kring bemötande och att acceptera olikheter. Ulrika säger att hon vill förmedla att 

man ska se det främmande som något som kompletterar. Filmen har också fungerat 

som underlag för diskussioner kring etiska frågor. Filmvisningen kan vara en del av 

ett temaarbete och ska då ha gett eleverna en erfarenhet de själva inte har och tanken 

är då att detta ska ge genklang i det arbete de skapar. Eleverna kan även få redovisa i 

ett seminarium eller en reflekterande text. Ulrika berättar också att hon använder 

tavlan för att hjälpa eleverna att få en samlad bild av karaktärerna och det som 

händer kring dessa karaktärer. Hon ritar bilder och skriver stödord för att ge ett 

visuellt stöd. 

Jill berättar: ”Jag har alltid förberett något innan för att ge ett sammanhang och 

alltid något efter, en diskussion eller likande.”(Jill). Hon använder filmen som en del 

av ett större arbete. Många gånger är det ett temaarbete som exempelvis ett 

kärlekstema eller ett tema om prostitution och fattiga-rika. Ett exempel hon tar upp 

är efter att ha sett en film som handlar om en flicka som utsätts för trafficking. Denna 

film såg de i ett övergripande arbete de gjort om prostitution och fattiga-rika. Efter 

filmvisningen skulle elever diskutera i grupp om innehållet utifrån frågor läraren gett 

dem. En fråga var: ”Vad tyckte de om mammans svek?” (Jill). Därefter skulle de 

skriva individuella reflektioner. 

 Ett annat exempel Jill tar upp är när de sett en film som utspelar sig i en skola 

och där en flicka kommer som ny elev till klassen. Enligt Jill tar filmen upp 
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könsidentitet och vem som tar plats. Den nya flickan tar för sig och utmanar den 

ordning som finns i klassen. Efter filmen frågade Jill om hur eleverna såg på 

skillnaderna mellan pojkarna och flickorna och hur detta kunde relateras till 

elevernas vardag. Eleverna tyckte att det var så som i filmen på andra skolor men inte 

hos dem. Här lyfter Jill fram att det kom fram andra synpunkter på filmen i den 

skriftliga uppgiften än i den helklassdiskussion de hade haft. 

 Jill arbetar med både skriftliga och muntliga uppgifter samt diskussioner i olika 

grupper och helklass. Ofta använder hon också tavlan för att samla de intryck 

eleverna fått från filmen. Jill tycker det är viktigt att ha förberett sig genom att titta 

på filmen och verkligen fundera över om den tar upp de ämnen som är relevanta för 

ett visst arbete. Hon har också märkt att det är viktigt att vara med vid filmvisningen 

för att kunna hjälpa eleverna med deras förståelse av det de ser. Hon säger att om 

hon märker att de inte vet var en händelse utspelar sig eller vilka som deltar i en viss 

situation så kan hon inflika kort information. 

 Elsa hävdar att för att eleverna ska kunna tolka, förstå och formulera sig kring 

normer så måste de få ”ett verktyg att kunna lära sig och se saker och inte bara se hur 

det ser ut utan att se bakom alltihop” (Elsa). Med det menar hon att det är viktigt att 

om man ska analysera aspekter i en film så behöver eleverna först veta vad de ska ta 

fasta på i filmen och vad de ska analysera. Man behöver också förbereda dem på 

vilken film det är de ska se. Hon kan även be eleverna att nämna andra filmer som de 

vet behandlar samma ämne som den aktuella filmen. Hon påpekar att hon – när de 

tillsammans har sett en film – brukar utgå från elevernas tankar och hur de har 

upplevt filmen som underlag för diskussion i klassen.  

Vad gäller diskussionerna kan Elsa ge exempel på hur man kan tänka i sin 

analys genom att nämna en filmsekvens och ställa frågor om den sekvensen. Hon 

menar att det inte är alla elever som kan ”läsa mellan raderna eller se undertonen i 

filmen” (Elsa) och att de därför behöver hjälp att nå en förståelse för filmens innehåll 

genom frågor. I arbetet med film får eleverna både diskutera filmen muntligt och 

skriva en egen reflektion eller filmanalys av den, och för att eleverna inte ska fastna i 

en för detaljerad beskrivning av händelseförloppet så försöker Elsa förbereda 

eleverna genom att ge dem ramar – ett analysschema – för analysen/reflektionen. 

Hon påpekar att hon då vill att eleverna ska ta fasta på filmens tema, karaktärer och 

vilken tidsepok den utspelar sig i och hur man kan koppla innehållet i filmen till 

samhälleliga skeenden, som till exempel vetenskapens framfart under upplysningens 
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tid. Men det kan även handla om att de ska behandla miljön, tiden, huvudpersoner 

och andra viktiga personer, berättarperspektiv, ljudets inverkan, musik och andra 

ljud och ljuset som finns i filmen.  

