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Abstract 
 
Studien undersöker gymnasielärares förhållningssätt till mediet spelfilm. Inledningsvis 
presenteras de tankar som ligger bakom val av forskningsområde. Undersökningen berör i 
bakgrundsbeskrivningen receptionsteorier och förhållningssätt till populärkultur i både 
samhälle och skola. Undervisningsaspekten relateras till kursplanen där tolkningspotentialen 
av denna utgör en problematik, men också möjligheter. Lärarna utgår till viss del från sina 
privata förhållningssätt till spelfilm när de använder den i undervisningen men kan också inta 
ett helt nytt. Slutsatsen blir att förhållningssätten och undervisningen skulle kunnat se 
annorlunda om de själva fått betydande undervisning i hur de ska hantera medier i 
undervisningen samt om kursplanen innehållit mål och progression beträffande arbetet med 
medier. Erfarenhetspedagogik diskuteras som ett sätt att förankra teorier om den för 
ungdomar så viktiga populärkulturen, i detta fall spelfilm, i klassrummet.  
 
 
 
Ämnesord: spelfilm, förhållningssätt, reception, engelskundervisning, efarenhetspedagogik, 
kursplan 
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1 Inledning 
 
I Sverige har vi höga förväntningar på människors färdigheter i såväl engelska som svenska. 

Vi förväntas kunna förstå och uttrycka oss väl både skriftligt och muntligt. Var och en som 

påbörjar en högskoleutbildning i Sverige blir så småningom medveten om att detta inte bara 

gäller det svenska språket. För den som ska ta del av en högskoleutbildning kan det bli en 

smärre chock vid upptäckten av att engelska spelar en central roll i den forskning man ska 

bygga sina kunskaper utifrån. Utan tillräckliga kunskaper i det engelska språket, kan det bli 

svårt att klara sina studier. Det faktum att engelska är ett kärnämne i skolan ger också språket 

en central roll i undervisningen på alla stadier där den bedrivs. Kursplanen i engelska vid 

gymnasieskolan talar just om engelskans centrala roll, samt ämnet som ett redskap för fortsatt 

lärande: 

 
Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda 
kulturer och är dominerande kommunikationsspråk i världen. Förmåga att använda engelska är 
nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella 
kontakter av olika slag. Ämnet engelska har därför en central roll i den svenska skolan. Utbildningen i 
engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är 
nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att 
kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt 
för framtida studier. Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en 
växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. 

Utbildningen i engelska skall dessutom leda till att språket blir ett redskap för lärande inom olika 
kunskapsområden. Alla elever behöver även förmåga att på egen hand bygga vidare på sina 
kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och 
utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska. […] 

(Kursplanen för engelska i gymnasieskolan: Mål att sträva mot, Skolverket) 

 

Om man tillåter sig att tolka ordvalet i kursplanen, t.ex. dominerande kommunikationsspråk, 

nödvändig, central roll, redskap för lärande inom olika kunskapsområden, förstår man att det 

är viktigt att motivera och stimulera elever till fortsatt språkutveckling i engelska. Utan 

tillräckliga kunskaper i detta språk kan det alltså bli svårt att hävda sig i framtida 

språksituationer. Oavsett hur man väljer att tolka kursplanen går det inte att komma ifrån att 

Skolverket vill få pedagogen att utgå ifrån engelskans ståndpunkt i samhället och världen. 

Detta ställer i sin tur krav på engelskläraren i samklang med kursplanen. Läraren måste hålla 

en hög standard på sin undervisning samtidigt som han eller hon måste se till att den också är 

intressant och relevant för eleverna.  
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Då mediala, samhälleliga och ungdomskulturella förändringar ideligen kräver nya kunskaper 

och språkstrategier hos såväl lärare som elever, måste nya tankegångar beträffande hur man 

motiverar och stimulerar elever att fortsätta utveckla sin engelska infinna sig. Detta är absolut 

en pedagogisk utmaning.  

 

Vid min slutpraktik valde jag i engelskan för årskurs 9 att arbeta utifrån en spelfilm, eller som 

en del väljer att kalla den för, Hollywood-film. Inför arbetet hade jag tankar om att använda 

filmen som man använder ett litterärt verk, dvs. med filmsamtal som analyserande inslag i 

mindre grupper på engelska, och dessutom låta eleverna göra en förändring genom att skriva 

om slutet. Tankar som låg bakom mitt syfte i att utgå från en film, var min vetskap om hur 

svårt det kan vara att få alla elever att t.ex. läsa klart något till ett specifikt datum. Min avsikt 

var att arbetsformen skulle passa de som var i behov av stöd såväl som de elever som var redo 

för större språkliga utmaningar. En annan anledning var att jag ville arbeta utifrån genuina 

språksituationer samtidigt som jag ville få eleverna intresserade nog att försöka uttrycka sig så 

gott de kunde på engelska. Filmen skulle här med engelsk textning fungera som ett konkret 

språkligt stöd, motivationsfaktor och analysunderlag. Alla skulle således ha sett och hört 

samma historia, även om tolkningarna troligtvis inte skulle vara likadana. Eftersom jag bara 

hade mina fem veckor på mig, tänkte jag att detta kunde bli bra. Då min utbildning innehåller 

försvinnande lite mediepedagogik, fem poäng IKT hösten 2003, blev jag här lämnad åt mitt 

