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Abstract 
This study focuses on teachers in civics and history in Swedish upper secondary schools. The study 

aims partly to examine how the teachers use film as a teaching method and how they motivate film 

as an educational tool in their classes. The study also assesses the thoughts of teachers regarding the 

optimal usage of film as an educational method. The analysis is based on qualitative interviews with 

six different teachers, all currently working in two different schools in the Southern parts of Sweden. 

To analyze and process the interviews we used didactics as our main theoretical focus, but also a 

hermeneutical perspective to interpret the outcome of our research. Furthermore, we’ve presented 

previous research about the usage of film in schools and how teachers use it as a teaching method. 

The results show that all teachers in our study use film as a source of education and that they all can 

motivate why they’re using film in their classes. The results also show that teachers are bound to the 

Swedish curriculum and limited time when they work with film in school, so even if they want to 

work with film more or differently, most feel that it’s hard to do so at the moment. Lastly the results 

show that film can and should be used in school as an educational tool, as long as it’s done properly 

and with a clear thought process from the teacher. 
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“Teaching is the most important of all professions, 

sort that out and social problems will get sorted out” 
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1. Inledning  
I över 100 år har filmen haft en prominent roll i människors liv. Den har bidragit med både 

underhållning och faktakunskaper, eller i vissa fall både och. Vi har valt att undersöka hur lärare på 

gymnasienivå i de samhällsorienterande ämnena överväger kring de pedagogiska konsekvenserna i 

samband med filmvisning i skolan. Våra egna erfarenheter och upplevelser tyder på att film har haft 

en stor roll i skolans värld under en längre tid. Vi har själva upplevt att film har använts som en 

belöning för väl utfört arbete i skolan, som ett avslutande firande för att ett lov är på ingång eller som 

en utfyllnad då lärarna behöver tid för att rätta arbeten eller samtala betyg med elever. När vi själva 

diskuterade vilka filmer som vi sett i skolan så går det att konstatera att vissa filmer som vi såg i 

bästa fall var ifrågasättbara och i värsta fall var rent felaktiga att se på då vi inte kan se någon som 

helst användbarhet för de filmerna i de kurser som de användes. Filmvisning har spelat en roll i 

undervisningssituationer i många år, men allt för ofta har lärare bara satt på en film utan att det 

framkommer varför filmen visas. Utifrån detta så har vi valt att gå på djupet kring hur några lärare på 

gymnasiet använder sig av film i sin undervisning samt hur de anser att film bäst bör användas i 

undervisning i de samhällsorienterade ämnena på gymnasienivå. Det är även fastställt att 

undervisningen i skolan måste fylla en framträdande samhällsfunktion. Det gör att undervisningen i 

de samhällsorienterade ämnena blir väldigt viktig. Eftersom samhället ständigt förändras måste 

därmed undervisningen också göra det. Undervisningen är därför tidsbunden och måste därav 

fortsättas forskas kring.1   

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i de samhällsorienterade ämnena på gymnasiet 

anser att film optimalt bör användas i undervisningen, men också hur de själva använder sig av film 

som redskap i sin undervisning i förhållande till de didaktiska grundpelarna, vad, hur och varför?  

  

1.2 Frågeställningar 

- Hur motiverar lärarna film som undervisningsmetod?   

- Hur arbetar lärarna konkret med film i undervisningen?  

- Hur reflekterar lärare kring sin användning av film i undervisning i förhållande till deras 

uppfattning om optimal användning av film? 

                                                        
1 Johnsson-Harrie, Anna & Larsson, Hans-Albin. Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning i skola och 
lärarutbildning. Linköping, Linköpings universitet, 2012, s. 7. 
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2. Bakgrund 
I kursplanen för samhällskunskap på gymnasiet är ett av syftena att eleven ska kunna strukturera och 

värdera information från olika källor och medier för att sedan kunna dra slutsatser utifrån den 

informationen. Eleverna ska även kunna tolka information från olika källor och sedan uttrycka sina 

kunskaper genom olika presentationsformer. I det centrala innehållet för samhällskunskap står det att 

kurserna ska behandla olika metoder för att eleverna ska kunna kritiskt granska, värdera och bearbeta 

information från källor i digital och annan form.2  Det står inte specifikt i styrdokumenten att film 

ska används som undervisningsmetod i de samhällsvetenskapliga ämnena, men med bakgrund i 

ovanstående utdrag ur kursplanen så går det att berättiga användningen av film som 

undervisningsmetod.  

 

Sheri Sunderland, Jonathan C. Rothermel och Adam Lusk i sin artikel Making movies active: lessons 

from simulation diskuterar kring massmordet i Rwanda där över 800 000 människor förlorade sitt 

liv.3 De menar att händelserna i Rwanda ofta spelar en stor roll när det kommer till undervisning i de 

samhällsvetenskapliga ämnena, detta för att händelsen är relevant till ett flertal ämnesområden. De 

benämner bland annat etniska konflikter, internationella lagar, mänskliga rättigheter och 

organisationer så som FN. Författarna debatterar i artikeln om elever bör se på en spelfilm som 

exempelvis Hotel Rwanda, eller om en dokumentärfilm likt Ghosts of Rwanda bör visas istället. De 

belyser ett flertal för- och nackdelar som finns med de olika typerna av film när det kommer till 

undervisning i skolan. De menar att den traditionella spelfilmen som ofta är ifrån Hollywood tar 

friheter med historien för att göra filmen mer tilltalande till en bred publik, alternativt förändrar 

händelser för att skapa ett större intresse. Spelfilmen visar därmed oftast inte händelsen som den 

faktiskt var, utan ändrar historien för att vara så kommersiellt tillgänglig som möjligt. Författarna har 

som åsikt att spelfilmen kan skapa ett intresse hos elever, men att det kan vara problematiskt då 

eleverna kan ta för givet att det som de ser på är 100 % sant ur ett historiskt perspektiv. Vidare menar 

de att dokumentärer istället är baserade på fakta, där intervjuer med involverade parter ofta 

framkommer, samtidigt som tidsenlig nyhetsrapportering och foton från händelserna kan få en 

framträdande roll i dokumentärfilmen. De diskuterar även kritik mot dokumentärfilm i skolan, då 

dokumentärer ofta är politiskt vinklade och filmskaparen ofta har en agenda bakom dokumentären, 

                                                        
2 Samhällskunskap – skolverket, 2011, s. 11–13. 
3 Lusk, Adam, Rothermel, Jonathan C. & Sutherland, Sheri. “Making movies active: lessons from simulation”, Political 
science and politics, vol 42, nr 3, 2009, s. 544. 
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vilket återigen visar att det kan vara bekymmersamt att visa i skolan då eleverna kan ta för givet att 

det som visas i filmen är sant.4  

 

I den vidare forskningen ifrån Sutherland, Rothermel och Lusk diskuteras det hur en film ska 

introduceras i en klass. De ifrågasätter lärare som bara sätter på en film utan att först behandla 

ämnesområdet filmen tar upp.5 När de sedan återkopplar till filmerna om Rwanda tar de upp att 

eleverna bör känna till vissa delar innan någon av filmerna sätts igång. Områden som exempelvis 

kvarlevor av kolonialism, FN:s säkerhetsråd och krigets lagar bör eleverna känna till innan någon av 

filmerna upplevs. Utöver deras tankar om förkunskaper så diskuterar de även för och nackdelar med 

pausande av film för diskussion. Som en fördel tar de bland annat upp att om film pausas för 

diskussion så minskar risken att eleverna ”zoomar” ut då de ständigt måste vara aktiva. Som nackdel 

tar det upp att rytmen i filmen kan förstöras, här gäller det därför att lärare har bra koll på var det 

passar att pausa för att det inte ska bli för hackigt i historien. I relation till pauser i filmtittande är 

även tid en aspekt som tas upp, för mycket pauser kan leda till att tiden för filmvisningen dras ut och 

att det därmed tar för mycket av den värdefulla lektionstiden.6 

 

Ulf Zander i sin bok Clio på bio – om amerikansk film, historia och identitet menar att ett problem 

som finns med spelfilm är att de som gör filmerna har framförallt ett mål i sikte, att tjäna pengar, 

därför blir de gjorda för den breda massan istället för folk som bara är intresserade av 

informationen.7 Elsa Cojnby i kapitlet Filmen som verktyg är värd att citera då hon benämner det 

följande; ”Att analysera film är att göra praktik av det vidgade textbegreppet som skolans 

styrdokument betonar.”8 Hon menar att genom att använda filmen som verktyg i undervisningen så 

ges eleverna möjligheten att få en djupare förståelse kring personer och händelser.9 På frågan om hur 

en lärare på ett optimalt sätt kan förbereda sig inför en filmvisning, så anser Zander att det första 

steget läraren bör att är att se filmen själv och utifrån filmen konstruera lämpliga frågor. Nästa steg 

menar Zander är att se om filmen då det kan leda till en utökad förståelse och framkomst av ett nytt 

perspektiv på händelserna. De avslutande tankarna Zander har är att läraren bör uppsöka litteratur 

som är relevant till filmen för att kunna få hjälp att tolka eventuella budskap i filmen.10 

                                                        
4 Ibid, s. 544–545. 
5 Ibid, 545. 
6 Ibid, s. 545–546. 
7 Zander, Ulf. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund, Historiska media, 2006, s. 14–15.  
8 Cojnby, Elsa. ”Filmen som verktyg”. I Jansson, Malena (red). ”Introduktion till filmpedagogik – vita duken som svarta 
tavlan”. Falkenberg, Gleerups Utbildning AB, 2016. s. 163. 
9 Ibid, s. 163–164. 
10 Zander, Ulf. ”Det förflutna på vita duken”. I Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). ”Historien är nu: en 
introduktion till historiedidaktiken”, Lund, Studentlitteratur AB, 2008, s. 150–151. 
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2.1 Problemformulering 
Film som undervisningsmetod är ett pedagogiskt verktyg som är omdiskuterat. Alla som gått i skolan 

under de senaste åren har varit med om att film har använts i undervisningen, på ett eller annat sätt. 

Vi har båda erfarenheter ifrån detta som elever men också ifrån vår tid som lärare. Vi är av åsikten 

att film är ett väldigt lärorikt medium men vi har också varit med om att film visats i skolan utan 

någon baktanke ifrån lärarna, vilket blir ett problem. Mycket av den forskning som finns om film i 

skolan är framförallt kopplad till ämnet historia. Lärares egen syn på film som pedagogiskt verktyg i 

de samhällsvetenskapliga ämnena är begränsad inom forskningen och något det behöver belysas mer 

omkring. Den forskning som finns tar sällan upp hur lärare tänker kring en optimal filmvisning i 

skolan, utan fokuserar istället på vad de gör och sällan på varför de gör det. Alan S Marcus & Jeremy 

D Stoddard understryker bristen på studier som behandlar just hur och varför film används som 

undervisningsmetod. De menar att den kraftigt accelererande tekniska utvecklingen har gjort att 

filmanvändning som undervisningsmetod har ökat och att det är ett problem att forskningen kring det 

är såpass begränsad.11 Vi har som sagt själva ett flertal gånger stött på problemet att film visas i 

skolan utan någon baktanke ifrån lärare. Vår undersökning är därmed tänkt att komplettera den 

forskning som tar upp hur lärare använder film i undervisningen men också bredda kunskapen inom 

området genom att ta reda på lärarnas egen syn på film som undervisningsmetod. Samtidigt som vi 

valt att se över lärarnas tankar kring optimal filmvisning i skolan, detta för att kunna identifiera 

utvecklingspotentialen som finns inom denna undervisningsmetod. Vår tro är att film kommer att bli 

större och större, framförallt i skolans värld och därför krävs det forskning på hur den bäst används 

för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt.  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
11 Marcus, Alan S & Stoddard, Jeremy D. “Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School Classroom”, 
The History Teacher, Vol. 40, nr, 3, 2007, s. 305-306. 
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3. Tidigare forskning 
Catarina Hultkrantz belyser de negativa aspekterna med film som undervisningsmetod och att det är 

av stor vikt att både förbereda eleverna inför filmen och att det finns ett tydligt syfte med 

filmvisningen, annars så är det lätt hänt att eleverna kan tro att filmen endast visas som ett substitut 

för den ordinarie undervisningen.12 Renee Hobbs fortsätter på samma spår som Hultkrantz och tar 

upp att när det kommer till val av film för lärare så är det essentiellt att det finns en baktanke bakom 

valet och att det inte ska visas något som kan anses vara anstötligt. De flesta lärarna har visat sig göra 

filmval som anses vara korrekta, men det finns fall där lärare visar filmer som inte bidrar med varken 

relevant kunskap eller ett intresseväckande tema.13 Hobbs menar att det finns ett flertal lärare som 

har ett tydligt syfte med sin filmvisning i skolan och de vet precis vad det vill att eleverna ska få ut 

av filmen, det har dock även visat sig att det finns lärare som inte kan motivera de filmval som de 

gör i klassrummet och inte heller vad eleverna ska få ut av filmvisningen. Lärare är i många fall 

kritiska till sina kollegors filmval och har svårt att se varför de väljer att visa de filmer som de 

faktiskt gör.14  

 