När Elsas syfte med att visa film är att visa en filmatisering av ett litterärt verk 

så kretsar ofta hennes diskussioner kring skillnader och likheter mellan de båda 

textformerna och om man kan säga att man har läst en bok om man bara har sett 

filmen:  

 

[…] syftet för mig är ju att […] se att de ska förstå att allt som visas på film kanske inte 

finns i böcker eller tvärtom då […] att man hoppar över vissa saker när man gör film för 

att den ska bli bättre fiction. (Elsa) 

 

Om man ska arbeta på det sättet så rekommenderar hon att man börjar med att läsa 

boken och sedan ser filmen för att eleven då får en chans att med hjälp av sin fantasi 

skapa egna bilder från läsningen som han eller hon sedan kan jämföra med de bilder 

som de sedan ser i filmen. Hon uttrycker det som ett av sina syften med att visa film 

att eleverna får skapa egna bilder först och sen se en film. Förutom att som enskild 

lärare visa film för sina klasser har hon varit del av ett samarbete där hela skolan har 

arbetat med teman. Ett av tillfällena gällde homosexualitet och då visade de en film, 

där detta skildrades, för hela skolan. 

4.3 Hur ämneslärarna menar att arbete med film kan utveckla 

elevers språk 

Det som Ylva lyfter fram som språkutvecklande med film är att eleverna dels 

utvecklar sitt språk genom de nya begrepp de får lära sig och dels att de får ta del av 

nya ord som de kan börja använda och bli säkrare i sitt språk. Att de får möjlighet att 

diskutera med varandra om filmens innehåll ser hon som språkutvecklande:  

 

[…]att man får träna sin analysförmåga för att man har något att bolla det emot och det är 

klart att en analysförmåga kräver ju också att man har språket för sig så absolut, visst 

tränas det. (Ylva)  

 

Hon menar att analysförmågan är viktig för språket för att de ska förmå att koppla 

ihop sina erfarenheter med filmens innehåll och kunna formulera ett sammanhang 

för sig själva. Ylva poängterar att det är viktigt att påminna eleverna om att det är 
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deras egna tankar som de ska ”plocka fram” (Ylva) och att de ska försöka sätta ord på 

sina tankar och åsikter. I diskussionerna försöker hon ha så öppna frågor som möjligt 

för att eleverna ska få utrymme att uttrycka sig och det är lärarens uppgift att försöka 

få alla att lyfta fram sina åsikter och ta ställning. 

Ulrika menar att eleverna utvecklar sitt språk i och med att de utvecklar 

förmågan att uttrycka något de upplevt. Hon menar att det blir en färdighetsträning. 

För att kunna ge eleverna något att prata om väljer Ulrika filmer med den typ av 

innehåll och ämnen som känns angelägna att diskutera. Hela tiden kopplar Ulrika 

arbetet med film till kursmålen. På frågan om Ulrika ser något särskilt med 

filmspråket som hon måste lära eleverna svarar hon: ”Tekniken hur man bygger en 

berättelse, så att den som tar del av den blir berörd.”(Ulrika). I Svenska B på 

gymnasiet pekar Ulrika på att det går att jämföra en skriven text med en 

filmatisering. Ulrikas förståelse av begreppen tolka och förstå är att tolka innebär mer 

passivitet, förstå är när man börjar formulera sig. Ulrika betonar att där är språket 

avgörande, ”har man inte språket är det jättesvårt [...]”(Ulrika). Ulrika menar att det 

är viktigt att skolan lär eleverna att komma till den tredje nivån av tänkande som 

omfattar abstraktion och tolkning. För att nå detta kan man ställa frågor som börjar 

med: ”Hur kommer det sig…” (Ulrika). Hon tipsar om Sten Areviks Att göra 

tänkandet synligt (2007) som är en bok hon och hennes arbetslag arbetet med under 

en längre tid. 

 Jill menar att det är språkutvecklande att eleverna får möta filmens dialoger och 

ord som hon själv eller andra lärare inte använder. Jill säger: ”I filmen ser man 

språket i användning. En viktig del av alla.” Jill nämner också att hon inte tänkt på 

språkutvecklandet som det primära syftet med filmvisning, men att det kommer med 

på köpet. Här går svaren ihop med hur Jill arbetar med film och då hon berättar att 

hon är med under filmtittandet för att kunna stödja eleverna i deras tittande och att 

hon då kan förklara saker som eleverna inte förstår. När hon sedan leder samtal med 

eleverna i helklass använder hon ord som kan vara nya för eleverna, så som stereotyp. 

Vidare berättar Jill att hon formulerar öppna frågor som kan ha fler än ett svar, att de 

är tolkningsbara och att eleverna kan svara olika. En del av frågorna kan vara 

”kontrollfrågor” men de allra flesta är av öppen typ. 