eget förhållningssätt till mediet samt de kunskaper jag hade med mig om vad god 

språkundervisning i ett klassrum bör innehålla. Jag förstod så småningom att jag befann mig 

på experimentell mark, då eleverna inte verkade ett dugg vana vid detta arbetssätt just i 

engelskan. Min upplevelse av hur eleverna uppfattade arbetet blev att de tyckte att jag tog 

dem på allvar, när jag kopplade ihop filmen med seriösa intentioner att stimulera dem i deras 

språkutveckling. Det var ingen som beklagade sig över att uppgifterna knutna till filmen var 

tråkiga eller liknande. Däremot fanns det många som på grund av dåligt självförtroende först 

inte ens vågade sig på skrivuppgiften. Efter en stunds övertalning och support, gjorde även 

dessa elever sitt bästa. De var engagerade och verkade tycka att det kändes meningsfullt och 

roligt. Jag märkte att det fanns en intressant dynamik i arbetssättet men också att denna 

dynamik var som att hålla en fågel i sin hand. Känslan av att utföra en balansakt infann sig, då 

jag kombinerade det ledighetsbetonade, lustfyllda och privata i att se och uppfatta en spelfilm 

på engelska, med skolarbete.  
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Spelfilm är för mig personligen ett viktigt medie då jag oftast är för trött eller inte har tid att 

läsa färdigt särskilt många böcker. Från ett litteraturintresse har således ett djupare 

filmintresse successivt växt fram. Jag har trots min tidsbrist, ett stort behov av att uppleva och 

förhålla mig till olika historier. Film som berättarteknik kan inte ersätta tryckt text för mig, 

inte heller skulle det omvända förhållandet vara möjligt. Spelfilm är ett annat sätt att berätta 

en historia, det är inte lågkultur.  

 

Då lärare väljer att använda sig av spelfilm i engelskundervisningen, fick det mig att fundera 

på hur just deras egna förhållningssätt till mediet såg ut. Hur olika eller lika kan man förhålla 

sig till ett begrepp som spelfilm när man väljer att använda sig av det i språkundervisningen? 

Påverkar det egna förhållningssättet hur mediet används och hur man tror att eleverna 

uppfattar mediet själva? Utgår man ifrån att de uppfattar det på samma sätt?  

 

Då kursplanen ”lämnar” eller om man så vill, ”ger läraren frihet” att själv förhålla sig till 

användandet av medier i undervisningen, kan denna undervisning bedrivas på en grund som 

vilar på pedagogens egen tolkning av kursplanens strävansmål:  

 
Skolan ska i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven fördjupar sin förståelse av engelska 
som talas i olika delar av den engelskspråkiga världen och förbättrar sin förmåga att tillgodogöra sig 
sådant innehåll som förmedlas i olika medier. […] 

(Kursplanen för engelska i gymnasieskolan, Skolverket) 

 

Karin Fogelberg är verksam vid Göteborgs Universitet på Instutionen för Journalistik och 

Masskommunikation. Hon pekar på denna så kallade tolkningsfrihet som ett problem 

beträffande hur medieundervisning bedrivs i skolorna. Fogelberg menar att de vaga 

beskrivningar kursplanerna ger, samt avsaknaden av tydliga mål och progression för 

undervisning med medier, gör att arbetet med och om medier, riskerar att försvinna i 

skolundervisningen (Fogelberg 2005). Fogelberg förespråkar inte bara tydligare riktlinjer, 

utan också en betydligt bättre utbildning av lärarna i hur de ska undervisa med hjälp av 

medier och i mediekunskap. Hon pekar på skolans demokratiuppdrag och menar att kunskaper 

om medier och hur de fungerar, är en rättighet att få utbildning i, samt för skolan en 

skyldighet att undervisa om. På grund av avsaknad av tydliga mål och riktlinjer i kursplanerna 

beträffande medier, förutsätts det i denna undersökning att läraren själv får tolka hur denne 

ska använda sig av medier och att därför kan tankar och förhållningssätt kring ämnet variera i 
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större skala än om sådana specifika mål och riktlinjer funnits i kursplanen. I denna 

undersökning är det dock endast mediet spelfilm som avses. 

 

Olle Holmberg är lärare och utbildningsledare på Lärarhögskolan i Malmö. Han efterlyser i 

sin kunskapsöversikt Ungdom och media (1994) forskning som analyserar individers 

förhållningssätt till olika medier. Holmberg tar upp olika exempel på forskning men här 

kommer endast två typer att figurera. Den ena handlar om reception, dvs. forskning kring hur 

vi uppfattar och tar in emot en medietext. Den andra behandlar hur människor använder sig av 

det medieinnehåll de tagit emot, så kallad uses- and gratifications. Annan typ av forskning 

finns som tidigare nämnts (effects research, reception analysis research), men de kommer inte 

att beredas någon plats i denna undersökning. Alla forskningsinriktningar utgår från sina 

ideologier och det skulle bli alltför omfattande att ta med dem alla här. Vissa ideologier som 

lett till olika forskningsinriktningar i samhället kommer att nämnas i kapitel 2. Presentationen 

är inte på något sätt uttömmande, men de ideologier som presenteras är de som haft mest 

inflytande beträffande medier i samhälle och skola. Som förklaring till varför inte forskning 

som just analyserar individers förhållningssätt till olika medier finns idag, menar Holmberg 

att det kan vara svårt för exempelvis en svensklärare med intresse för mediefrågor och 

ungdomskultur att få ett fäste i den akademiska världen. Som orsak till detta menar Holmberg 

att det råder en obalans mellan forskningsorganisation och forskningsresurser. Då denna 

undersökning inte är direkt beroende av stora ekonomiska resurser, kan den vara ett bidrag till 

den typen av forskning Holmberg efterlyst. Frågeställningen blir: 

 

• Hur förhåller lärarna sig till spelfilm privat (skillnader/likheter i exempelvis inlevelse, 

behov, betydelse, tänkande, reception)?  