Ett flertal lärare använder sig av visuella undervisningsmedel i sin undervisning, då det har visat sig 

förstärka inlärningen hos eleverna i ett flertal ämnesområden i samhällsorienterande ämnen. Lärare 

har i flera fall visat sig vara reflekterande och eftertänkfulla i sina val av filmer i skolan, och lyckats 

att få eleverna att ta till sig filmerna och uppmuntra deras inlärning.15 De teknologiska framstegen 

som skett under de senaste åren har gjort att filmvisningen blivit enklare än någonsin för lärarna, 

trots detta så utnyttjas inte det i sin fulla kapacitet och filmvisningarna blir sällan så bra som de hade 

kunnat vara. Att ha möjligheten att pausa en film eller att spola tillbaka har gett lärare en helt annan 

möjlighet att anpassa undervisningen så att den blir mer givande. I de flesta filmerna så finns det 

framträdande moment som bör analyseras alternativt diskuteras för att underlätta elevernas 

inlärning.16 Forskningen belyser även att det finns lärare som väljer att visa filmklipp och utvalda 

scener istället för hela filmer på grund av tidsaspekten, för att sedan försöka utnyttja den kvarvarande 

tiden med diskussioner.17Film som pedagogiskt hjälpmedel benämns framförallt som positivt i den 

bemärkelse att det bidrar med variation i undervisningen och kan ge ett annat perspektiv för eleverna. 

                                                        
12 Hultkrantz, Catharina. Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på 
gymnasiet, Umeå/Falun, Umeå universitet / Högskolan i Dalarna, 2014, s. 100. 
13 Hobbs, Renee. “Pedagogical issues in U.S. media education”. Communication yearbook 17, 1994. s. 453–466. 
14 Hobbs, Renee. “Non-optimal uses of video in the classroom”. Learning, Media and Technology vol 31, 2006. s. 37-40 
15 Ibid, s. 42–44. 
16 Kubey, Robert & Csikszentmihalyi, Mihaly. Television and the quality of life: how viewing shapes everyday 
experience, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1990. s. 168-172.  
17 Marcus & Stoddard, 2007, s. 309–310. 
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Filmvisning har även visat sig hjälpa när det kommer till att skapa ett intresse för elever, så det är 

viktigt för lärare att välja filmer som ger eleverna möjligheten att få en utökad förståelse.18 Lärare 

använder sig av film för att ge en bredare kontext i undervisningen och illustrera händelser på ett 

annorlunda sätt, samtidigt som det används för att klargöra historiska händelser.19 

 

Christina Olin-Scheller uppmärksammar hur film kan förekomma i klassrummet och tar fram tre 

olika förhållningssätt till användandet av film i undervisningen. Alla tre förhållningssätt handlar om 

att film fungerar som ett stöd eller komplement till den vanliga undervisningen där hon benämner tre 

olika användningsområden för film i undervisningen, filmen kan användas som illustration, utfyllnad 

och jämförelse. Film som illustration är det vanligaste förhållningssättet där den ofta används i 

samband med olika historiska epoker och har till syfte att åskådliggöra och visa den aktuelle 

tidsepoken, här används film som en enklare och snabbare väg än exempelvis vad en text kan göra. 

Film som utfyllnad används ofta i större arbetsområden där den mer fungerar som ett extra inslag i 

undervisningen, framförallt vid arbetsområdets slut för att förstärka temat. Film som jämförelse 

utnyttjas främst för att jämföra litterära verk med filmatiseringen, där de litterära verken ofta ses som 

den ”rätta versionen”. Gemensamt för alla förhållningssätt här är att filmen ses som en mindre värd 

källa än vad texten gör och att den sällan arbetas med i lika stor utsträckning som andra källor.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Hultkrantz, 2014, s. 76, 90–94. 
19 Marcus & Stoddard, 2007, s. 311–312. 
20 Olin-Scheller, Christina. Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar, Karlstad, 2006, s. 
112. 



 7 

4. Teori 
I denna uppsats så har vi valt att analysera hur lärare begrundar över filmvisning på gymnasienivå i 

de samhällsorienterande ämnena. Det teoretiska ramverk som vi valt att fokusera på är därför 

didaktiken, det vill säga hur lärarna använder sig av film utifrån ett didaktiskt och pedagogiskt 

perspektiv. Genom den analys som vi kommer att göra så kan vi förhoppningsvisa besvara hur 

lärarna tänker kring film som undervisning baserat på de grundläggande didaktiska frågorna. 

Didaktik beskrivs som en länk mellan undervisningen och den allmänna pedagogiken, samtidigt som 

den ses som lika viktig som ämneskunskaperna. Inom didaktiken pratas det om tre grunder som är 

viktiga att tänka över, nämligen hur, vad och varför?21 För att tydliggöra, vad bör det undervisas om? 

Varför detta innehåll? Och hur ska undervisningen genomföras?22 Det finns olika teorier och 

forskning kring hur undervisningen bäst bör genomföras men genomgående i forskningen kring 

didaktik är att frågorna vad, hur och varför är centrala i utformandet av undervisningen.23 
 

Agneta Bronäs och Niclas Runebou använder sig av en egenutvecklad didaktisk modell för att 

beskriva hur ett ämne förvandlas till kunskap genom undervisning. De utgår ifrån de didaktiska 

frågorna där de menar att alla ämnen innehåller kunskap, men att det som lärare gäller omvandla den 

så att eleverna kan ta till sig kunskapen. De menar att lärare måste ta ställning till ett antal frågor. 

Vad i ämnet lämpar sig bäst för undervisningen? För att svara på denna fråga måste lärarna ta hänsyn 

till kunskapsmålen för eleverna. När läraren har valt vad undervisningen ska behandla måste de ställa 

sig frågan, hur de bäst undervisar om detta? Läraren måste ta ställning till de omständigheter och 

förutsättningar som finns i klassen. Syftet med undervisningen ska vara att nå kunskap. Här är det 

lärarens uppgift att motivera eleverna till att starta sin läroprocess genom att vara tydliga med varför 

undervisningen är relevant.24 Ur ett didaktiskt perspektiv studeras hur undervisningen kommer till 

där svaren på de didaktiska frågorna är grunden i all undervisning.25  

 

Bronäs och Runebou fortsätter med att gå in på den didaktiska triangeln och menar att den är 

användbar i didaktiska analyser. Den didaktiska triangeln visar och är en analys av vad 

undervisningen innehåller i grunden. För att det ska kunna bli någon undervisning krävs det att det 

finns en lärare, elever och ett ämnesinnehåll, sedan är det relationen mellan dessa tre komponenter 

                                                        
21 Osbeck, Christina & Schüllerqvist, Bengt. Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i 
samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad, Karlstad University Press, 2009, s. 14. 
22 Johnsson-Harrie & Larsson, 2012, s. 8. 
23 Brante, Göran. ”Allmän didaktik och ämnesdidaktik”. Nordisk tidskrift för allmän didaktik, vol. 2, nr 1, 2016, s. 57–58. 
24 Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas, Ämnesdidaktik: en undervisningskonst, Stockholm, Norstedt, 2012. s. 16.  
25 Ibid, s. 17–18. 
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som skapar innehållet i undervisningen. Den första sidan av den didaktiska triangel handlar om 

relationen mellan lärare och ämnet och syftar till processen där läraren omvandlar ämneskunskapen 

till skolämnet, ämnet måste här få en didaktisk form för att fungera i undervisningen. För att göra 

detta på ett relevant sätt krävs det att läraren tar hänsyn till den tredje komponenten i den didaktiska 

triangeln, eleven. Den andra sidan av triangeln handlar om förhållandet mellan eleven och 

ämnesinnehållet där läraren är mest central för att kunna ge eleven förutsättningar att upptäcka ämnet 

och erhålla kunskap. Den tredje sidan i den didaktiska triangel handlar om relationen mellan lärare 

och elev, ett viktigt förhållande som hela tiden måste tas i beaktning när undervisningen utformas. 

Den tredje komponenten ämnet måste också finnas med för att relationen ska kunna omvandlas till 

innehåll. Dessa tre komponenter måste hela tiden samspela för att undervisningen ska bli så relevant 

som möjligt, utan den ena sidan faller också de andra. Skolämnet blir just undervisningen genom 

dess didaktiska potential när de utformas i samspel med de människor som är inblandade.26  

 

Pedagogen Michael Uljens beskriver den didaktiska triangeln som grundstenen i ämnesdidaktiken 

utifrån ett ämnescentrerat perspektiv.27 Den didaktiska tringeln är vital i all undervisning menar den 

tyska pedagogen Stefan Hopmann, då de tre sidorna figurerar frekvent i dagens skola.28 Vi var valt 

att använda oss av den didaktiska tringel som Hopmann förespråkar (se figur 1), då den är mer 

välutvecklad och mer ingående beskriver hur ämnesinnehållet omvandlas till undervisning. 

Hopmann utvecklar triangelns grunder, det vill säga ämnesinnehåll, lärare och elev genom att 

utvidga med interaktion, framställning och erfarenhet.29 I interaktionen menar Hopmann att lärare 

och elever bör ta nytta av varandra, genom att använda sig av en levande växelverkan i 

undervisningen. Vidare benämns det att interaktionen framhäver förhållandet mellan elev och lärare. 

Framställning fokuserar på hur läraren framställer sitt undervisningsämne, Hopmann benämner att 

läroplanen tar upp vad det ska undervisas om och att läraren därmed mer bör fokusera på hur den 

optimala undervisningen bör ske. Den kvarvarande axeln i triangeln är erfarenhet, Hopmann hävdar 

att elevernas inlärning kommer ifrån undervisningen i skolan, som görs möjlig för eleverna genom 

didaktiken.30 

 

  

                                                        
26 Ibid, 84–87. 
27 Uljens, Michael. ”Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori”. I Uljens, Michael (red). ”Didaktik – teori, reflektion 
och praktik”. Lund, Studentlitteratur AB, 1997. s. 167. 
28 Hopmann, Stefan. ”Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken”. I Uljens, Michael (red). ”Didaktik – teori, reflektion 
och praktik”. Lund, Studentlitteratur AB, 1997. s. 201–202. 
29 Ibid, s. 201. 
30 Ibid, s. 203–205. 
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5. Metod 
I denna del så kommer det att ges en beskrivning av vårt metodval för denna uppsats. 

Den metod som valts för vår undersökning är kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa undersökningen 

med intervjuer fokuserar på breda och djupa svar från de intervjuade.31 Den amerikanska 

dramaturgen Tennessee Williams har enligt oss ett intresseväckande citat angående intervjuer, ”Att 

bli intervjuad har fördelen att man uppdagar saker om sig själv. Jag måste artikulera mina känslor 

och jag kan lära mig något om mig själv. Det gör mig mer självmedveten, mer medveten om min 

egen olycka”.32 Med denna information angående kvalitativa intervjuer så har vi försökt formulera 

intervjuer där vi kan få svar som anses givande, intressanta och relevanta för undersökningen. 