 Elsa anser att hon kan få elever att utveckla sitt språk i sitt arbete med film 

genom att dels låta dem få diskutera tillsammans och dels låta dem få göra en 
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skriftlig analys på egen hand. Fördelen hon ser med det är att man tillgodoser deras 

olika behov:  

 

Många kan ha svårt att sätta ner på papper, men sen kan det vara några som kan ha svårt 

att säga det muntligt så där är det ju båda delarna så då kan det ju vara bra om man har 

först diskussion, muntlig analysdiskussion och sen att det sen blir en skriftlig också, så, så 

att man tillgodoser alla. (Elsa)  

 

Att ha en muntlig diskussion menar hon är bra för att hon ser att det är något som de 

flesta elever kan delta i men även att det är något som får dem att ”brainstorma” 

(Elsa) och ger dem idéer inför deras självständiga skriftliga reflektioner/analyser. I 

skrift kommer sådant som eleverna kanske inte vågar lyfta fram för sina 

klasskamrater, varför hon ser att uppgifterna kan komplettera varandra. 
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5 Diskussion 

Nedan kommer vi först att diskutera uppsatsens resultat i relation till vår bakgrund 

för att därefter diskutera metoden för uppsatsens arbete. 

5.1 Resultatdiskussion 

Något vi tar upp i vår forskningsbakgrund men som informanterna inte uttryckligen 

sa är att filmen är en egen estetisk uttrycksform. Dock kan man från deras svar utläsa 

att de är medvetna om att filmen är ett specifikt medium som är användbart i 

undervisning. Då vårt fokus i undersökningen har legat på språkutveckling och 

normproblematiserande så väljer vi att diskutera de aspekter som berör just dessa. 

Från resultatet kan vi utläsa att informanterna använder film med olika syften. 

Exempel på syften är att ge eleverna en fördjupning av olika aspekter som kan 

kopplas till normer, en faktabas, en upplevelse som läsning av en tryckt text inte ger 

samt för att göra en filmanalys eller ge en vidgad syn på verkligheten. Våra fyra 

informanter har gemensamt att de använder diskussioner, både i helklass och i 

mindre grupper, i arbetet med film utifrån olika typer av öppna frågor. Vad gäller 

öppna frågor menar Chambers (1993) att sådana är grunden för att skapa levande 

samtal om en text. Han menar att man ska utgå ifrån elevernas upplevelser och de 

tankar de fått. Genom att ställa jag-undrar-frågor (Chambers, 1993) underlättar det 

för eleverna att formulera sina reflektioner kring handling, karaktärer, teman och 

symboliska delar vilket ger eleverna en möjlighet att få en fördjupad förståelse av 

texten. Genomgående för alla informanter är att de utgår från eleverna, både när det 

gäller den nivå eleverna befinner sig på och genom att de utgår från elevernas tankar. 

De nuvarande läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan (Lpo94 2006, 

Lpf94 2006) nämner att skolan ska vara en plats där det råder en öppenhet för olika 

uppfattningar och att eleverna ska uppleva att de får göra egna ställningstaganden 

kring olika frågor. I förhållande till den beskrivningen ser vi att informanterna ger 

exempel på hur detta sker i deras verksamhet. De lyfter fram att de vill att deras 

elever ska vara delaktiga i diskussioner och att det genom att använda film som grund 

för en gemensam upplevelse skapas förutsättningar för dessa diskussioner. RFSL 

(2011) skriver i sitt material BRYT! om olika aktiviteter vilka är användbara för att 

diskutera och problematisera kring normer som finns i samhället. Persson (2000) 

påpekar att lärare bör använda sig utav en filmpedagogik utifrån ett samhällskritiskt 
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perspektiv. Som vi tolkar det framhävs det i Lpo94 (2006) och Lpf94 (2006) och av 

RFSL (2011) diskussioner som arbetssätt för att låta eleverna göra olika 

ställningstaganden i skolan. Vi menar att i diskussioner måste eleverna argumentera 

för sina åsikter och göra så i relation till andras åsikter, vilket kan ge eleverna insikt 

om många olika synvinklar. Att ha det samhällskritiska perspektivet som Persson 

(2000) talar om ser vi som överensstämmande med det som informanterna pekar på. 

Informanterna har även gemensamt att de försöker sätta in filmen i ett 

sammanhang genom att de i olika utsträckning arbetar med temaarbeten i vilka film 

ingår som en textkälla. En av informanterna nämner att hon och hennes arbetslag 

arbetar med case-metodiken vilken Dahlkwist (2006) menar är användbar för 

normproblematiserande diskussioner. Informanten och arbetslaget använder film för 

att ge eleverna en gemensam utgångspunkt för diskussioner kring etiska frågor eller 

för arbete med reflekterande text. Ett case kan enligt Dahlkwist (2006) användas som 

en intresseväckare eller som en del av lärandeprocessen. Vi ser det som givande att 

arbeta med film utifrån case-metodiken då lärare kan välja att visa en hel film eller 

delar av en film för att gå vidare till en diskussion som problematiserar normer. Att 

eleverna i grupp får hitta lösningar på ett problem kopplat till innehållet i en film 

eller ett filmklipp ser vi som något utvecklande för eleverna. En av informanterna 

berättade även om att hon i sina temaarbeten använder värderingsövningar kopplade 

till film. Vi ser det som att de värderingsövningar som hon använder har som syfte att 

aktivera eleverna och ge dem en utgångspunkt för vidare diskussioner om normer. 