• Hur förhåller de sig till spelfilm i undervisningen (skillnader/likheter i tankar kring 

exempelvis arbetssätt, kunskapssyn, mediets roll, inverkan från det privata 

förhållningssättet)? 

 

Medieformen spelfilm anses inte alltid vara ett seriöst och legitimt pedagogiskt redskap i 

språkundervisningen. En bedömning är ändå att spelfilmen ligger nära ungdomskulturer och 

att den därigenom kan ha lätt för att motivera och intressera elever. Därför kommer 

bakgrundsbeskrivningen också att ge en förklaring till vad ungdomskultur är. 
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1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka förhållningssätt till spelfilm, i och utanför undervisningen hos fyra 

lärare i engelska på gymnasiet. Målet är att kunna se om förhållningssätten skiljer sig åt och 

om det privata förhållningssättet syns i hur de tänker om, och säger sig arbeta med spelfilm i 

undervisningen.  
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2. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel kommer den teori och forskning som agerar som utgångspunkt för 

undersökningen att presenteras. Först beskrivs vissa grundläggande begrepp, vidare följer 

teorier, forskning och infallsvinklar som är relevanta att ta hänsyn till. Då studien berör 

många olika områden (psykologi, receptionsteori, forskning, ideologier om medier i 

samhället, ungdomskultur, medier i skolan och språkinlärningsteorier) kommer 

bakgrundsbeskrivningen så långt som det är möjligt att hållas relativt kortfattad. Detta kan 

innebära en viss risk för att denna beskrivning blir alltför fragmentarisk. Min avsikt är att den 

ändå ska vara tillräcklig för att kunna sätta sig in i undersökningens utgångspunkt. Alla delar 

används inte specifikt för att analysera svaren från informanterna, exempelvis är "Dramats 

uppbyggnad" enbart en faktisk historisk bakgrundsbeskrivning för att klargöra spelfilmens 

uppbyggnad. Detta är i sin tur viktigt för att tydliggöra vilken typ av berättande som åsyftas 

när spelfilmen omtalas i texten.  

 
2.1 Förhållningssätt  

Inom lärarutbildningen såväl som inom många andra områden, talas det ofta om 

förhållningssätt. När man frågar någon om vad definitionen för ett sådant är, finns det oftast 

inga tydliga och enkla svar. Jag har fått diffusa svar som att "det är hur man tycker om 

någonting", "det man väljer att utgå ifrån när man gör något". Jag har här beslutat mig för att 

följa den definition som ges av Ingrid Liljeroth (1994) i en specialpedagogisk rapport och har 

även tagit intryck av Thomas Axelssons (2008) beskrivning som inte direkt talar om 

förhållningssätt men ändå uttrycker det Liljeroth definierar som ett sådant begrepp. 

 

Liljeroth menar att förhållningssätt bör beteckna individens inre kvaliteter med centrum i 

tänkande och föreställningar. Tänkandet styr vilka intryck och budskap man tar emot både 

utifrån av sin omvärld samt inifrån av sin egen tankevärld. Hon menar att det såväl som i den 

levande naturen, också i människa samhälle och tillvaro, finns inbyggda lagbundenheter och 

mönster som påverkar tänkandet och i sin tur våra föreställningar. Thomas Axelsson beskriver 

i sin avhandling Film och mening (2008) om hur människans representationer och kognitioner 

hjälper henne att kategorisera verklighetens alla objekt, personer och händelser enligt 

konventioner som avgör hur individen uppfattar tillvaron. Axelsson menar att den kulturella 

produktionen av verklighetsuppfattningar i samhället utgör en provkarta av 

föreställningskomplex tillgängliga för individen att förhålla sig till och ta intryck av. Av dessa 
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två definitioner uppfattas det här som att ett förhållningssätt växer fram genom ett kognitivt 

tänkande efter det att vi skapat någon slags mening och förståelse för det vi upplevt eller 

uppfattat. Den förstålelse och mening vi skapar är präglad av tidigare föreställningar, 

förhållningssätt och erfarenheter, eller representationer som Axelsson kallar det. Därför blir 

ett förhållningssätt oftast subjektivt och personligt. För att förhålla sig till något måste det 

först ha uppfattats eller upplevts av oss på något sätt. Här talar man inom den kognitiva 

psykologin om perception i avseende hur vi uppfattar saker och ting.  

 

2.1.1 Perception 

Perception, det vill säga hur vi uppfattar den information som tillförs våra sinnesintryck, är en 

samverkan mellan (1) stimulus-information från omgivningen samt (2) olika slags strukturer 

hos den levande organismen som gör det möjligt att uppta denna information. Genom att förse 

oss med perceptuell information, konstruerar vi kunskaper om världen, kunskaper som vi kan 

använda oss av i praktisk handling (Lundh 1992; i Lundh, Montgomery & Waern 1992). Text 

och bild uppfattas båda av våra sinnen men inte riktigt på samma sätt. Filosofen C.S. Pierce 

förknippas tillsamman med lingvisten Ferdinand de Saussure som teoretiker inom semiotiken. 