 

För att kunna analysera de intervjuer som skett och besvara våra utvalda frågeställningar så har vi 

använt oss av en innehållsanalys för att få de fram de teman som vi presenterar i vår resultatdel. Ulla 

Graneheim Hällgren och Berit M. Lundman i sin artikel Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness menar att det är viktigt att 

ingen väsentlig data exkluderas ifrån analysen, då analysens trovärdighet fallerar om så är fallet.33 

Vårt tillvägagångsätt har därför varit att läsa våra transkriberingar ett flertal gånger för att få en 

helhetsförståelse och se till att ingenting som är viktigt uteslutes. Vi har sedan hittat utvalda 

meningar som är betydelsefulla för att svara på våra frågeställningar. Våra teman framkom efter att 

vi läst igenom intervjuerna många gånger och därefter noggrant evaluerat respondenternas svar på 

våra intervjufrågor. Den vetenskapsteori som vi utgått ifrån när vi sedan skulle tolka vårt resultat är 

hermeneutiken. Runa Patel och Bo Davidsson i Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning beskriver hermeneutiken som en tolkningslära där 

analysen av språket och texter kan leda till att det skapas förståelse för det området som undersöks.34 

Denna vetenskapsteori blir relevant utifrån vår undersökning då vi ska tolka våra transkriberade 

intervjuer i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och teori. 

 

5.1 Urval 

Antalet respondenter som vi valt att intervjua i denna undersökning var sex stycken lärare på 

gymnasiet. Lärarna är verksamma på två stycken gymnasieskolor i två olika kommuner i sydvästra 

                                                        
31 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, andra upplagan, Liber AB, Malmö, 2011, s. 260. 
32 Brinkmann, Svend & Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur AB, Lund, 2014, s. 24. 
33 Graneheim Hällgren, Ulla & Lundman, Berit M. ”Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures and measures to achieve trustworthiness”. Nurse Education Today, 24(2), 2004, s. 108–109. 
34 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund 2003, s. 28 
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Sverige. För att få så breda svar som möjligt så har vi valt lärare med olika mängd yrkeserfarenhet, 

olika ämneskombinationer och en jämn könsfördelning, det vill säga tre kvinnor och tre män. 

Gemensamt för alla lärare som vi har intervjuat är att de undervisar i minst ett samhällsorienterat 

ämne. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval när vi skulle välja våra respondenter för vår 

undersökning. Bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som deltar i intervjun väljs utifrån 

deras tillgänglighet och att det har funnits tidigare kontakt mellan alla involverade.35 Alla 

respondenter har varit antingen handledare till någon av författarna eller suttit i samma arbetsrum 

som någon av handledarna, vilket har gjort att en relation etablerats mellan bägge parter. Detta 

gjorde att det blev både enkelt och smidigt att kontakta respondenterna och det ledde till att 

intervjuerna blev naturliga. Fördelen med detta val anser vi vara att samtalen kunde flyta på 

komfortabelt, vilket gjorde att alla respondenter i vårt tycke kände sig bekväma att öppna upp sig och 

besvara våra frågor på ett uppriktigt sätt. 

 

5.2 Genomförande  

Vi började processen med att kontakta våra tilltänkta intervjupersoner via mail. I mailet redogjorde 

vi för undersökningens syfte där vi även beskrev undersökningens karaktär och en kort bakgrund. 

Sex av sex respondenter gick med på att delta i undersökningen som sedan skedde på två olika 

skolor, i olika avskilda miljöer beroende på vilken tillgång till grupprum eller arbetsrum som 

respondenterna hade. Vi började varje intervju med att kort informera om vår undersökning, därefter 

frågade vi om respondenternas samtyckte till att vi spelade in intervjuerna samt att vi poängterade att 

informationen de gav skulle behandlas anonymt och konfidentiellt. Själva intervjun började med ett 

par korta allmänna frågor om bland annat respondentens bakgrund som lärare och inställning till film 

i undervisningen i stort. Huvudintervjun var sedan uppdelad i två teman där det första temat bestod 

av respondentens användning av film i undervisningen och det andra temat bestod av respondentens 

tankar kring optimal filmvisning i skolan.  

 

Syftet med att ha två teman utgick dels ifrån studiens syfte och frågeställningar men också för att 

respondenterna skulle kunna hålla isär sina tankar kring sin användning av film och hur de hade velat 

arbeta med film. Därför avslutade vi tema ett med en lättare fråga samt att vi tog en kort paus mellan 

de två olika teman. Innan intervjuerna hade vi konstruerat ett intervjuschema som var väl förberett 

utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vid intervjuerna var vi sedan bundna vid detta schema för att 

alla intervjuer skulle bli så jämbördiga som möjligt i utformandet. Vi var dock noga med att låta 

                                                        
35 Bryman, 2011, s. 114. 
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respondenterna styra samtalet vilket gjorde att vi aldrig avbröt något resonemang, även om det var 

bortom den ställda frågan. Avslutningsvis gav vi respondenterna möjlighet att tilläga eventuellt andra 

tankar i ämnet som våra frågor inte hade behandlat. Vid avslutade intervjuer fortsatte processen med 

att vi transkriberade varje intervju för att på ett enklare sätt kunna behandla innehållet i den senare 

analysen. Intervjuerna varade i snitt 26 minuter, där den längsta blev 29 minuter och den kortaste 21 

minuter, totalt inspelat material blev 154 minuter. 

 

5.3 Etiska överväganden 
Vid genomförande av intervjuer så är det viktigt att betänka de grundläggande etiska principerna. 

Det mest essentiella kravet för en intervju är att respondenten ger sitt godkännande att delta i 

undersökningen.36 Vid intervjutillfället tillfrågades varje deltagare återigen om det var okej att 

samtalet spelades in. Martyn Denscombe beskriver i Forskningshandboken – För småskaliga projekt 

inom samhällsvetenskaperna att det är viktigt att se till att alla parter är trygga i intervjun.37 Vi var 

även noga med att betona att deras svar kommer behandlas konfidentiellt och att deras identitet 

kommer att vara anonym i undersökningen. 

 

5.4 Dataanalys 

Då våra frågeställningar är sammankopplade till didaktiken så utgick vi ifrån de grundläggande 

didaktiska frågorna vad, hur och varför samt Hopmanns didaktiska triangel när vi skulle tematisera 

våra intervjuer inför analysen. Den insamlade data som framkom ifrån intervjuerna transkriberades 

ordagrant, för att sedan läsas igenom ett flertal gånger. Under bearbetning så fördes kodnoteringar i 

utkanten av utskrifterna, detta för att hitta nyckelord och likheter i utsagorna. Utifrån nyckelorden 

framkom överrensstämmelser ifrån respondenterna, som sedan formade våra teman. Därefter 

färgkodades ord och begrepp som passade in i de respektive tema, detta gjorde att resultat gick att 

tolka och analysera. När teman formades eftersöktes inte samma svar utan snarare liknande 

utläggningar ifrån intervjupersonerna, detta för att få ett brett spektrum av svar inom det närliggande 

temat. Det var aldrig vår mening att respondenterna var tvungna att ha överensstämmande tankar, 

utan endast att deras tankar var i samma område. För att analysen skulle bli så givande som möjligt 

letade vi också efter kvalitativa skillnader mellan intervjupersonerna i de olika teman som framkom. 

                                                        
36 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 79. 
37 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – För småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
Studentlitteratur AB, 2009, s. 255–256. 
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I studiens resultatdel så presenterar vi det som vi anser vara mest framträdande i varje tema och vi 

försöker även få fram de skillnader som finns i svaren från de respektive intervjupersonerna.  

 

5.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet är ett begrepp som mäter en studies kvalitet och pålitlighet, framförallt handlar det om att 

samma studie ska kunna genomföras oavsett vem som utför studien eller när den utförs. Det är inte 

helt enkelt att undgå att något fel framkommer under insamlingen av data, därför är det viktigt att 

vara noggrann i bearbetningen av den data som framkommit, detta för att en hög reliabilitet ska 

uppnås.38 För att öka reliabiliteten i vår undersökning så försökte vi vara så tydliga som möjligt när 

vi ställde våra frågor under intervjuerna, vi var noga med att se till att samma frågor ställdes till alla 

respondenter i samma ordning och såg till att alla gavs möjligheten att ge mångsidiga svar på 

frågorna. Validitet syftar på undersökningens giltighet och generaliserbarhet, vilket innebär att de 

frågor som ställs matchar undersökningens syfte och frågeställningar, samt om resultatet kan 

generaliseras.39 Vi tematiserade vår intervjuguide efter våra tre frågeställningar, för att få breda svar 

på dem som möjligt. Alla intervjuer bearbetades på samma sätt och all data behandlades likvärdigt, 

detta för få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Med tanke på antalet respondenter och vårt 

bekvämlighetsurval så kan det potentiellt vara svårt att generalisera vårt resultat på hela lärarkåren, 

men likväl så har vi försökt att få så bra spridning som möjligt på både kön samt ålder för att kunna 

få ett så generellt resultat som möjligt utifrån förutsättningarna. Trots studiens storlek så anser vi att 

det är tillräckligt för att kunskapsbidraget vi presenterar ska kunna ge en bild av en helhet, vilket gör 

studien relevant inom ämnesområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund, 
Studentlitteratur AB, 1997. s. 162-164. 
39 Bryman, 2011, s. 114–119. 
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6. Resultat 
I resultatdelen så presenterar vi först de respondenter som deltagit i vår undersökning. Därefter så 

beskriver vi det resultat som framkommit under våra intervjuer. Utifrån de två teman som 

intervjuerna behandlade så framkom de kategorier som presenteras i denna del. I de två första 

kategorierna så behandlas tema ett framförallt, i den tredje kategorien behandlas tema två och i de 

två avslutande kategorierna bearbetas båda teman.  

 

6.1 Kort presentation av respondenterna 

De sex respondenter som intervjuats är alla verksamma inom gymnasiet och arbetar på två olika 

skolor, i två olika kommuner i sydvästra Sverige. Spridningen av hur länge lärarna har varit 

verksamma är bred, alltifrån en tämligen nyexaminerad till en med över 30-års erfarenhet. För att 

tydliggöra vårt resultat så kommer vi att benämna lärarna som intervjuperson 1–6. Intervjuperson 1 

har varit yrkesverksam i 4 år, men tog examen förra året och undervisar i samhällskunskap, historia 

och sociologi. Intervjuperson 2 har varit verksam i 17 år och undervisar i samhällskunskap, historia 

och svenska. Intervjuperson 3 har arbetat som lärare i 18 år och undervisar samhällskunskap, historia 

och svenska. Intervjuperson 4 har varit i lärarbranschen i 34 år och på gymnasiet i 24 år med 

ämneskombinationen samhällskunskap och historia. Intervjuperson 5 har 22 års erfarenhet av yrket 

och undervisar i flera av de samhällsvetenskapliga kurserna. Intervjuperson 5 har även behörighet i 

religion, men undervisar inte i det ämnet för tillfället. Intervjuperson 6 har arbetat som lärare i 4 år 

och undervisar i historia och svenska. 

 

6.2 Respondenternas inställning till filmundervisning i stort 

Inledningsvis är det värt att belysa att alla respondenter är i olika grader positivt inställda till film 

som undervisningsmetod i de samhällsorienterande ämnena på gymnasiet. Alla intervjupersonerna 

anser att film är ett gynnsamt redskap i undervisningen, framförallt för att kunna visualisera 

händelser som är svåra att förstå utan att få det kontextualiserat via filmmediet. Intervjuperson 4 

väljer att beskriva varför han använder film som undervisningsmetod på följande sätt: 

 
För att eleverna ska få inlevelse för händelser och genom filmen så ges eleverna möjligheten 

att levandegöra händelserna samt skapa förståelse för det som de ser i filmen. 

 

Intervjupersonerna 2,3 och 6 ger stöd till detta resonemang, de trycker på punkterna visualisera, 

förtydliga och synliggöra händelser som är viktiga för att underlätta elevernas inlärning. 
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Intervjuperson 6 tydliggör sitt argument genom att benämna att flera elever verkar lära sig bättre 

genom denna form av undervisning, vilket gör att film blir ett naturligt inslag i hans undervisning. 