Hon berättar att i sådana övningar kan även de elever som i diskussioner inte brukar 

vilja yttra sig vara aktiva i sina ställningstaganden.  

 En av informanterna nämner att film attraherar många sinnen och att detta ger 

eleverna inlevelse. Tre av informanterna nämner att film kan ge en gemensam 

upplevelse som kan ligga till grund för diskussioner och vidare arbete. Vår 

uppfattning är att det informanterna ger uttryck för är, att man genom att arbeta med 

film utifrån en normproblematiserande utgångspunkt och genom diskussioner kan 

öka elevernas förståelse och kunskap om normer. Eriksen (2010) skriver att genom 

att ingå i en dialogisk relation med filmen kan man som tittare leva sig in i 

karaktärerna och låta sig bli uppslukad av filmen. När detta sker engageras känslor 

och sinnen. Vidare nämner Eriksen att det krävs att man upplevt filmen utan 

reflektion för att sedan kunna reflektera kring det man upplevt. Holmberg (1994) 

skriver att en person som lever sig in en text eller film gör det utifrån en 
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igenkänningsfaktor medan den som distanserar sig gör det i ett utifrånperspektiv. 

Med det menar han att för att få en upplevelse av filmen behöver åskådaren inlevelse 

medan om åskådaren ska tolka verket krävs en distansering. Det Eriksen och 

Holmberg uttrycker, kan man knyta till informanternas beskrivning av sina arbetssätt 

vid de tillfällen då de börjar med att låta eleverna titta på film och sedan diskutera 

kring den. Vår förståelse av detta är att man kan ta sin utgångspunkt i upplevelsen av 

film för att skapa reflekterande diskussioner utifrån många teman som uttrycks i 

film. Det krävs att man som lärare är förberedd på vilka saker man vill behandla och 

vilka saker som eleverna kan tänkas ta upp. Detta nämner Bergqvist (2004) då hon 

påpekar vikten av att ha arbetat sig in filmen och dess problematik för att kunna 

fånga upp elevernas tankar och känslor i diskussioner. 

Den gemensamma upplevelse som informanterna menar att filmtittandet ger 

går att koppla till det Sahlin (2001) nämner. Filmen är ett medium som är 

användbart för lärare för att skapa engagerande diskussioner (Sahlin 2001). 

Holmberg (1994) nämner att användandet av olika medier kan skapa ”en kollektiv 

reception”(1994:51) som ger eleverna möjligheter att relatera det som sker i en film 

till sig själva och sina egna verkligheter. Vår tolkning av det Holmberg här tar upp är 

att om lärare visar filmer som presenterar en mängd olika karaktärer och livsstilar så 

får eleverna möjlighet att pröva sina egna identiteter i förhållande till dessa. I vår 

mening, och där finner vi stöd från Sahlin (2001) och Holmberg (1994), är film ett 

givande medium som kan användas för att diskutera en mångfald av normer och 

ämnen utifrån den gemensamma upplevelsen av en film. 

Tre av informanterna tar även upp att film är ett sätt att tillgodose olika 

lärstilar. Olika lärstilar kan vara att höra, se, känna och göra. Ohlsson (1983) och 

Olson & Boreson (2004) tar upp att film är ett medium som innefattar bild, ljud och 

musik. Holmberg (1994) beskriver att film är något som elever har lättare att ta till 

sig eftersom bildmediet visar sitt innehåll medan en skriven text är mer analytisk till 

sin karaktär och kräver mer av läsaren. Detta styrker det informanterna tar upp om 

att film engagerar flera sinnen, ger eleverna en ny erfarenhet och en annan upplevelse 

än en tryckt text ger. Vi ser att informanterna använder film med en medvetenhet om 

vad film kan ge eleverna för kunskaper och att det kan utveckla dem som personer. Vi 

tolkar det som att filmen som medium innehåller delar vilka ger de som lär sig bäst 

genom syn och hörsel en chans att ta del av en text på ett för dem tillgängligt sätt. Två 

av informanterna nämnde att de i arbetet efter en filmvisning använde tavlan för att 
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skriva ner elevernas intryck eller rita bilder för att tydliggöra mönster och 

karaktärernas inre och yttre processer. Detta ger stöd för de som lär sig bäst genom 

att läsa eller se bilder. De som lär sig bäst genom att skriva stöds av de skriftliga 

uppgifter informanterna låter eleverna arbeta med. En av informanterna använder 

olika värderingsövningar där eleverna rör sig i rummet och detta stödjer de elever 

som lär sig bäst genom att få göra saker. Som vi ser det har hon då tänkt igenom hur 

hon i sin undervisning får med uppgifter som kan gynna alla elevers olika lärstilar. 