Semiotik analyserar betydelse- och meningsskapande som uppstår då vi tar del av olika tecken 

(Bignell 1997). Till exempel kan det skrivna ordet ”katt” vara ett tecken för kattbegreppet. 

Detta tecken är skapat av teckenbildarna ”k”, ”a” och ”t”. Texten, som genom att den först 

måste tolkas, har ett arbiträrt förhållande till sin referent, dvs. ”katt”. Detta förhållande 

uppstår då en katt kan se ut på olika sätt enligt redan inbyggda paradigm i vårt tänkande. Vi 

vet inte vilken katt som avses om den inte först beskrivs för oss. En bild på en katt är däremot 

en ikon av begreppet ”katt”. Den symboliserar exakt den katten den visar och ger inte 

utrymme för några fantasier om vilken katt som avses. Då film är uppbyggd av ikoner och 

text av tecken, tolkas detta som att filmen perceptuellt har en mer direkt verkan på läsaren än 

skriftspråkets tecken.  

 
2.1.2 Spelfilmen som begrepp 

Då denna studie inriktar sig på mediet spelfilm, blir det viktigt att klarlägga vad definitionen 

av en sådan är. Spelfilmen är fiktion även om dess manus kan baseras på verkliga händelser. 

En dokumentärfilm är filmad utifrån verkliga situationer för att åskådliggöra faktiska 

skeenden, utan skådespelare och utan manus med fiktiva inslag. I undersökningen är det alltså 
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spelfilmen, inte dokumentären som avses. Nationalencyklopedins respektive Svenska 

Akademiens definition för begreppet spelfilm är följande: 

 

 
”Film baserad på ett manuskript med detaljerade scenhänvisningar och förberedd dialog. Rollerna 

gestaltas vanligen av skådespelare och inspelningen sker scen för scen under kontrollerade former. 

Motsatsen är dokumentärfilm” […]  

 

(Nationalencyklopedin 1995: 121) 

 
”Film som framställer en dramatisk handling spelad av skådespelare framför filmkameran”.[…] 

 

(Svenska Akademiens Ordbok – SAOB, 2008-11-06) 

 

Nationalencyklopedins definition drar en klar gräns för vad som får kallas spelfilm och talar 

dessutom om dokumentärfilmen som dess absoluta motsats. Definitionen i Svenska 

Akademiens Ordbok är enklare i sin beskrivning och inte lika detaljerad. Orden drama och 

skådespelare gör att definitionen av en spelfilm visar att det finns två huvudsakliga 

komponenter i en spelfilm men vi har också berättartekniken film. Detta gör att spelfilmen 

som begrepp har dels en filmteknisk historia såväl som en historia om dramats uppkomst och 

struktur att ta hänsyn till i en bakgrundsbeskrivning.  

 

2.1.3 Dramats historia och struktur 

Det klassiska dramats struktur fanns redan långt före Kristi födelse. Filosoferna Platon och 

Aristoteles som levde i antikens Grekland, definierade att mimesis dvs. efterbildning var 

själva kärnan i dramat. Så långt var dessa filosofer överens men när det kom till dramats, för 

den del hela konstens betydelse, skilde sig deras uppfattningar åt på ett radikalt sätt. Platon 

menade att konsten var lögn och inte behövdes i en idealstat, medan Aristoteles menade att 

man genom konsten kunde uppnå viktig kännedom om både verkligheten och sig själv. Därför 

höll Aristoteles fast vid att konsten, och då framförallt dramat, hade ett betydande 

kunskapsvärde (Holmberg 2008). Dramats uppbyggnad följer en dramaturgisk modell som är 

typisk för det västerländska filmberättandet, också kallad Hollywood-modellen. Det delas in i 

tre akter där den första skapar förväntningar och återger berättelsens verklighet. Först i slutet 

av denna akt sker en fördjupning som i sin tur ger en bredare dimension vilken det blir möjligt 

att skapa nya förväntningar utifrån (vändpunkt 1). Detta leder till andra akten där 
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huvudkonflikten befästs och en upptrappning sker, tills denna konflikt måste lösas på något 

sätt (klimax). Det är här det blir som mest spännande och publiken får vänta med spänning på 

vad som ska hända. Vid slutet av andra akten öppnas det upp mot dramats slut (vändpunkt 2). 

Detta presenteras och behandlas i den tredje akten där också den slutliga lösningen 

presenteras (Holmberg 2008).  

 

2.2 Receptionsteorier 

John Ellis (1982) har gjort en beskrivning av skillnader i reception, det vill säga hur mediet 

tas emot av åskådaren, mellan TV och biograffilm. Han menar att den fotografiska illusionen 

av filmen ger en magisk närvaro av det som redan har hänt, vilket gör filmberättandet till ett 

historiskt berättande. Han ställer sig frågan: Av vem berättas filmen? Ellis menar att den 

liksom berättas av sig själv och liknar filmen vid ett öppet fönster mot världen, vare sig den är 

fiktiv eller dokumentär. I och med filmens ikoniska framställning är den också lik 

verkligheten. Filmen spelas upp och åskådaren måste söka efter mening i det som visas, detta 

för att kunna relatera till och förstå det som visas. Receptionen av spelfilmen beskriver Allen 

(1987) som centripetal, vilket innebär att man dras in i filmens värld och stannar där så länge 

man tittar. Tv-tittandet beskrivs som centrifugalt, budskapen slungas ut och är riktade direkt 

till oss (Allen 1987).  