Enligt intervjuperson 6 så är det ofta något svagare elever som framförallt drar nytta av 

filmvisningarna. Intervjuperson 3 anser att film är nyttigt för att skapa kunskap på olika nivåer. Hon 

förklarar att det är lätt att läsa och skriva ned saker, men genom att visa en film och låta eleverna 

koppla sin kunskap till filmen så måste de konkretisera det som filmen har visat. Intervjuperson 6 har 

åsikten att film bör användas för att förstärka händelseförloppet och därmed ge en tydligare inblick i 

händelserna som undervisningen har behandlat. Han fortsätter sitt resonemang med att förklara att 

vissa händelser måste visas för att eleverna ska få förståelse kring dem. I hans tycke så går det inte 

som lärare att endast prata om upplevelserna, utan eleverna måste få se dem för att verkligen förstå 

vad som skett.  

 

Intervjuperson 1 skiljer sig något från de andra respondenterna, då han var något mindre positiv 

inställd till film i undervisningen. Hans erfarenheter begrundas i att han anser att filmvisning kan 

vara något slappt och att vissa lärare endast använder det för att fylla ut lektioner. Trots detta så 

använder han sig av film i sin egen undervisning, med följande motivering: 

 
Svaret på varför jag visar film i undervisningen är att jag vill att eleverna ska få ett annat 

perspektiv på det som jag har undervisat om, då det kan ge en bredare syn på händelserna 

som vi har diskuterat i klassrummet. 

 

Inställningen som intervjuperson 1 har till film får en tillstymmelse av stöd ifrån intervjuperson 4, 

som förklarar att han ibland visar filmer som en belöning för eleverna efter att de har arbetat hårt och 

intensivt med ett arbetsområde. Han tydliggör att han ibland visar film innan nästa arbetsområde, 

som en liten välförtjänt paus för eleverna i undervisningen. Intervjuperson 4 är noga med att påpeka 

att den typ av filmvisning inte alltid har någon tillhörande uppgift utan endast används som 

underhållning, även om filmen alltid är relevant till ämnesområdet. Intervjuperson 4 skiljer sig något 

från de andra respondenterna, då de alla är noga att påpeka att all filmvisning måste ha ett tydligt 

syfte kopplat till det centrala innehållet och kursmålen. Det ska dock påpekas att intervjuperson 5 

och 6 har använt sig av film likt intervjuperson 4, men endast om det finns tid och möjlighet i slutet 

av läsåret.  

 

Intervjuperson 5 har tankar om att film kan vara ett bra avbräck i undervisning för både elever och 

lärare. Med avbräck menar hon inte att filmvisningen inte ska ha något syfte, utan mer att det blir en 
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uppskattad variation i undervisningen. I en av kurserna hon är ansvarig för motiverar hon filmvisning 

på följande sätt:  

 

Vissa kurser kan vara svåra att ”få liv i”, jag har exempelvis internationell ekonomi som 

jag kan tycka är lite knepig att hitta olika ingångar på. Därför blev jag jätteglad när jag 

hittade en dokumentärfilm som gick att använda efter att vi hade pratat om externa effekter 

i koppling till miljö och dess påverkan på internationell ekonomi. Den hade både ett bra 

ekonomiskt perspektiv och var användbar i miljöfrågan, samtidigt som eleverna 

uppskattade att det var en känd skådespelare som var huvudgestalt i dokumentären 

(Leonardo DiCaprio). 

 

Intervjuperson 5 får stöd av intervjuperson 1 som anser att vissa delar av det centrala innehållet i 

sociologi är svåra att förstå för eleverna om de inte visualiseras på något sätt. Han använder sig av 

filmen Snabba Cash för att tydliggöra sociala strukturer och klassamhället. Han klarlägger varför han 

visar filmen genom att nämna att en film kan visa hur en person kan skifta till olika roller beroende 

på vilket socialt sammanhang personen är i. 

 

Alla intervjuperson är överens om att film om det används på rätt sätt är användbart i 

undervisningen. De påpekar att dagens teknologi har underlättat väldigt mycket, intervjuperson 2 

menar att lärare idag har otroliga möjligheter att påverka sin undervisning med hjälp av filmmediet. 

Sammanfattningsvis så går det att konstatera att alla intervjupersonerna använder sig av film i sin 

undervisning och är tämligen positivt inställda till filmens roll som undervisningsmedel.  

 

6.3 Respondenternas konkreta arbete med film i undervisning 

Det gemensamma för alla respondenter är att filmvisningen blir en grund för ett uppföljande arbete 

inom det ämnesområde som filmen behandlar. Ett flertal olika arbetssätt med film benämns i 

intervjuerna, lärarna är alla noga med att påpeka att efter filmvisningen så måste filmen följas upp 

och arbetas vidare med för att det ska finnas ett syfte med visningen. Intervjuperson 5 väljer att 

beskriva sitt arbete med film på följande sätt: 

 
Filmen är aldrig min utgångspunkt i undervisningen, den används som ett komplement för 

att bekräfta den kunskapen som eleverna har. 
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Intervjuperson 5 fortsätter med att påpeka att de gånger hon har visat film så är det ofta i samband 

med att eleverna har fått lära sig begrepp som är viktiga i kursen, där de sedan utifrån filmen ska 

kunna använda och konkretisera de begreppen. Intervjuperson 2 stödjer dessa tankar då även hon 

menar att film används för att eleverna ska kunna få visa att de har förståelse om begrepp och dess 

innebörd. En gemensam nämnare för tre av intervjupersonerna är att de specifikt benämner film som 

användbart i samband med internationella relationer. De tre lärarna som påpekade films 

användbarhet i internationella relationer nämnde FN som ett arbetsområde där det kan vara bra med 

filmvisning, då det är mycket begrepp och kan anses vara svårt att endast läsa om, så de använder sig 

alla av spelfilmen Hotel Rwanda i sin undervisning. Intervjuperson 2 motiverar valet på detta vis: 

 
Filmen blir då ett förtydligande av området och eleverna ges möjligheten att uppleva 

händelserna på ett sätt som inte är möjligt om jag endast står och pratar om krig, folkmord, 

FN och så vidare. 

 

Intervjupersonerna 3 och 5 har liknande tankar och benämner att eleverna även om de läst artiklar 

om FN och lyssnat på lärarens genomgångar, så behöver de att få se på filmen för att verkligen förstå 

vad som skett, samtidigt som begreppen blir användbara i relation till filmen. Intervjuperson 6 är 

noga med att påpeka att det är viktigt att ge bilder till händelser på vissa utvalda ämnesområden.  

 

En av frågorna som vi ställde till alla lärarna var om de använde sig mest av spelfilm, 

dokumentärfilm eller utvalda filmklipp i sin undervisning. Vi fick en vid spann av svarsalternativ av 

respondenterna. Intervjupersonerna 2,3 och 5 använde sig mest av spelfilm i sin undervisning, även 

om de alla nämnde att de visade korta filmklipp på sina genomgångar, men aldrig med något 

uppföljningsarbete. Intervjupersonerna 4 och 6 kom fram till att de mest arbetar med 

dokumentärfilmer och motiverar det med att det ofta finns dokumentärer som är väldigt användbara 

och går att visa på ett lektionstillfälle. Intervjuperson 6 påpekar att korta dokumentärer kan användas 

som både repetition och komplement till genomgången, då han menar att vissa elever lär sig bättre 

visuellt. I fallet dokumentärfilm så vill intervjuperson 3 använda sig mer av det i sin undervisning, 

men har problem att hitta dokumentärer som har en rimlig speltid. Detta gör att hon till största del 

använder sig av kortare klipp om hon vill förtydliga det hon undervisat om. Intervjuperson 1 som var 

mest kritiskt inställd till filmvisning överlag svarade att han mest arbetar med filmklipp på sina 

lektioner, han motiverar utvalda filmklipp som undervisningsmetod på följande vis: 
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Jag visar mest filmklipp, för att de inte tar så lång tid och håller sig till poängen. Det går 

ofta att ha intressanta diskussioner efteråt. Det finns så mycket bra filmklipp idag som jag 

verkligen försöker att använda mig av, framförallt politisk satir har jag kommit fram till 

funkar fenomenalt i undervisningen, då humor brukar uppskattas av eleverna. 

 

Trots att respondenterna använder sig olika mycket av filmklipp i sin undervisning så är de alla 

överens om att det är väldigt användbart i undervisningen och påpekar att det idag har blivit 

lättillgängligt att visa klipp. En av få negativa saker som benämns i samband med filmklipp av 

intervjuperson 1 är att klippen ibland inte är tillgängliga längre och att vissa elever kan tycka det är 

problematiskt om klippen är på engelska utan textning. 

 

Intervjupersonerna 3, 4 och 6 använder i vissa fall även filmvisningen som ett moment att jobba 

källkritiskt. De lärarna undervisar alla även i historia, därav så påpekar de vikten av spelfilm i 

undervisningen då spelfilm går att använda som historisk källa och i arbete med historiebruk. 

Intervjuperson 4 beskriver sitt konkreta arbete med spelfilm på följande sätt: 

 
De gångerna jag faktiskt arbetar med spelfilm så är det i samband med källkritik. Jag ser då 

till att förbereda frågor innan filmvisningen och eleverna får sedan jämföra filmen med 

andra källor och använda sig av de källkritiska kriterierna för att besvara frågorna.  

 

Alla respondenter är eniga om att efterarbete måste ske när filmvisningen är klar, deras val av 

uppgifter kan dock skilja sig åt. Det mest vanliga examinationsmomentet är frågor i koppling till 

filmen, där eleverna ska koppla filmen till det relevanta ämnesområdet och därav besvara frågorna. 

Intervjuperson 5 skiljer sig något åt då hon bedriver seminarium efter några av sina filmvisningar, 

medan de andra nöjer sig med kortare diskussioner för att alla ska ha förstått filmen. 

 

6.4 Respondenternas tankar kring optimal filmvisning 

Det andra temat i de intervjuar som skett var kring hur respondenterna förhöll sig till hur de arbetar 

med film kontra hur de optimalt skulle vilja arbeta med film. Till en början går det att konstatera att 

alla ansåg att de jobbade med film på ett så bra sätt som möjligt utifrån de möjligheter de har i skolan 

idag. Det som var mest slående var att alla benämnde tidsaspekten som en påbrående orsak till hur de 

arbetar med film i undervisningen. Alla lärarna tillfrågades om de skulle vilja arbeta mer eller mindre 

med film i sin undervisning, de alla svarade att de arbetar med det lagom, men endast för att de inte 

kände att det hade mer tid för film och det arbetet som krävs för att visa film. Hade de haft mer tid, 
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så hade de flesta gärna visat mer film och även lagt ned mer tid på förarbete, filmval och efterarbete. 

Intervjuperson 4, som undervisat längst av alla respondenter resonerade på följande sätt när han 

tillfrågades om han skulle vilja arbeta mer eller mindre med film i sin undervisning:  

 
Om vi lärare hade haft förutsättningar att göra vad vi ville, så hade jag gärna jobbat mer 

med film i min undervisning. Men det funkar dessvärre inte så, jag tycker personligen att 

både film och även musik hade kunnat användas mer. Det är min åsikt att det är svårt att få 

in film i undervisningen i vissa ämnen idag utifrån det som står i skolans styrdokument. 

 

Intervjuperson 4 konstaterade även att han hade velat ha djupare filmanalyser i sina uppgifter, då det 

i hans tycke finns flera intressanta filmer att analysera. Intervjuperson 6 är inne på samma spår då 

han erkänner att han ibland skulle vilja visa filmer med mer djup än vad han faktiskt gör. Han 

fortsätter med att berätta att han hade önskat att eleverna kan ”grotta” ner sig mer i handlingen och 

att den uppföljande uppgiften skulle innefatta bredare tolkningar av de perspektiven som 

framkommer i filmerna. Intervjuperson 5 var även hon inne på tidsaspekten, men även tillgången till 

film och resonerade så här: 

 
Jag skulle önska att jag hade fler bra filmer att plocka av i fler ämnen, samt tiden till det. I 

synnerhet tiden till att visa mer film hade jag nog önskat. Det är ett trevligt inslag i 

undervisningen som brukar uppskattas av eleverna och ger ett mervärde i ett flertal kurser. 