Samtliga informanter uppger att de vid vissa tillfällen låter sina elever reflektera 

eller analysera i skriftlig form utifrån givna frågor eller ett analysschema med 

utgångspunkt i filmers innehåll. De använder då film för att jämföra den med ett 

skönlitterärt verk och i samband med detta får eleverna lära sig att använda 

analysverktyg för filmanalys. Informanterna menar att analyserna kan ge eleverna en 

ökad förståelse för berättelsens uppbyggnad och/eller innehåll eller för filmens 

tekniska aspekter. I de fall då analysen handlar om berättelsens uppbyggnad/innehåll 

kan informanterna beröra sådant som gäller normer, men det är då inte det 

huvudsakliga syftet. Normdiskussioner kan också vara något som uppstår spontant 

utefter vad eleverna reagerar på och informanterna utformar då lektionsinnehållet i 

stunden. Denna beskrivning som informanterna ger går att koppla till det Eva 

Bergqvist (2004) tar upp. Bergqvist lyfter fram att efter en noggrann analys av 

filmens uppbyggnad och teman samt huvudkaraktärens utveckling så kan man gå 

vidare till att diskutera de samhälleliga värderingar som filmen förmedlar (2004:15). 

Holmberg (1994) och Eriksen (2010) menar, till skillnad från Bergqvist (2004), 

att man ska börja med att uppleva en film för att därefter analysera eller reflektera. 

Detta anser vi visar på att lärare kan välja att antingen utgå från upplevelse eller 

analys och att man kan välja det angreppssätt man själv känner sig trygg med eller 

som man bedömer ger mest i den unika situation man befinner sig i. Att vara lärare 

handlar mycket om att vara flexibel och lyhörd för vad olika personer, situationer och 

ämnen kräver och vad som passar bäst för de individer som ingår i ens verksamhet. 

Därför ser vi det som viktigt att i arbetet med film kunna välja ut den film som kan 

lyfta fram de normer man har som mål att beröra. 

 Vad gäller film som språkutvecklande medel så anser samtliga informanter att 

arbete med film är språkutvecklande. De nämner att eleverna får ta del av nya 

begrepp och ord, och två av dem nämner att eleverna får öva upp förmågan att 

uttrycka något de upplevt och ta ställning - de får öva på att formulera ett 
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sammanhang för sig själva. Samtliga nämner att diskussioner är språkutvecklande i 

sig eftersom eleverna får sätta ord på sina tankar. En av informanterna nämner att 

hon ser det som sin uppgift att hjälpa eleverna till den tredje nivån av tänkande vilket 

hon menar handlar om att använda ett abstrakt tänkande och att kunna tolka. Hon 

menar att för att kunna analysera så är förutsättningen att man har tillgång till ett 

språk.  En annan informant nämner att elever kan formulera andra tankar i en 

skriven text som kanske inte kommer till uttryck i den muntliga diskussionen, att 

muntliga och skriftliga uppgifter på så sätt kompletterar varandra. 

 Det som informanterna tar upp ovan kan man relatera till det som kursplanerna 

för svenska i grundskola och gymnasiet beskriver. I Kursplan för svenska (Skolverket 

2000 a), för grundskolan, och Ämne – Svenska, Ämnets syfte (Skolverket 2000 b), 

för gymnasiet, uttrycks att eleven genom läsande och skrivande ska få tillägna sig nya 

begrepp samt lära sig att se sammanhang och lära sig att ha ett kritiskt 

förhållningssätt i arbetet med olika texter. I den nya Ämne – svenska, Ämnets syfte 

för nya gymnasieskolan 2011 (Skolverket 2011 b) står liknande formuleringar som 

betonar vikten av att kunna läsa olika typer av texter kritiskt. I nuvarande Kursplan 

för svenska (Skolverket 2000 a) står att elever i arbetet med olika slags texter ska öva 

upp sin förmåga att förstå, uppleva och tolka dessa, något som återkommer i den nya 

Kursplan för svenska i grundskolan (Skolverket 2011 e). Där poängteras också 

språkets betydelse för att en människa ska kunna tänka, kommunicera och lära. 

Samtliga ovan nämnda punkter i kursplanerna är något vi ser att informanterna 

för fram som viktiga delar i deras arbete med film i ett språkutvecklande perspektiv. 

De nuvarande läroplanerna Lpo94 (2006) och Lpf94 (2006) skriver att arbetet med 

att bemöta intolerans ska grundas på öppna diskussioner och kunskap, något som vi 

sett att informanterna har som utgångspunkt för de arbetsuppgifter eleverna har fått 

genomföra. Dock lyfter en av informanterna problematiken med att få alla elever att 

säga något i klassrummet och att det då är viktigt att komplettera med skriftliga 

uppgifter för att ge eleverna en möjlighet att reflektera både muntligt och skriftligt. 