Spelfilmen bryr sig inte om sin publik på samma sätt, man skulle kunna tolka det som att den 

inte är lika kommunikativ. Den liknar till viss del drömmen då den öppnar sig mot det 

omedvetna och imaginära. John Ellis (1982) menar att vi speglar olika element i vårt psyke i 

filmen. Att vi utför en lek med identiteter och identifikationer och återupplivar tidigare möten 

med oss själva i denna ”spegel”. Identifikation är en typ av inlevelse som syftar till att 

åskådaren identifierar sig med personer eller händelser i filmen. Här skiljer man på 

introjektion, vilket betyder identifikation på grund av att den fiktiva personen har egenskaper 

man själv skulle vilja ha men inte har. Projektion däremot innebär att åskådaren upplever 

likhet till den grad att denne projicerar sin situation på den fiktiva.  

 

Vidare beskriver Holmberg (1994) förhållandet mellan inlevelse och distans. Beroende på 

vissa kognitiva aktiviteter, håller mottagaren i receptionsögonblicket en viss distans till den 

film han eller hon ser, men genom känslomässigt utbyte i sin reception av en film, lever han 

eller hon sig in i den. I receptionsögonblicket uppstår då en så kallad "jag-förlust" till följd av 

inlevelsen. Holmberg menar här att receptionen kan pendla beroende på vilken av dessa 

positioner som är starkast för tillfället, det vill säga de kognitiva aktiviteterna som håller 
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distansen eller det känslomässiga utbytet. Inlevelsen kan bero på medvetet upplevda faktorer 

men också på de som endast upplevs på ett omedvetet plan. 

 

Kim Ingolf Soerensen (1989) talar inom ramen för psykosemiologisk receptionsteori om en 

affektiv närvaro som den lust som bestämmer vilken typ av film vi föredrar att se. Den 

affektiva närvaron kännetecknas av en process under vilken man kan tillfredsställa behov 

genom att fantisera, ungefär som dag- och nattdrömmande. I detta resonemang menar 

Soerensen att det finns en subjektiv upplevelse av brist hos åskådaren. Denna brist fylls av 

den affektiva närvaron i filmen av det åskådaren saknar. De affektiva värdena realiseras 

utanför mediets styrning och bakom åskådarens medvetna reception. Åskådaren kan inte 

förklara varför den föredrar en viss typ av film, bara att den faktiskt gör det. Detta menar 

Soerensen, behöver inte alltid bestå av något positivt. Som exempel kan skräckfilmen nämnas 

då den behandlar rädsla. Det finns inget positivt i att befinna sig i detta känslotillstånd, men 

inte heller något som säger att vi inte behöver bearbeta rädslan för att hamna i det.  

 

2.2.1 Spelfilmen som genrefilm 

Teorin om affektiv närvaro berörs av Johan Holmberg (2008) som är en av Folkets Bios film- 

och mediepedagoger. Han menar att genrefilmen är en funktionsfilm. Med detta hävdar han att 

ungdomar i synnerhet, aktivt väljer de berättelser som tar upp det de är i behov av att bearbeta 

och skapa mening utifrån. Spelfilmen skildrar dessa berättelser med hjälp av olika teman, 

teman som bestämmer dess genre. 

Inom spelfilmen finns det en uppdelning av olika genrer såsom action, komedi, drama osv. 

Actionfilmen problematiserar ofta utanförskap och underskattning till att få uppmärksamhet 

och inneslutas i en gemenskap. Genren behandlar moralfrågor med tydliga gränser om rätt 

och fel, samtidigt som den ofta befinner sig på gränsen för vad som är fysiskt möjligt eller 

omöjligt att utföra med en mänsklig kropp. Skräckfilmen bearbetar i sin tur den ångest och oro 

vi kan känna ibland, speciellt inför att bli vuxen i allt vad det kan innebära (kroppsliga 

förändringar, sexualitet), medan såpan och sportgenren är, om man utgår från ett 

ungdomsperspektiv, social träning för flickor och pojkar i att träna sig att sköta relationer och 

hitta sin plats i hierarkin (Holmberg 2008).  

 

2.3 Forskning 

Då jag inte kunnat hitta massmedieforskning som gått att härleda till att spegla människors 

olika förhållningssätt, kommer jag att referera till exempel inom uses- and gratifications, samt 
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två exempel på receptionsforskning. Det finns fler inriktningar att ta upp men de har avsiktligt 

valts bort då risken finns att fokus på det undersökningen har som intention att undersöka, blir 

alltför avlägset.  