 

Trots att alla lärarna i olika grader är positivt inställda till filmvisning och att några skulle vilja arbeta 

ännu mer med det om tiden fanns, så är de även noga med att poängtera att det inte får bli för mycket 

film i undervisningen. Intervjuperson 6 nämner att elever lär sig bäst på olika sätt, därför bör 

undervisningen innehålla moment som film, men det får inte bli för mycket av det heller. När han 

fick en följdfråga om hur mycket film som bör visas, svarade han att runt 5 % av all undervisningstid 

är rimligt. 

 

I samband med frågan om optimal filmundervisning så följde vi upp med att fråga om 

respondenterna diskuterar film i undervisningen med andra lärare på skolan. Intervjuperson 1 

konstaterar att han aldrig har diskuterat filmvisning med sina kollegor, men begrundar att det kanske 

är något som han skulle kunna tänka sig göra i framtiden. Intervjuperson 2 diskuterar mest filmval 

med sina kollegor och sällan vad de ska göra med filmerna. Intervjuperson 3 diskuterar gärna film i 

sina ämnesgrupper och nämner att vid vissa tillfällen nämns filmer hon inte hört talas om, vilket hon 
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tycker är positivt då det kan dyka upp något som är användbart. Hon menar vidare att hon gärna hade 

diskuterat film mer för att kunna göra listor på filmer som är användbara inom olika arbetsområden. 

Intervjuperson 4 och 6 samarbetar gärna med annan personal på skolan när det kommer till 

filmvisning och tar del av andras åsikter när det kommer till att arbeta med film. När intervjuperson 5 

fick frågan om hon diskutera film med andra lärare svarade hon kvickt nej, när vi följde upp med om 

hon skulle vilja diskutera det så la hon fram sitt resonemang på följande sätt: 

 

Jag har aldrig lyft film riktigt då det ofta blir att man trycker in filmen där den får plats och 

vi diskuterar ofta annat istället på ämneskonferenserna. Det blir andra frågor om lärandet 

som diskuteras och inte just film. Det är inte prioritet nummer ett så att säga men det hade 

varit intressant då någon kan sitta på en ”godbit” som man gärna hade tagit del av. 

Samtidigt som det är skitjobbigt om man förberett en filmvisning för att sedan få reda på 

att eleverna redan har sett den i ett annat ämne, då vissa filmer ju går att använda i flera 

kurser. Vissa filmer har jag faktiskt visat så många gångar så att det känns som att de är 

”mina”, så risken finns ju att man kan ge andra lärare för mycket tips (skratt). Men överlag 

skulle jag säga att jag inte diskuterar film med andra lärare. 

 

Det går att konstatera att lärarna diskuterar olika mycket med sina kollegor om film i undervisningen.  

Då alla respondenter utom intervjuperson 5 undervisar i minst två olika ämnen för tillfället, så valde 

vi att följa upp med att fråga om de någon gång jobbar ämnesöverskridande i sin filmvisning, 

antingen inom sina egna ämnen eller med andra lärare. Då vissa filmer passar in i flera kurser likt det 

som intervjuperson 5 konstaterade i det tidigare citatet så kan ämnesöverskridande filmvisning vara 

värt att fundera över så lärarnas planering inte omedvetet krockar med varandras. Intervjuperson 3 är 

den enda som i nuläget arbetar ämnesöverskridande med film i undervisningen, hon kombinerar sin 

kurs i historia med en annan lärares kurs i engelska och menar att det är bra att kunna visa en film 

som passar in på två olika ämnens syfte, hon beskriver deras ämnesöverskridande arbete så här:  

 
Exempelvis så visar vi i historia Shakespeare in Love i kombination med engelskan, det 

brukar fungera bra då eleverna ser att vi arbetar tillsammans och vi sparar tid på att arbeta 

på detta sätt. Men det är inte alltid helt lätt att hitta samarbeten med andra lärare, ofta 

samarbetar man med sig själv inom sina egna ämnen om det går. 

 

Det resonemanget intervjuperson 3 vidhåller om samarbeten får stöd ifrån ett flertal av de andra 

respondenterna. Intervjuperson 1 har ett positivt förhållningssätt till ämnesöverskridande 

undervisning, men har inte fått ihop det själv i sina kurser i samband med film i undervisningen, han 
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menar att i hans kurser finns det arbetsområden som hade gynnats av ämnesöverskridande 

filmvisning. Intervjuperson 2 är också positiv till ämnesöverskridande filmvisning, men menar att det 

är en utmaning att få ihop det. Intervjuperson 5 hade gärna jobbat ämnesöverskridande men då hon 

endast undervisar inom de samhällsvetenskapliga ämnena och har vissa uppdelade 

klasskonstellationer så har hon inte fått ihop det under de senaste åren. Den enda av lärarna som är 

öppet kritisk till ämnesöverskridande undervisning är intervjuperson 6, som har följande att säga om 

samarbeten över ämnen: 

 
Nej jag är inte så mycket för att jobba ämnesöverskridande faktiskt. Jag tycker att det så 

lätt blir rörigt för eleverna, även om det skulle vara inom mina egna ämnen och inte i 

samarbete med en annan lärare. Jag har svårt att se vinsterna med det och känner att 

planeringen blir svårare. Finns inte tillräckligt bra organisation för det heller i mitt tycke. 

 

Intervjuperson 4 är mest kluven av lärarna till att arbeta ämnesöverskridande. Han skulle vilja arbeta 

ämnesöverskridande, men anser att det är svårt i och med dagens läroplan att få ihop det. Han 

fortsätter med att benämna att om det skulle fungera med schema och arbetslag så hade han gärna 

arbetat ämnesöverskridande, men sedan lgy11 så menar han att det har blivit mer självständigt arbete 

för lärarna på hans skola. 

 

6.5 Respondenternas förhållning till eleverna i filmvisning 

Ett tema som tydligt framkom från respondenterna var att filmvisning till viss del styrs av vilka 

elever som deltar i undervisningen. När respondenterna blev tillfrågade om filmvisningen brukar få 

de effekter som de har tänkt sig, så nämndes elever i flera svar på olika sätt. Intervjuperson 3 berättar 

att ett problem som framkommit under de senaste åren är att eleverna har svårt att hålla fokus en hel 

film, hon har också haft bekymmer med elevernas deltagande då hon har elever som verkligen inte 

vill titta på film då de inte ser något syfte med filmvisning. Det är ett problem som hon inte varit om 

tidigare och som hon inte riktigt vet hur hon ska handskas med. Intervjuperson 4 ger stöd till hennes 

första åsikt då han säger följande om elevers förhållningssätt till film i undervisningen: 

 
Jag har märkt att elever inte ser på film på samma sätt som tidigare, mina upplevelser är att 

de har svårare att koncentrera sig än tidigare. Ett oroväckande tecken är även att jag tycker 

elever har sämre förståelse för filmer idag, de har svårare att fatta handlingen vilket gör att 

det krävs mer av mig som lärare. 
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För att motverka att eleverna tappar fokus så har intervjuperson 3 börjat med att ge eleverna färdiga 

uppgifter innan filmen börjar, så att de vet vad de ska kolla efter under filmens gång. Detta för att 

hon har märkt att elever ibland tror att en film endast visas ur ett underhållningssyfte. Då menar hon 

att om man ger ut frågor innan visningen så tvingas eleverna att vara aktiva.  

 

Intervjuperson 2 har ett mer positivt förhållningssätt till elever i samband med filmvisning, hon 

berättar att hon brukar prata med elever som hon vet gillar film. Hon brukar diskutera med de 

eleverna om vilka filmer hon ska visa, då hon vill att filmerna ska passa klassen så bra som möjligt. 

Hon fortsätter med att konstatera att elever i vissa fall är mer insatta i nyare filmer än vad hon själv 

är, så därför tar hon gärna del av deras åsikter och nämner följande exempel: 

 

Efter en diskussion med en elev nyligen så fick jag filmen Get Out rekommenderad i 

samband med att jag skulle visa en film i klassen. Jag såg filmen och sedan hittade jag en 

artikel till filmen, så ibland löser sig området av sig själv.  

 

Hon får medhåll av intervjuperson 3 som menar att det är bra att bottna hos eleverna när val av film 

ska ske. Intervjuperson 6 är mer skeptisk till elevers förhållningssätt till film. När han tillfrågades om 

optimal filmvisning så nämnde han att han egentligen skulle vilja jobba lite annorlunda än vad han 

gör för tillfället, han beskriver sitt resonemang så här: 

 
Jag skulle vilja jobba mer med smågruppsdiskussioner efter filmvisningarna, men det 

bygger på att eleverna verkligen tar filmvisningen på allvar och att alla eleverna bidrar. 

Vilket inte alltid är fallet. Dessvärre känner jag att jag inte har haft så många grupper där 

det hade fungerat att ha det upplägget. Jag har nog endast haft en sådan grupp där jag 

känner att det hade fungerat, där visade jag filmen Mandomsprovet i slutet av året och det 

funkade väldigt bra, tror dessvärre inte det hade fungerat i så många andra grupper. 

 

Det går att konstatera efter samtalen med respondenterna att vilken film som visas och hur visningen 

sker beror på till stor del på vilka elever de har. Då de alla är överens om att eleverna måste ha fokus 

och få förståelse för filmen för att film i undervisningen ska få de tilltänkta effekterna. 

 

6.6 Respondenternas tankar om filmval 

Avslutningsvis så presenterar vi här några av respondenternas filmval och deras tankar kring 

filmerna. Detta för att det var ett antal filmer som figurerade i ett flertal intervjuer, därav anser vi att 
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de spelfilmerna är relevanta. Alla respondenter blev tillfrågade om vilka filmer de brukar visa och 

varför de väljer att visa de filmerna, de fick även följdfrågan om de brukar variera filmvalen eller 

köra på ”säkra kort”. Många av respondenterna svarade att de har några ”säkra kort” som de gärna 

återanvänder i undervisningen, då de är trygga i dessa filmer och vet att de brukar fungera. En film 

som nämns av både intervjuperson 2 och 5 är Blood Diamond, där intervjuperson 5 motiverar sitt val 

av den i undervisning så här: 

 

Jag har några filmer som jag visar varje år, då jag vet att de fungerar och jag har alltid fått 

bra resultat av att visa dem. Blood Diamond är en sådan film som jag visat varje år, då den 

i mitt tycke både är bra och har ett djup som eleverna brukar uppskatta.  

 

Intervjuperson 2 har använt sig av Blood Diamond i både undervisning om internationella relationer 

och i historia i samband med undervisning av imperialismen. En film som återigen benämns av både 

intervjuperson 2 och 5 är Hotel Rwanda, som även intervjuperson t 4 brukar visa, i sitt fall i samband 

med undervisning om folkmord. Då 5 av de 6 respondenterna även undervisar i historia så förekom 

en del historiska filmer i intervjuerna. En film som nämndes av intervjupersonerna 2, 3 och 4 är 

Gladiator, intervjuperson 3 motiverar det filmvalet på följande sätt: 

 
En film som jag har använt mig av ett tag är Gladiator, den visar jag ur ett 

ledarskapsperspektiv då eleverna ska kolla på demokrati och ledarskap under historiens 

gång. Jag valde just Gladiator för det är så specifikt ledarskap i den filmen. Den är också 

så pass gammal så många av eleverna har inte sett den vilket gör den till en bra ingång. 

 

Fortsatt så benämner intervjupersonerna 2 och 4 att de använder Gladiator när de jobbar med 

historiebruk och undervisar om den historiska perioden antiken. Det går att konstatera att de flesta 

respondenterna är eniga om att både ”säkra kort” och variation kan vara bra när det kommer till film 

i undervisningen. Det är intressant att se att det är en del filmer som återkommer i några av 

intervjuerna, då det bevisar att vissa filmer sannerligen är användbara i undervisningen ur 

respondenternas perspektiv.  

 

I samband med våra frågor om temat optimal filmvisning så avslutade vi med att be respondenterna 

om att nämna en film som de önskade att alla borde ha sett, för att sedan följa upp med en följdfråga 

om de har visat filmen i sin undervisning. Totalt nämndes fem olika filmer, de filmerna var Den 

gode, den onde, den fule, Schindler’s List, De andras liv, När Mörkret Faller och Under Sanden. De 
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två respondenterna som visar filmen de nämnde i sin undervisning är intervjupersonerna 4 och 6. 