Vår tolkning av informanternas beskrivning av hur receptionen av film och arbete 

med film är språkutvecklande är att eleverna får möta olika typer av språk, ord och 

begrepp. Eleverna har även fått öva på att hantera det svenska språket på olika sätt i 

arbetet med film. Vi tolkar det som att informanterna är av meningen att en lärares 

roll är att hjälpa eleverna att få ett allt mer abstrakt tänkande där de kan tolka och 

dra slutsatser. Vi har fått en ökad insikt i hur muntlig diskussion och skriftliga 
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analyser kan komplettera varandra i arbetet med film och kanske främst ur 

språkutvecklingssynpunkt. 

Avslutningsvis vill vi sammanfatta vår tolkning av resultatet. Vi har sett att film 

går att använda som underlag för normproblematiserande och språkutvecklande 

undervisning, något som stämde överens med den uppfattning vi hade då vi 

påbörjade undersökningen och som vi redogjorde för i vår inledning. Det finns en 

stor variation i arbetssätt och metoder för att arbeta med film utifrån de specifika 

syftena. Vi ser att filmen som medium stimulerar en persons olika sinnen och kan 

väcka intresse vilket gör den till ett användbart didaktiskt verktyg. Filmen som 

medium har även en positiv fördel när det gäller tidsaspekten. En film är cirka två 

timmar lång och detta gör att man kan ge eleverna en mer direkt upplevelse och att 

bearbetningen av filmen kan påbörjas nära denna upplevelse. Vi vill också påminna 

om att oavsett vilka eller hur många normer du väljer att problematisera kring finns 

det säkerligen fler normer som uttrycks i filmer som man inte får syn på. Det kan vara 

så att man inte får syn på de normer som man själv inte har reflekterat kring 

och/eller satt detta i relation till andras normer. Det kan också vara värt att tänka på 

att man som vuxen kanske inte reagerar likadant som eleverna på de normer som 

uttrycks i film. Det är därför viktigt att lärare är medvetna om vilka normer de 

förmedlar genom sitt sätt att vara och tala. 

5.2 Metoddiskussion  

Vi är medvetna om att vår undersökning inte presenterar någon heltäckande 

redogörelse för metoder och arbetssätt som är användbara i arbetet med film i 

undervisningen och det har inte heller varit vårt syfte. Vårt syfte har istället varit att 

få djupgående exempel från några utvalda lärare vilket vi anser att vi har kunnat få 

tack vare den intervjuform vi valde att använda. Vi uppfattade under intervjuerna att 

lärarna kunde reflektera kring sitt normproblematiserande arbete och utvärdera det 

som eventuellt saknades samt vad de arbetar mycket med. Två negativa aspekter kan 

ha varit att de gav de svar som de trodde att vi var ute efter och att de möjligtvis 

tolkade våra frågor på ett annat sätt än vad som var vår intention. Tänkbart är också 

att informanterna under intervjuerna inte utvecklade alla sina resonemang fullt ut på 

grund av olika orsaker. Det kan vara så att informanterna förutsatte att vi hade en 

viss förförståelse om lärares och skolors verksamhet och vice versa, vilket kan ha 

påverkat intervjuernas utfall. I vår första intervju var vi relativt passiva i vår dialog 
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med informanten, vilket vi insåg vid transkribering av intervjun. I den andra 

intervjun hade vi därför ett något mer aktivt förhållningssätt och sufflerade den, 

vilket kan vara anledningen till att informanten hade utförligare resonemang. Under 

de två sista intervjuerna hade vi mer balans mellan ett aktivt och passivt 

förhållningssätt.  Under två av de fyra intervjuerna blev vi avbrutna av elever eller 

kollegor till informanterna, vilket kan ha stört informanterna i deras tankeprocess. Vi 

har uppmärksammat att informanten Ylva har fått mycket utrymme i uppsatsen och 

det är av anledningen att hon var den som gav den mest utförliga beskrivningen av 

sitt arbete. 

När vi kontaktade lärarna för att fråga dem om de arbetade med film för att lyfta 

fram normer svarade samtliga jakande.  Därefter skickade vi ett missivbrev med 

intervjufrågorna bifogade och bokade tid för intervju. Det faktum att vi skickade ut 

frågorna innan intervjun kan ha haft både fördelar och nackdelar. Fördelen är att 

informanterna fick möjligheten att förbereda sig medan nackdelen är att vi blev mer 

styrda av frågorna än vad vi önskade. Det kan vara värt att nämna att vi vid 

bearbetningen av vårt material upptäckte att en av intervjufrågorna var felformulerad 

då vi under första punkten skrivit könsidentitet eller könsuttryck (se bilaga 1 och 2) 

istället för könsöverskridande identitet eller uttryck (Lpo11 2011, Regeringskansliet 

2009) . Vi har eftersträvat objektivitet i vår tolkning av resultatet då vi har tolkat det 

som informanterna fört fram i relation till vår forskningsbakgrund och strävat efter 

att undvika ett värderande av resultatet utifrån egna åsikter. Vi är medvetna om att 

det inte går att generalisera kring de enskilda lärarnas arbete utifrån de exempel som 

de ger. 