 

2.3.1 Uses- and gratifications 

Uses- and gratificationsforskningen startades på 1940-talet och modellen förutsätter att 

publiken är lika aktiv som mottagaren. Dess uppgift är att ta reda på vad individen gör med 

mediet, det vill säga vad den som sett en berättelse använder den till (Holmberg 1998). Ulrika 

Sjöberg har inom denna forskningstradition i sin studie Screen Rites (2002)  studerat unga 

människors medievanor i Sverige. Med ”unga människor” menas här personer i åldern 12-13 

år, respektive 15-16 år. Beträffande den del av studien som avser traditionellt tv-tittande kom 

hon fram till att unga, framför allt flickor, främst valde att titta på såpoperor och att 

ungdomarna använde såpoperornas dilemman i olika resonemang för att förstå vuxenvärlden 

och sig själva. Såpoperorna hade då en menings- och identitetsskapande funktion i 

ungdomarnas liv. Hon kom också fram till att även pojkar såg vissa typer av såpor och 

använde mediet på samma sätt. De gjorde det bara inte i lika stor utsträckning som flickorna, 

då de i högre grad än flickorna valde att blanda sitt tv-tittande med sport och annan fiktion. 

Sjöberg fann även att tittandet kunde ske som en social handling tillsammans med andra, men 

också ensamt om man hade tillgång till tv på sitt eget rum. 

 

2.3.2 Receptionsforskning 

I receptionsforskningen integrerar man kvalitativa empiriska studier (intervjuer, 

observationer) med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på reception. 

Grundtanken är att mening blir till i mötet mellan en konkret läsare och en konkret text, det 

finns således enligt detta synsätt inget facit till vilken mening en text är ämnad att ge. 

Beroende på vem mottagaren är, beträffande exempelvis klasstillhörighet, kön eller 

ålderskategori, kan texten tolkas på olika sätt (Holmberg 1994). Som exempel kan Anne 

Hjorts (1984) receptionsundersökning av danska kvinnors TV-tittande nämnas. Resultatet av 

denna undersökning visar att kvinnor med arbetarbakgrund såg på såpoperan Dallas med 

känslomässig inlevelse, medan män och medelklasskvinnor distanserade sig med en slags 

inbyggd självkontroll. Precis som i Sjöbergs uses- and gratificationsundersökning fann man 

även här en skillnad som gick att härleda till kön. Man fann dessutom en skillnad som 

utgjordes av social bakgrund i korrelation med inlevelse och distans. Resultaten från Sjöbergs 

och Hjorts undersökningar visar att hur man tar emot, och hur man använder sig av innehållet 
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i ett medie, kan bero på en mängd olika faktorer, såsom kön, ålder, kultur och annan 

bakgrund. 

 

 Axelsson (2008) fann däremot i sin receptionsstudie att personer oavsett bakgrund, ansåg att 

spelfilmen var mycket viktig i deras liv. I undersökningen representerade siffran 7 på en 

sjugradig skala "mycket viktig". Två tredjedelar hade valt siffran 7 eller siffran 6 som en 

beskrivning på hur viktig spelfilmen var för dem. Axelsson fann här ett samband mellan 

förhållningssättet att spelfilm är viktig, och frågor som berörde individens livsfrågor och 

existentiella meningssystem. För att försöka förklara vilken vikt spelfilm är av för ungdomar, 

måste man se vidare på ungdom och kultur. 

 

2.4 Ungdomskultur 

Kultur är den särskilda livsform som en särskild grupp av människor (ungdomar, etniska 

grupper, samhällsklasser osv.) utvecklar. Detta kan till exempel innefatta normer och värden, 

förhållningssätt, tolkningsramar och institutioner. Ungdomskulturen och media med sina 

kommersiella krafter är djupt sammanfogade. Detta skriver Ove Sernhede, forskare och lärare 

i Ungdomskulturer som sökande i det moderna (2008). Sernhede poängterar hur framförallt 

media hjälper till att bekräfta och befästa dessa kulturer. Ungdomskulturens utgångspunkt i 

forskningen är att de ungas skapande och mottagande av kultur befinner sig i en rådande 

samhällelig kontext. Detta leder i sin tur till att ungdomskulturer ser olika ut under olika 

perioder. Sernhede menar att ungdomskulturer liknats vid en seismograf som mäter 

underliggande strömningar i samhället. Som exempel på några av dessa spänningar under ett 

par årtionden kan vi se tillbaka på 1980-talet. Här utgjordes spänningarna enligt Sernhede av 

frågor kring kön. Vad är en man/kvinna (Boy George, Annie Lennox, David Bowie)? Dessa 

spänningsfrågor skiftade och övergick till att under 1990-talet istället handla om etnicitet. 

Håller ”det svenska” på att gå förlorat och vad är egentligen ”svenskt”? Som man förstår finns 

det inga definitiva slut på dessa reaktioner då vi under 2000-talet fortfarande kan se spår av 

främlingsrädsla och homofobi. Skillnaden är att vi vant oss vid ”det annorlunda” men 

diskussionen är ännu långt ifrån avsvalnad. Ett exempel på att så är fallet är t.ex. frågan om 

homosexuella par ska få gifta sig i kyrkan eller ej. 