Intervjuperson 4 motiverar varför han visar filmen på följande vis: 

 

De andras liv är en väldigt användbar film i mitt ämnesområde. Ämnesmässigt väldigt bra 

då den kan hjälpa till att förklara Östeuropa i både dåtid och nutid. 

 

Intervjuperson 6 beskriver entusiastiskt sitt filmval med följande ord: 

 
Under Sanden går att använda i mina ämnen, den skildrar en händelse som inte är så känd 

och den gör det väldigt bra. Den handlar om tyska krigsfångar som tar bort minor på 

danska västkusten, det är bra skådespeleri och handling i filmen. Det är ett viktigt ämne 

och den går verkligen att använda i undervisningen samtidigt som den brukar gå hem hos 

eleverna då de kan relatera till skildringen av ungdomar i filmen. 

 
De respondenterna som inte visar filmen de tycker alla ska ha sett motiverar det genom att dels så ser 

eleverna filmen på högstadiet och att de dels har svårt att få in den i sin undervisning utifrån 

styrdokumenten. 
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7. Analys 
I analysen så har vi valt att sammanfatta det material som redovisats i uppsatsens resultatdel. Vi har 

valt att använda oss av vår teoretiska ansats som nämns i teorikapitlet för att besvara våra utvalda 

frågeställningar. Studiens bakgrund och forskningsläge har använts för att värdera respondenternas 

svar ifrån våra intervjuer.   

 

7.1 Lärarnas motivering till film som undervisningsmetod 

Det framkommer tydligt i vårt undersökningsresultat att våra respondenter kan motivera varför de 

använder sig av film som undervisningsmetod. Samtliga respondenter värderar film högt då mediet 

kan användas för att visualisera händelser och blir därmed ett väl användbart redskap i 

undervisningen. Alla studiens deltagare kan motivera varför de använder film, även om olika typer 

av motiveringar har framkommit. Utöver visualiseringen så motiverar lärarna användningen med att 

film kan kontextualisera händelser genom att levandegöra och skapa förståelse. En annan motivering 

är att film används för att förtydliga händelser och förstärka händelseförloppet. Respondenternas svar 

om film som undervisningsmetod stämmer väl överens med Hobbs (2006) resonemang om att lärare 

använder sig av film för att förstärka elevernas inlärning genom att använda sig av visuella 

undervisningsmetoder. Respondenterna har visat sig vara positivt inställda till film i sin 

undervisning, med motivering om att elever ofta uppskattar variation i undervisningen och att det 

bidrar till att skapa tydlighet då film kan användas för att konkret visa en händelse.  

 

Respondenternas positiva tankegångar om film i undervisningen är likt det som Hultkrantz (2014) 

benämner, då hon konstaterar att film kan skapa en bra variation i undervisningen och ger ett 

förbättrat perspektiv för eleverna, något som den vanliga undervisningen inte alltid kan ge. 

Hultkrantz (2014) fortsätter med att förtydliga vikten av att lärare väljer filmer som är användbara 

och därmed ger eleverna möjligheten att vidga sina perspektiv. Detta stämmer överens med lärarnas 

motiveringar av film, då de alla är noga med att poängtera att det krävs bra filmval för att kunna 

motivera film som undervisningsmetod. Marcus & Stoddard (2007) har liknande tankesätt som 

Hultkrantz (2014), men tar även upp att film bör användas för att exempelvis klargöra historiska 

händelser i undervisningen. De respondenter som även undervisar i historia är inne på samma spår, 

då de gärna använder sig av film i sin historieundervisning för att ge eleverna möjligheten att få en 

tillbakablick på hur det såg ut i andra historiska epoker. Att levandegöra händelserna är något som ett 

flertal respondenter anser vara en viktig punkt i samband med film i undervisningen. De 

tankegångarna som respondenterna har om att använda sig av film för att få en förståelse för andra 
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epoker är likt det som Olin-Scheller (2006) nämner som film som illustration, där filmen används för 

att åskådliggöra och visa den relevanta tidsepoken. 

 

Det går även att motivera film som undervisningsmetod utifrån styrdokumenten, där det står att 

elever ska kunna värdera information från olika medier. Respondenterna är tydliga med att 

filmvisningen måste ha en efterföljande uppgift, som är kopplad till både filmen och det centrala 

innehållet i den kurs som bearbetas. Många respondenter menar att syftet med att visa film är för att 

eleverna ska kunna presentera sin kunskap genom att strukturera och värdera informationen som 

framkommer ifrån filmvisning, utifrån deras tidigare kunskaper och kursens innehåll. Det är värt att 

återblicka på citatet från Cojnby (2016) om films användningsområde utifrån styrdokumenten, det 

går att tolka respondenternas svar utifrån hennes citat då både respondenterna och Cojnby (2016) 

anser att film är ett viktigt verktyg i undervisningen som ger eleverna möjligheten att visa en djupare 

förståelse för utvalda händelser.  

 

Det är värt att påpeka att trots respondenternas positiva inställning till film i undervisningen, så 

framkommer det reservationer om att film ibland används som utfyllnad och att visningen sker utan 

ett tydligt syfte. Respondenterna är alla tydliga med att nämna att filmen måste ha ett syfte för att 

berättigas som en undervisningsmetod och inte bara som ett vagt komplement till den ordinarie 

undervisningen. Hultkrantz (2014) har ett liknande synsätt då hon diskuterar att lärare måste vara väl 

förberedda för filmvisningen och ha ett tydligt syfte varför de visar filmen, då eleverna annars inte 

tar visningen på allvar. 

 

Respondenternas förhållning till film i undervisningen, är delvis baserat på de didaktiska 

grundpelarna. Många av respondenterna framhåller att det är viktigt att vara noga med vad som ska 

läras ut via filmvisningen. Flera av respondenterna använde sig av film som komplement till deras 

tidigare genomgångar och var alltid tydliga med att förklara för eleverna varför de ska se filmen och 

vad de ska ha kunskaperna till. Ett antal av respondenterna var distinkta i sina förklaringar om varför 

film visas, de menade att de visade filmen för att eleverna ska kunna göra exempelvis begrepp som 

de lärt sig konkreta och förtydliga varför de lär sig om begreppen samt dess användningsområden. 

Lärarna framhåller vikten av film i sin undervisning med att elever lär sig bäst på olika sätt, därför är 

det viktigt att tänka över hur undervisningen ska gå till, då det krävs variation och att alla elever ska 

ges liknande möjligheter till en optimal inlärning.  
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För att återkoppla till den didaktiska triangeln som förespråkas av bland annat Hopmann (1997) så 

går det att se över respondenternas motivering till film som undervisningsmetod i relation till det 

som benämns som framställning i den didaktiska triangeln. Samspelet mellan lärare och 

ämnesinnehåll blir tydlig i respondenternas motiveringar till varför de visar film i sin undervisning. 

Då de flesta menar att det gäller att framställa undervisningsämnet på olika sätt för att fokusera på 

optimal inlärning, genom att framställa undervisningen via film. Alla respondenter är tydliga med att 

benämna det centrala innehållet som utgångspunkt i sin undervisning om film, vilket stämmer 

överens med Hopmanns idéer om optimal undervisning. När det kommer till den andra sidan av den 

didaktiska triangeln som behandlar ämnesinnehållet och eleverna, så är erfarenhet utgångspunkten. 

Alla respondenter vill att eleverna ska ta del av sina egna erfarenheter inför filmvisningen, då det 

menar att det som behandlats på genomgångarna ska genomsyras i filmen. Därför så ska eleverna 

kunna ta del av det som de lärt sig på lektionerna och sedan filmen, för att sedan använda sig av den 

kunskapen på den examinationsuppgift som är kopplad till filmvisningen. Den avslutande delen av 

triangeln som tar upp relationen mellan elev och lärare, benämner interaktionen som den väsentliga 

delen i undervisningen. Ett flertal av respondenterna trycker på att elever lär sig bäst på olika sätt, 

därför gäller det att interaktionen mellan elev och lärare fungerar samt att undervisningen varieras så 

att alla ges möjligheten att lära sig på bästa sätt.  

 

7.2 Lärarnas konkreta arbete med film i undervisningen 

I vårt resultat så lägger alla respondenter fram hur de arbetar med film i sin undervisning. Det blir 

noterbart att de arbetar olika mycket med film och vilka typer av filmer som visas. Gemensamt för 

allas arbete är att när en längre film visas så följs det upp med efterföljande arbete, även om det kan 

skilja sig åt hur de arbetar. Det är värt att nämna att respondenterna använder sig av olika typer av 

film i sin undervisning, det varieras mellan spelfilm, dokumentärfilm och kortare filmklipp. Många 

av respondenterna använder kontinuerligt kortare filmklipp som komplement till sina genomgångar, 

de påpekar dock att de kan visa dessa klipp utan något efterarbete, utan snarare bara för att tydliggöra 

och visualisera det ämnesområde som genomgången har behandlat. På liknande sätt använder några 

av respondenterna kortare dokumentärer, exempelvis för att repetera något som de gått igenom och 

levandegöra historiska händelser. Något som blir tydligt i undersökningen är att flera av 

respondenterna arbetar med film i relation till när eleverna ska lära sig viktiga begrepp i de 

samhällsvetenskapliga kurserna. Alla respondenterna förhåller sig till ämnenas centrala innehåll när 

de väljer vad som ska visas och försöker tydliggöra för eleverna om varför filmen visas samt vad de 

ska lära sig. 
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Flera av respondenterna använder sig av film i samband med undervisning om internationella 

relationer, där bland annat FN och folkmord är viktiga delar. En del av respondenterna använder sig 

av situationen som utspelades i Rwanda för att exemplifiera flera av de viktiga ämnesområden som 

kursen behandlar. Detta stämmer överens med de tankar som Sunderland, Rothermel och Lusk 

(2009) har om att händelserna i Rwanda flitigt figurerar i undervisningen i de samhällsvetenskapliga 

ämnena. Två av respondenterna tog upp källkritik som en viktig del i deras konkreta arbeta med film 

i undervisningen och vikten av att eleverna är källkritiska mot de filmer som visas. Sunderland, 

Rothermel och Lusk (2009) har liknande åsikter då de belyser nackdelar med spelfilm som 

undervisningsmetod då de menar att eleverna kan tro att det som visas i filmerna är 100 % sant, utan 

att reflektera över det källkritiskt. De fortsätter med att benämna att det är viktigt att eleverna känner 

till vissa av de bakomliggande faktorerna och har förståelse för vissa begrepp innan filmvisningen 

påbörjas, för att de ska kunna förstå vad som sker. Alla respondenter är eniga med detta då de alla är 

noga med att poängtera att det krävs ett förarbete innan filmvisningen för att eleverna ska kunna få 

den förståelse som efterfrågas.  

 

Alla respondenter tillfrågades hur de brukade genomföra sina filmvisningar och vad deras tankar var 

om att pausa filmvisningarna för diskussioner. Respondenterna tog upp tidsaspekten som ett 

bekymmer, då det sällan går att visa en spelfilm på en lektion och eventuella pauser gör att det går 

ännu mer av lektionstiden. Ingen av respondenterna arbetar aktivt med pausande av film, utan pausar 

endast om de känner att något behöver förtydligas alternativt vid lektionsslutet. Alla respondenterna 

är dock eniga om att den nästkommande lektionen bör startas med en sammanfattning kring vad som 

skett och att de måste förtydliga vissa händelser om de märker att frågor har dykt upp under 

visningen. De funderingar som Sunderland, Rothermel och Lusk (2009) har kring pausande av 

filmvisningen stämmer till viss del överens med respondenterna, de är också inne på tidsaspekten 

och att för mycket pausande gör att det drar ut för mycket av tiden. De argumenterar dock för att 

pausande kan vara bra för att eleverna hela tiden ska vara aktiva och inte zooma ut under filmens 

gång. Detta får till viss del stöd av respondenterna som har märkt att elevernas fokus kan brista under 

filmvisningarna och att de inte har samma förståelse för film idag som tidigare. Därför hade 

filmvisningen potentiellt sätt kunnat gynnas av någon paus för att förtydliga och poängtera viktiga 

saker. Kubey & Csikszentmihalyi (1990) är dock något kritiska till de lärare som inte pausar sin 

filmvisning, då de anser att det är mer givande och att alla lärare bör utnyttja de teknologiska 

hjälpmedel som framkommit under de senaste åren. 
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Intervjupersonerna är alla eniga om att det första steget i det konkreta arbetet med en film är att 

själva ta del av den. De är alla överens om att en lärare inte bör visa något som de själva inte har sett. 