I början av vårt arbete med uppsatsen var vår intention att vi skulle intervjua 

lärare och ta fram alla de tillfällen då de medvetet arbetat med normer. Under 

arbetets gång har vi insett vikten av att ta vara på de tillfällen som informanterna 

nämnt om hur de fångat situationer som uppstått i arbetet med film och hur de 

skapat mindre diskussioner kring normproblematik. Deras resonemang kring hur 

arbetet kan tänkas se ut fann vi intressanta. Vi har också sett vikten av de 

erfarenheter de enskilda lärarna har av kollegialt samarbete i olika former som berör 

både film och normproblematiserande. Svensklärarens användande av film i 

normproblematiserande syfte behöver inte utesluta ämnesöverskridande samarbeten, 

arbetslagssamarbeten eller skolprojekt. 
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Ett dilemma vi har mött är det som omgärdar ordet normer. I lärarnas arbete är 

det kanske inte begreppet normer som är det levande för dem utan det är tänkbart att 

lärarna använder andra begrepp än just normer för att förklara vad de grundar sitt 

arbete på. Det kan vara fördomar, mänskliga rättigheter, tolerans, demokratiarbete, 

värdegrund eller andra begrepp som är formulerade i olika grad i olika 

arbetsområden och arbetsmoment. Vid intervjutillfället med varje enskild informant 

försökte vi komma till en gemensam förståelse av vad begreppet normer innebär för 

att kunna ha en fortsatt diskussion om deras arbete. Det är möjligt att vi skulle ha fått 

utförligare information om deras arbetssätt, och att vi hade kunnat ta bort fokus på 

normbegreppet, om vi hade haft en intervjufråga om hur de arbetar 

normproblematiserande . 

Vår analysmetod bestod av att vi noga lyssnade igenom de inspelade 

intervjuerna och transkriberade dessa. Därefter sorterade vi informanternas svar 

utifrån uppsatsens två frågeställningar men delade upp den första i två rubriker för 

att göra resultatredovisningen överskådlig för läsaren. Svaren på frågorna om varför 

och hur var ibland svåra att avskilja från varandra. En del av informanternas svar har 

gått att sortera under både frågan om hur de arbetar med film med 

normproblematiserande syfte och hur film kan utveckla elevers språk. Någon annan 

skulle möjligtvis ha sorterat svaren på annat sätt. Vi har i övrigt sett att 

analysmetoden har uppfyllt sitt syfte i relation till uppsatsens frågeställningar. Vi tror 

att andra skulle få fram liknande resultat om de använde samma analysmetod och 

frågeställningar. Detta gör att vi anser oss ha uppfyllt kraven på trovärdighet och 

pålitlighet. 
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6 Avslutning 

Utifrån vår resultatdiskussion drar vi slutsatsen att lärare med hjälp av film kan 

skapa meningsfulla sammanhang för elevernas utveckling, vad gäller språk och 

medvetenhet kring normer. En parallell kan dras till det som nämns i Kursplan för 

svenska (Skolverket 2000 a), för grundskolan, och i Ämne – Svenska, Ämnets syfte 

(Skolverket 2000 b), för gymnasieskolan, om att då eleverna får använda sitt språk i 

ett meningsfullt sammanhang och i arbete med olika medier kan de utveckla sina 

språkfärdigheter. De får även en möjlighet att vidga sin syn på sig själva och 

omvärlden. I relation till det Skolverket skriver om att använda olika medier och 

texter i undervisningen ser vi att lärarstudenter, i sin utbildning, behöver få insyn i 

metoder och tankesätt kring hur man kan arbeta med film i undervisning. Hur ska de 

annars kunna göra medvetna val kring användande av film i sin yrkesverksamhet? 

Något vi inte har nämnt i resultatdelen, men som vi fann intressant, var det 

faktum att samtliga informanter ansåg att de fått för lite kunskap med sig från sina 

lärarutbildningar när det gäller hur man kan använda film i undervisningen. Detta 

kan vi relatera till då vi under vår utbildning till svensklärare upplever att vi har fått 

ta del av väldigt få undervisningsmetoder knutna specifikt till film. I vidare forskning 

vore det intressant att undersöka om och hur lärarutbildningar erbjuder 

undervisning om hur man kan använda film i undervisningen.  

En annan vinkel för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur elever 

ser på film i undervisning kopplat till normproblematiserande och språkutveckling. 

Vår undersökning skulle kunna breddas genom att komplettera med elevernas 

perspektiv genom att använda både intervjuer och observationer som metod. Är 

eleverna medvetna om de syften och mål som läraren arbetar utifrån? Lär sig 

eleverna det som läraren vill att de ska lära sig?  