 

Samhällets skiktning av olika grupper gör att vi inte kan tala om endast en ungdomskultur 

men att de alla ändå har en sak gemensamt, de är tvungna att ideligen omforma och ompröva 

sina identiteter. Detta arbete utför de i ett syfte, att så småningom lämna familjen och stå på 
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egna ben. Under tiden är de beroende av varandra och tillhörigheten i kamratgruppen. Denna 

grupp fungerar enligt Sernhede (2008) som språngbräda och ett slags ”rum” där man kan 

prova och förkasta olika identiteter i sin strävan efter frigörelse. Thomas Ziehe (1984) är en 

av de ungdomskulturforskare som haft ett stort inflytande på ungdomskulturforskning i 

Sverige. Sett ur ett samhälls- och medieperspektiv förklarar även han ungdomars behov av 

identitetsprövande. Efterkrigstiden har enligt Ziehe bjudit på en omfattande kulturell 

friställning i industriländerna. Med detta menar han att människan frikopplats från kulturella 

traditioner innefattande normer, föreställningar, människors sätt att se på sig själva och sin 

framtid vilket i sin tur lett till att människan gått ifrån gamla tankesätt, förebilder och 

sedvänjor. Föreställningen om att värden och normer är kulturellt skapade och inte givna 

naturlagar, innebär således att man inte behöver bli som sina föräldrar, man ärver inte deras 

inställning och sedvänjor. Dessa går att välja själv beroende på hur man medvetet väljer att 

förhålla sig till saker och ting. Då medierna tillhandahåller ett stort urval av tankemönster och 

identiteter som kan provas och förkastas, fyller de i denna mening en viktig funktion i 

ungdomars identitetsarbete. Denna betydelse ökar enligt Ziehe (1984), då föräldrarnas livsstil 

inte längre fungerar som livsmall. Här finns det inom forskningen två uppfattningar. Den ena 

ser ungdomar som konsumenter av kultur producerad av andra. Den andra menar att det inte 

bara är medier och kommersiella krafter som skapar kultur utan också ungdomarna själva. 

Någon särskild ungdomskulturforskning kommer inte att relateras till i denna undersökning, 

utan bara vad som varit anledning till och startpunkten för ungdomskulturforskningen 

generellt. 

 

2.4.1 Ungdomskulturforskningens startpunkt 

I Storbritannien växte det genom några forskare från Centre for Contemporary Cultural 

Studies i Birmingham under 1970-talet, fram en ny typ av forskning. Denna forskning hade 

sin bakgrund i ett ökande välstånd mellan 1950-1970. Välståndet medförde att klasskillnader 

till viss del suddades ut och att ett nytt samhälle började ta form. Detta märktes genom 

ungdomen började utgöra en stor konsumtionsgemenskap (Sernhede 2008). Detta i sin tur 

skapade en gemensam ungdomsarena, vilken ofta riktade sin kritik mot ett stelt samhälle. 

Även om saker och ting borde blivit till det bättre, bubblade sociala spänningar under ytan. 

Forskare började intressera sig för de ungdomskulturer som uppkom och på detta sätt började 

forskningen ta form. Någon särskild hänsyn till ungdomskulturens plats, funktion och 

etnografi togs inte. Man valde att dela in de kulturer man hittade i subkulturer och 

motkulturer. Den första definitionen har sitt ursprung i arbetarklassen dit exempel mods, 
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skinheads och de svenska raggarna räknas. Den andra ses ha sina rötter i medelklassen dit 

man räknat till exempel hippierörelsen, 60-talets studentrörelse och husockupanter. 

Kulturerna ses av forskningen som en reaktion på respektive samhällsklass villkor för sin 

existens (Sernhede 2008). 

 

2.4.2 Kritik mot ungdomskulturforskningen 

Magnus Persson kritiserar (2000) ungdomskulturforskningen för att intressera sig alltför 

mycket för extrema stilgrupperingar såsom, skinheads, punkare med flera. Hans kritik består i 

att dessa grupper ligger långt ifrån den mainstream som kanske de allra flesta är en del av. 

Detta tolkas som att den forskning som intresserar sig för extrema ungdomskulturgrupper får 

ett ganska snävt värde och inte kan ses som representativ för en bredare allmänhet. Om man 

ska gå på Perssons linje, finns det således en brist på forskning som intresserar sig för 

"mainstraem-ungdomar". I skolan görs ingen sådan skillnad i undervisningen. Oavsett om du 

är hip-hopare eller punkare ska du lära dig samma sak. Skolans relation till den för 

ungdomarna så viktiga, av Persson kallad för populärkulturen, har inte varit och är fortfarande 

inte helt friktionsfri. 

 

2.5 Samhället, skolan och populärkulturen  

Magnus Persson är lärare och forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds 

universitet. I Populärkulturen och skolan (2000) skissar han upp kartan för det han kallar för 

populärkultur i skolans värld, i samhället, historiskt och i nutid. Själva begreppet 

populärkultur har enligt honom själv inte någon självklar definition. Persson leker med 

uttryck som ”folkligt” och ”masskultur” eller en kultur som är öppen för fler än en viss 

upphöjd grupp av människor. Han konstaterar till slut att det är svårt att hitta mer neutrala 

alternativ till det han vill beskriva och att ett begrepps mening också kan förändras med tiden. 

Skolan har enligt Persson (2000) haft som uppgift genom historien att signalera vilken typ av 

beteende och kunskap som premieras i samhället. Därigenom har den också fungerat som 

statens förlängda arm och kontrollorgan för att se till att alla medborgare bildas på det sätt 

staten har ansett vara riktigt. Populärkulturen har oftast inte setts som någon hjälp till 

samhällets utvecklande av duktiga samhällsmedborgare, snarare det motsatta, dvs. hot som 

”svaga och påverkbara” grupper behöver ”vaccineras” emot. Genom historien har dessa 

grupper av någon anledning oftast utgjorts av barn, ungdomar och kvinnor.  
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Till och med litteraturläsning som i dagens skola är ett självklart inslag i språkundervisningen, 

var inte etablerat förrän mitten av 1800-talet. Detta skriver Jan Thavenius (1991) om, lärare 

och forskare vid Lunds Universitet i sin studie av modersmålets etablerande i svenska skolan. 