Filmen bör ha ett tydligt syfte och ett väl planerat efterarbete, exempel på efterarbeten är diskussion 

och arbete med frågor. Zander (2008) har tankar som stämmer in med respondenterna då han tar upp 

att första steget är att se filmen själv och sedan konstruera efterarbetet. Respondenterna och Zander 

skiljer sig något dock då Zander tar det ett steg längre då han hävdar att lärare bör utforska litteratur 

om möjligt i koppling till filmen för att vidga sin förståelse av den film som visas. Ingen av 

respondenterna har pratat om att de gör så i sitt förarbete.   

 
När respondenterna arbetar med film är de noga med att förhålla sig till didaktikens grunder, alla 

respondenters konkreta arbete grunder sig i frågorna hur, vad och varför? De är alla noggranna med 

att poängtera att det är viktigt att tydliggöra för eleverna varför de ska lära sig det som filmen visar 

och att skapa en röd tråd till den efterföljande uppgiften. Vad eleverna ska lära sig beror på vilken 

film som visas, här är respondenterna tydliga med att förklara skillnader med exempelvis spelfilm 

kontra dokumentärfilm. Spelfilm används mer för att skapa en känsla, medan dokumentärfilm är mer 

användbar för att visa fakta. Hur de arbetar är delvis styrt av tid och i vilken klass de undervisar, men 

de alla är eniga om att filmvisning bör användas som ett redskap i undervisningen.  

 

Lärarnas konkreta arbete med film går hand i hand med den didaktiska triangeln. Alla respondenter 

är överens om att film kan användas som en process för att omvandla elevernas ämneskunskaper till 

något som blir mer konkret samt att film blir användbart för att eleverna ska kunna göra djupare 

ämnesanalyser. Respondenterna är eniga om att det konkreta arbetet med film måste göras i 

interaktion med eleverna, då det hela tiden gäller att ha en dialog mellan elev och lärare för att skapa 

en tydlighet i undervisningen. De är alla noga med att påpeka att det är viktigt i rollen som lärare i 

samband med filmvisning att se till så att alla elever förstår vad som sker i filmen och att de 

eventuella frågor som kan dyka upp under visningarna måste förtydligas. Lärarna är alla tydliga med 

att filmvisningen kräver att läraren är noggrann i sin framställning av vad eleverna ska lära sig och 

varför visningen sker. Oavsett filmval så ska ämnesområdet tydligt avspeglas så att eleverna kan ta 

del av sina tidigare erfarenheter för att kunna skapa en bredare kunskapsbild. 
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7.3 Lärarnas reflektering om optimal användning av film i undervisningen 
Det genomgående temat som avspeglas i intervjuerna i samband med frågan om optimal användning 

av film i undervisningen är att alla respondenter benämner tidsaspekten som ett problem. De är alla 

eniga om att lektionslängd och undervisningstimmar är anledningar till varför film inte alltid kan 

användas så optimalt som de själva hade önskat. De menar att längden på en spelfilm är något 

problematisk då den tar upp mycket tid, samtidigt som det krävs både för- och efterarbete ifrån 

läraren för att filmvisningen ska få de tilltänkta effekterna. Många av respondenterna är eniga om att 

de hade velat visa mer film om de hade haft tiden till det, då de reflekterar över om att film i 

undervisningen har ett användbart syfte. Några av respondenterna hade önskat att kunna visa längre 

och djupare filmer, för att kunna ha mer nyanserade analyser i sin undervisning. De tankarna om 

filmval som tas upp av några lärare är lika de tankar som Hobbs (1994) har angående vilka filmer 

som bör visas i undervisningen och att det är viktigt att filmerna är relevanta.  

 

Vissa av respondenterna menar att det finns andra aspekter som styr hur filmvisningen går till utöver 

tid, då de benämner att de inte alltid kan arbeta med film på det sätt de önskar. Den aspekt som 

framkommer mest tydligt är eleverna, de är inne på spåret om att elever inte kollar på film på samma 

sätt som förr och därför inte alltid har samma förståelse för det som sker i filmerna. Lärarna menar 

att det hade varit optimalt att kunna analysera filmerna mer och se till att eleverna verkligen förstår 

vad det är som sker. Varför detta inte alltid är möjligt menar respondenterna beror återigen på 

tidsaspekten, då både för- och efterarbete kräver både mer arbete ifrån lärarens sida och tar mer av 

den värdefulla tiden. Det går att tolka det som att lärarnas optimala filmvisning går hand i hand med 

hur starka eleverna är, har lärarna klasser som de anser vara starka så kan de använda film på det sätt 

som de verkligen vill, men de konstaterar att så sällan är fallet. Det spår som respondenterna är inne 

på får till viss del medhåll av andra forskare, dock är Hultkrantz (2014) noga med att poängtera att 

film ska användas av lärare för att elever ska få en utökad förståelse, därav bör lärarna tänka över 

sina filmval en extra gång. 

 

Ett annat tema som är värt att belysa i samband med lärarnas förhållningssätt till optimal filmvisning 

är att ämnesöverskridande arbete framkom i både våra intervjuer och i lärarnas egna reflektioner.  

Några av respondenterna har en positiv syn på att arbeta ämnesöverskridande, både med andra 

kollegor och med sig själva i sina ämnen om de har möjligheten till det. De utvecklar sina 

resonemang med att återigen knyta an till tidsaspekten, då de menar att det kan vara bra att visa en 

film som är relevant i koppling till två olika ämnens syften. Detta för att spara värdefull tid i 
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undervisningen, dock så poängterar de att det gäller att vara noga med att se till att eleverna drar 

nytta av det och får koll på att det gäller båda ämnesområdena. Även fast bara en av respondenterna 

för tillfället arbetade aktivt med ämnesöverskridande filmvisning, så var flera av dem positivt 

inställda till det och hade gärna arbetat med det om möjligheten uppstod. Dock så skiljer sig en av 

lärarnas åsikt markant från sina kollegors då han var kritisk till ämnesöverskridande undervisning 

överlag, inte endast i arbete med film. Han poängterade att planering och tydlighet för eleverna i 

hans tycke blev lidande av den typ av arbetsform. Respondenterna är noga med att poängtera att 

filmvalet är väldigt viktigt för att göra filmvisningen så bra som möjlig och därför så bör lärarna ha 

liknande åsikter om filmvisning ska gå att genomföra ämnesöverskridande. Hobbs (2006) är inne på 

samma spår då hon menar att vissa lärare inte kan motivera sina filmval tillräckligt väl utifrån ämnets 

syfte och därför så blir det otydligt vad eleverna ska ta med sig ifrån filmvisningen.  

 

Respondenternas företeelse om optimal undervisning i samband med film går att knyta an till de 

didaktiska frågorna. Det som blir mest tydligt är hur-aspekten, då lärarna känner sig något låsta kring 

hur de ska lära ut. Tid som nämnts tidigare gör att de inte kan lära ut på de sättet som de önskar, även 

elevernas respons till undervisningen och hur mottagliga de är för ämnesområdet styr lärarnas 

tankeprocess i samband med filmvisningen. Att använda sig av ämnesöverskridande undervisning 

kan vara ett sätt att spara tid menar de, vilket kan underlätta hur det lärs ut, men samtidigt så krävs 

det mycket planering och organisation från lärarens sida för att få det att gå ihop. Lärarna blev alla 

tillfrågade om sina filmval och fick motivera om varför de visar de filmer som de gör, där var de alla 

tydliga med att förklara varför de visar filmerna. Många av respondenterna nämnde som en 

anledning till varför de visade vissa filmer att filmens längd var passande för undervisningen. Ett 

flertal av respondenterna hade gärna visat längre filmer men kom återigen in på tid som ett problem 

varför det inte går att visa allt för många långa filmer, trots att de gärna hade gjort det. Alla lärarna 

var överens om att de är låsta i vad de ska läras ut om i samband till det centrala innehållet i de 

respektive kurserna. Några av respondenterna hade gärna sett att filmanalys hade kunnat få en roll i 

de uppgifter som används som efterarbete till filmvisningen, men poängterar att de är svårt att få in i 

undervisningen utifrån styrdokumenten.  

 

Att läraren är styrd av läroplanen är något som Hopmann (1997) är inne på när det kommer till 

framställning av undervisningsämnet i den didaktiska triangeln. Den optimala användningen av film 

i undervisningen visar oavsett lärarnas olika funderingar och tankegångar vara kopplad till 

läroplanen.  
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Interaktionen mellan lärare och elev blir tydlig i samband med tankarna om optimal filmvisning, då 

lärarna behöver vara anpassningsbara till de elever som de har, oavsett hur starka eller svaga de är. 

Därför är de viktigt att interaktionen funkar och att läraren läser av klassen på rätt sätt, annars 

riskeras det att filmvisningen inte uppnår de syften som läraren eftersträvar. Alla respondenter är 

eniga om att den optimala filmvisningen kräver att läraren lägger ner ett rejält förarbete på 

filmvisningen för att eleverna ska få de erfarenheter som det krävs för att få de effekter som 

efterfrågas. Likt Hopmann (1997) och Uljens (1997) är alla lärarna eniga om att alla aspekter i 

triangeln måste vägas in och samspela för att en så optimal undervisning som möjligt ska kunna ske.  
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8. Diskussion och didaktiska implikationer 
Utifrån vårt inledande syfte och de dithörande frågeställningarna har vi i denna uppsats undersökt 

både hur film används i undervisningen och hur lärare anser att film optimalt bör användas i 

undervisningen. I den avslutande diskussionen så kommer vi att diskutera och reflektera över det 

som framkommit i studiens resultat och analysdel.  

 

Det kanske mest utmärkande resultatet i vår undersökning är att lärarnas personliga preferenser 

tydligt avspeglas i hur de använder sig av film i undervisningen. I styrdokumenten för de 

samhällsorienterande ämnena så står det inte explicit att film ska användas i undervisningen, vilket 

gör att lärarna har stor tolkningsfrihet för både hur mycket de jobbar med film och vilka filmer de 

visar. Med detta visar det sig att lärare som är positivt inställda till filmvisning och själva har ett 

filmintresse gärna använder sig av det i sin undervisning, medan de kan finnas skeptiska åsikter ifrån 

lärare som inte har samma inställning. Trots att det inte står i någon av kursplanerna så går det ändå 

att konstatera att alla undersökningens respondenter använder sig av film i sin undervisning, även om 

val av film och hur de arbetar kan skilja sig markant ifrån lärare till lärare. Det går att konstatera att 

ett flertal filmer används så frekvent ifrån flera av lärarna att du skulle kunna tro att det står indirekt i 

det centrala innehållet att filmen ska visas. Filmer så som Hotel Rwanda och Blood Diamond 

nämndes av flera respondenter, och de var överens om att det fanns flera ämnesområden där filmerna 

är betydelsefulla.  