 Arbetet med denna uppsats har gett oss ökade insikter i hur man kan arbeta 

med film och vi hoppas att uppsatsen kan bidra till att fler får upp ögonen för hur 

man kan arbeta med film för att problematisera kring olika aspekter och utveckla 

elevers språk. Vi har sett att läro-, ämnes- och kursplaner är formulerade så att lärare 

ska få bestämma själva hur de vill utforma innehåll och uppgifter i arbetet med film. 

Det ger lärare stora möjligheter och det är vår förhoppning att vårt arbete kan bidra 

med idéer och inspiration till det arbetet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev till svensklärare 

Bästa svensklärare på gymnasiet, 

 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola och vi ska skriva 

examensarbete i kursen UÖÄ007 - ”Examensarbete i kunskapsområdet 

svenska/språk och språkutveckling”. Vår inriktning är grundskolans senare år och 

gymnasiet. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur och varför gymnasielärare som undervisar i 

svenska använder sig utav spelfilm som medium för att eleverna ska kunna tolka, 

förstå och formulera sig kring de normer som finns i samhället och som ges uttryck 

för i spelfilmer. De normer som vi har valt att fokusera på rör aspekter kring kön, 

etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi har valt dessa 

kategorier eftersom de ligger till grund för diskrimineringslagen och eftersom de 

nämns i Lpf94. En definition av normer vi använder oss av är följande: 

 

Normer är alla föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss människor. 

Normer finns överallt omkring oss, de utgör gränserna för hur vi är och får vara. […] 

Så länge ingen bryter mot normerna brukar de vara osynliga, inget man vanligtvis 

tänker på. (RFSL) 

 

Vi skulle uppskatta om du kunde ta dig tid att möta oss för en intervju på 1 timme, 

där vi samtalar utifrån de frågor som finns bifogade i detta dokument. Vi ber dig att 

läsa frågorna och inför vårt möte fundera på hur du arbetar med normer utifrån film 

och vilket syfte du har med det. Om du vill, får du ta med det underlag som du har 

använt i din undervisning för att kunna visa oss konkret hur du har gått tillväga. 

Det är dina erfarenheter och kunskaper vi vill samla in. Din medverkan är unik och 

viktig för uppsatsens syfte. Dina svar och din medverkan kommer att anonymiseras. 

Vi är medvetna om det dilemma många aktiva lärare upplever när det gäller 

användning av film i undervisningen. Vi vill därför betona att det är de didaktiska 
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aspekterna, hur och varför, av användningen som är det primära för oss, inte vilka 

filmtitlar du har använt. Dina svar kommer endast att användas till uppsatsen. 

Om du har några frågor om uppsatsen eller intervjufrågorna är du välkommen att 

kontakta någon av oss uppsatsskribenter. 

 

Vänliga hälsningar 

Sascha Hellman                                                                             Anna Ridell 

Epost: shn06007@student.mdh.se                                           arl06002@student.mdh.se 

Telefon: 0737-719240                                                                   016-511451 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

1. Vi börjar med att prata om normer kring kategorierna som vi har valt ut. (Kategorier: 

kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 

2. Vilket är ditt syfte med att använda film i undervisningen? 

3. Utifrån vilka faktorer väljer du en film?  

4. Hur arbetar du kring normer utifrån film? Utefter en speciell metod? 

5. Hur går du tillväga för att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att tolka, förstå och 

formulera sig kring normer?  

6. Hur gör du för att se om ditt syfte med att visa film har uppnåtts? 

7. På vilket sätt kan arbete med film utveckla elevers språk? 
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Bilaga 3 Heta-linjen-frågor 

 

*Är karaktären modig? Ja-nej 

 Han blir varnad, bryter mot gängse regler i samhället, ljuger 

*Är det en inre eller yttre övertygelse som ska styra vem man är?  Inre-yttre 

 Yttre – social, kön 

*Är karaktären en hon eller han för tittarna?  Hon-han 

 Vad avgör det? 

*Är det viktigt att skilja på manligt och kvinnligt? Ja-nej 

 Sociala, biologiska, kulturella orsaker 

*Finns det lika tydligt könsbestämda grupper i Sverige som på filmen? Ja-

nej 

 Cowboys-flickor som lyder 

*Kärleksparet är en klassisk Romeo och Julia. Finns förbjuden kärlek även i 

Sverige? Ja-nej 

 Geografiskt-mentalt, ”balkongscen”, tragedi de flesta dör 

*Vad beror det våldsamma beteendet på som karaktären utsätts för? 

 Homofobi-Hotad mansroll 

*Är du tolerant för avvikande personer?  Ja-nej? 

Var går gränsen? 

*Vilken roll spelar vår omgivning och miljö för hur öppna vi kan tillåta oss att 

vara?  Inget-allt 

 Hur långt är vi beredda att gå för att uppfylla drömmar? Bo kvar-flytta till 

större/mindre stad? 

 

 