 

Det går att reflektera över vilken position film överlag bör ha i de samhällsorienterande ämnena på 

gymnasiet, vårt resultat visar att lärarna är positivt inställda till inslag av film i sin undervisning, 

samt att de generellt anser att eleverna brukar uppskatta det. Det går även att konstatera att både för- 

och efterarbete bör ske i samband med filmvisningen för att det ska anses relevant som 

undervisningsmetod. Något som är värt att betänka som lärare utifrån studiens resultat är vilka filmer 

som du visar, både spelfilmer, dokumentärfilmer och filmklipp kan vara exempelvis politiskt 

vinklade samt potentiellt vara partiska i vissa samhällsfrågor. Detta visar att det krävs noggrant 

förarbete av lärare för att visa film i undervisningen om det ska ge eleverna relevant kunskap samt att 

eleverna måste tänka källkritiskt i samband med filmvisning. Tidsaspekten med spelfilm tas upp ett 

flertal gånger, vilket gör att det går att reflektera över hur mycket tid som kan läggas ner på spelfilm, 

med dagens teknologi går det att fundera över om kortare dokumentärer alternativt kortare filmklipp 

bör ha en mer framträdande roll i undervisningen. Ett flertal av respondenterna tar även upp att de 

anpassar sin undervisning efter elevgrupp, vilket gör att det går att konstatera att det inte finns några 
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enkla svar angående hur film optimalt bör användas i undervisningen, då flera av lärare noga 

poängterar att eleverna styr mycket angående hur undervisningen utformas. Aspekter som benämns 

är bland annat elevernas fokus och att de inte ser på film på samma sätt som tidigare, vilket gör att 

lärarna kan behöva mer tid att förbereda eleverna för film och mer tid för att se till att de förstår 

filmens budskap. Respondenterna utfrågades aldrig hur de tänkte om film utifrån de didaktiska 

frågorna, men de framkom i alla intervjuer att de var noga med sina planeringar och tydligt kunde 

motivera varför den utvalda filmen visades. I skolans värdegrund så står det att undervisningen ska 

främja alla elevernas utveckling och inlärning.40 Flera av lärarna poängterade att variation och att 

elever lär sig optimalt på olika sätt är anledningar till varför de visar film i sin undervisning. Det 

framkommer även tydligt att lärarna använder sig av film för att konkretisera det som undervisningen 

fokuserat på samt att det ger eleverna möjlighet att använda sig av sina kunskaper på ett varierande 

vis.  

 

De resultat som framkommit stämmer till stor del överens med de tankar och funderingar som vi 

själva hade innan denna uppsats påbörjades. Vi är positivt inställda till film i undervisningen, inte 

bara kan det vara en bra variation för eleverna samt ett annorlunda perspektiv på lärande utan också 

ett bra inslag i undervisningen. Film överlag är i vårt tycke allmänbildande då film har en stor del i 

det moderna samhället och kan därför användas för att vidga elevernas syn på ett mångkulturellt 

samhälle. Det finns filmer som fungerar bättre och sämre i ett lärande syfte, vilket gör att vi anser 

filmvisning är ett bra undervisningsmedel om det görs på rätt sätt och bearbetas korrekt. Filmvisning 

har i vissa kretsar dåligt rykte som undervisningsmetod, men både vi och de flesta respondenter är 

eniga om att det kan gynna både elevers lärande och lärares arbetsbörda. Det som vårt resultat 

konstaterar är att vid arbete med film så måste lärare tänka kring tidsaspekten då alla lärare är låsta 

till ett visst antal kurstimmar, detta gör att planering och genomförande måste följa en röd tråd för att 

det ska bli så optimalt som möjligt. En aspekt i resultatet som vi inte hade begrundat innan våra 

intervjuer var hur mycket som eleverna påverkade lärarnas arbete med film, detta är kanske det mest 

tydliga resultatet som vi själva tar med oss. Det gäller som lärare att ha bra koll på den klass som 

undervisningen sker och vilka förkunskaper eleverna sitter inne på om du vill få en så optimal 

filmvisning som möjligt. En annan aspekt är att många av respondenterna i denna uppsats är positivt 

inställda till att diskutera film med sina kollegor, dock sker det inte ofta då film blir ”bortglömt” i 

samband med ämneskonferenser och mer traditionell undervisning diskuteras istället. Det som vi kan 

                                                        
40 Värdegrund – skolverket, 2011, s. 1–2.  
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konstatera är att film behöver ha en plats i skolans värld och bör diskuteras i ämneslagen på skolorna 

för att undervisning med hjälp av film ska bli så bra som det potentiellt hade kunnat vara. 

 

Trots studiens storlek och begränsade antal respondenter så anser vi att vårt resultat är givande samt 

går att generalisera till stora delar av lärarkåren. Detta för att vi har ett spritt urval av lärare i olika 

åldrar, olika kön, olika yrkeserfarenheter och att de arbetar på olika skolor.  

 

8.1 Vidare forskning 
Det förslagen som vi anser att vi kan ge till vidare studier inom vårt ämnesområde är att undersöka 

om hur film i undervisningen sker i endast de samhällsvetenskapliga ämnena, då det idag finns mer 

forskning inom historieämnet. Då de samhällsvetenskapliga ämnena är så pass många på de svenska 

gymnasieskolorna, så bör det finnas många tankar angående film i de kurserna. Vår undersökning är 

ett litet kunskapsbidrag inom det temat, men då vår undersökning inte var begränsad till endast de 

samhällsvetenskapliga ämnena så kan vi inte generalisera vårt resultat till endast det ämnesområdet.  

 

Det som vi anser är mest framträdande i vår studie är lärarnas tankar om optimal filmvisning, detta 

för att vi anser att all undervisning alltid bör göras så bra som möjligt. Vidare studier hade potentiellt 

kunnat fråga fler lärare om deras tankar kring optimal filmvisning, om fler lärare hade haft 

överensstämmande tankar om hur arbetet med film bör ske i skolan, så hade det möjligtvis kunnat 

leda till att film som undervisningsmetod får dels ett bättre rykte, samt potentiellt en plats i fler 

kursers centrala innehåll.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att göra en kompletterande fältstudie där forskaren observerar 

hur lärare konkret arbetar med film i sin undervisning, kontra hur de säger att de arbetar. Detta för att 

i intervjuer så går det att försköna hur filmvisningen går till och respondenter kan vara mer positiva 

till sin egen undervisning än vad exempelvis forskaren skulle vara. Det skulle vara intresseväckande 

att identifiera utvecklingspotential mellan det de säger att de gör och det som de faktiskt gör, för att 

på så sätt bidra till att hitta ett så optimalt undervisningssätt som möjligt i samband med film.  

 

Vår tanke från början var att komplettera våra intervjuer med lärarna med intervjuer från elever, detta 

för att få se bägge sidorna ifrån myntet. Elevernas tankar kring optimal filmvisning hade varit 

värdefulla att ta del av då det är deras inlärning som i slutändan är viktigast. På grund av studiens 

storlek och tidsbegränsning så var detta inte möjligt i vårt fall.  
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Källförteckning 
 

Intervjuer 

Intervju med respondent 1, 2019-05-07 

Intervju med respondent 2, 2019-05-08  

Intervju med respondent 3, 2019-05-08  

Intervju med respondent 4, 2019-05-08  

Intervju med respondent 5, 2019-05-09  

Intervju med respondent 6, 2019-05-09 
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Bilaga 1, intervjuschema 

 

Generella frågor 
- Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka ämnen undervisar du? 

- Om vi säger film i undervisningen, vad är det första du tänker på? 

 

Tema 1 – Hur arbetar du med film 
1. Berätta gärna så utförligt som möjligt om ditt upplägg när du visar film i undervisningen: 

- Vad gör du för förarbete? Hur genomför du visningen? Hur går du vidare efter visningen?  

- Varför visar du film? (Vad är det du vill att eleverna ska lära sig?) 

- Brukar filmvisningen får de effekterna du har tänkt dig? (Vad finns det för problem?) 

- Arbetar du mest med spelfilm, dokumentärfilm eller utvalda filmklipp (varför?) 

- Pausar du någon gång filmvisningen för diskussion, (om inte vad tänker du kring det?)  

- Vilka filmer visar du och hur väljer du dem? (Variation eller ”säkra kort”?) (motivera) 

 

Tema 2 – Hur skulle du vilja arbeta med film i optimala fall 
2. Vad anser du vara den största skillnaden mellan hur du arbetar med film och hur du på ett 

optimalt sätt skulle vilja arbeta med film?  

- Känner du att du skulle vilja arbeta mer eller mindre med film i undervisningen? 

(Varför/varför inte?) 

- Diskuterar du med andra lärare hur film bäst bör användas i undervisningen? (Skiljer sig 

era åsikter åt, i så fall hur?)  

- Jobbar du någon gång ämnesöverskridande när det kommer till filmvisningen? (Skulle du 

vilja jobba ämnesöverskridande, alternativt mer/mindre, varför?) 

- Om du skulle nämna en film som du önskar att alla bör ha sett, vilken film är det? (Har du 

någon visat den i undervisningen? Om inte, varför då?) 

 

                 Är det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar denna intervju? 
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Bilaga 2, filmlista 

 

Lista över de filmer som benämns av lärarna i samband med film i undervisningen 

 

Blood Diamond (2006) 
(Blood Diamond) 143 min. Genre: Adventure/Drama/Thriller, Director: Edward Zwick, Country: 

USA & Germany. 

“A fisherman, a smuggler, and a syndicate of businessmen match wits over the possession of a 

priceless diamond”. 

 

De andras liv (2006) 
(Das Leben der Anderen), 137 min. Genre: Drama/Thriller, Director: Florian Henckel von 

Donnersmarck, Country: Germany. 

“In 1984 East Berlin, an agent of the secret police, conducting surveillance on a writer and his lover, 

finds himself becoming increasingly absorbed by their lives”. 

 

Den gode, den onde, den fule (1966) 

(Il Bueno, il brutto, il cattivo), 161 min. Genre: Western, Director: Sergio Leone, Country: Italy, 

Spain & West Germany. 

“A bounty hunting scam joins two men in an uneasy alliance against a third in a race to find a fortune 

in gold buried in a remote cemetery”. 

 

Get Out (2017) 
(Get Out), 104 min. Genre: Horror/Mystery/Thriller, Director: Jordan Peele, Country: USA & Japan. 

“A young African-American visits his white girlfriend's parents for the weekend, where his 

simmering uneasiness about their reception of him eventually reaches a boiling point”. 

 

Gladiator (2000) 

(Gladiator), 155 min. Genre: Action/Adventure/Drama, Director: Sir Ridley Scott, Country: USA, 

UK, Malta & Morocco. 

“A former Roman General sets out to exact vengeance against the corrupt emperor who murdered his 

family and sent him into slavery”. 
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Hotel Rwanda (2004) 
(Hotel Rwanda), 121 min. Genre: Biography/Drama/History, Director: Terry George, Country: UK, 

South Africa & Italy.  

“Paul Rusesabagina was a hotel manager who housed over a thousand Tutsi refugees during their 

struggle against the Hutu militia in Rwanda”. 

 

Mandomsprovet (1967) 
(The Graduate), 106 min. Genre: Comedy/Drama/Romance, Director: Mike Nichols, Country: USA. 

“A disillusioned college graduate finds himself torn between his older lover and her daughter”. 

 

När Mörkret Faller (2006) 
(När Mörkret Faller), 133 min. Genre: Drama, Director: Anders Nilsson, Country: Sweden & 

Germany. 

“A gripping and intense thriller about honour, loyalty, and the courage to fight for what you believe”. 

 

Schindler’s List (1993) 

(Schinder’s List), 195 min. Genre: Biography/Drama/History, Director: Steven Spielberg, Country: 

USA. 

“In German-occupied Poland during World War II, industrialist Oskar Schindler gradually becomes 

concerned for his Jewish workforce after witnessing their persecution by the Nazis”. 

 

Shakespeare in Love (1998) 
(Shakespeare in Love), 123 min. Genre: Comedy/Drama/History, Director: John Madden, Country: 

USA & UK.  

“A young Shakespeare, out of ideas and short of cash, meets his ideal woman and is inspired to write 

one of his most famous plays”. 

 

Snabba Cash (2010) 

(Snabba Cash), 124 min. Genre: Action/Crime/Drama, Director: Daniel Espinosa, Country: Sweden, 

Germany, Denmark & France. 

“When JW becomes a drug runner in order to maintain his double life, his fate becomes tied to two 

other men: Jorge, a fugitive on the run from both the Serbian mafia and the police, and mafia 

enforcer Mrado, who is on the hunt for Jorge”. 
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Under sanden (2015) 
(Under sandet), 100 min. Genre: Drama/History/War, Director: Martin Zandvliet, Country: Denmark 

& Germany. 

“In post-World War II Denmark, a group of young German POWs are forced to clear a beach of 

thousands of land mines under the watch of a Danish Sergeant who slowly learns to appreciate their 

plight”. 
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