Vidare förklarar han att flickors läsning var särskilt bevakad med rekommendationer och 

förmaningar om att läsa ”den goda” litteraturen och stänga ute ”den usla”. Av detta förstås det 

att den uselhet populärkulturen skulle kunna smitta "svaga" samhällsgrupper med utgjorde ett 

slags hot för kontrollerande samhällsmakter. För att beskriva populärkulturens resa i skolans 

värld, behöver man få en inblick i de ideologier som utgjort en grund för skolans och 

samhällets förhållningssätt. I detta avseende har jag valt att huvudsakligen utgå från Perssons 

(2000) beskrivningar och resonemang. Persson ger inte bara en beskrivning av 

populärkulturens resa genom tiden i samhälle och skola, utan ifrågasätter utgångspunkter i 

förhållningssättet hos den enskilde läraren, såväl som kursplanerna. För att få ett övergripande 

sammanhang ges här en historisk tillbakablick. 

 

2.5.1 Tidiga ideologier  

Joli Jensen (1990) har utfört en studie där hon genom historien hittat en återkommande 

ideologi om populärkultur som bottnas av en slags förförelsemyt. Myten bygger på gränser 

och vad som händer om dessa överskrids. Populärkulturen är enligt myten något som frestar 

att förföra människan att överskrida dessa gränser. Enligt denna ideologi skulle förförelsen 

som populärkulturen misstänks kunna förmedla, leda till förfall och samhällelig degeneration. 

En liknande ideologi finns i det som medieforskaren Kirsten Drotner (1992) kallar för 

mediepanik som startade redan på 1700-talet. Paniken orsakades av den påstådda skadligheten 

litteratur- och romanläsandet troddes innebära. Mediepanikerna gör enligt Drotner antaganden 

om vad som är hög- och lågkultur samtidigt som de gör antaganden om orsak och verkan. 

Orsak och verkan innefattar en slags psykologi där exempelvis exponering för videovåld leder 

till våld i verkligheten, dvs. en typ av sammanbrott eller förfall. Ungdomen blir med denna 

ideologi en grupp som måste skyddas från skadlig påverkan, vägledas och kontrolleras. 

Drotner menar här att reaktionerna, dvs. mediepanikerna, alltför ofta bygger på förenklade 

uppfattningar om vad som sker i mötet mellan en medietext och dess mottagare eller 

användare, utan någon hänsyn till kontext. Med detta menar hon inte att man ska ha en 

bekymmerslös inställning till det utbud som finns och poängterar att medier har effekter. 

Enligt Drotner ska man ta oron på allvar, men inte genom att få panik, utan genom att bättre 

försöka se vilken betydelse medierna har för de unga. 
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2.5.2 Senare ideologier  

Först under sjuttiotalet framträder ideologikritiken som den första kritik som vilade på teori, 

till skillnad från mediepanikerna. Denna ideologi, inspirerad av marxismen, var inte riktad 

enbart mot populärkulturen, utan lika mycket mot den etablerade kulturen. Kritiken gick ut på 

att all kultur har spår av värderingar och ideologier som måste ”avslöjas”. Även om 

ideologikritiken kunde upplevas som extrem när den kom, menar ändå Persson (2000), att 

förhållandet mellan kulturen och dess produktionsvillkor, samhället och kulturen med dess 

ideologiförmedling, är i behov av att analyseras. Ideologikritken räknas i skolsammanhang till 

den radikala pedagogiken (Persson 2000). Cultural studies i sin tur är en tvärvetenskap där 

metoder och teorier kan hämtas från andra kulturkritiska och vetenskapliga traditioner. Vad 

man studerar är oftast den moderna kulturen. Med kultur menar man inte här konstnärliga 

former specifikt, utan hela livssammanhanget där det vi traditionellt kallar för kultur ingår. 

Inriktningen var från början politiskt motiverad och ses av många som en korsning mellan 

forskning och ett samhällskritiskt projekt, där man utgår från ett icke-hierakiskt 

kulturbegrepp. Cultural studies skiljer inte mellan så kallad hög- och lågkultur, utan utgår 

istället ifrån att all kultur är ideologisk. Vad man är intresserad av att få veta inom denna 

forskningstradition är det sätt individen försöker förstå och existera i det samhälle som den 

lever i. I detta sammanhang har medierna som också förmedlar ideologier en stor roll. Läsaren 

av dessa medier är selektiv och väljer själv vilka medier han eller hon vill läsa, samt hur dessa 

medier ska tolkas. Tolkningen kan i sin tur skilja sig åt beroende på kön, social grupp osv. 

Läsaren kan välja om den vill hålla med ideologin i texten, så kallad föredragen läsning, eller 

förskjuta vissa delar, så kallad förhandlande läsning. En oppositionell läsning är däremot 

granskande och kritisk till textens ideologi. Enligt denna ideologi och forskningstradition blir 

det därför intressant att studera vad som händer, när samma medietext når olika läsare 

(Persson 2000). Critical literacy handlar däremot om att kunna ”läsa” i en annan bemärkelse. 

Det traditionella begreppet literacy innebär att kunna läsa, skriva och räkna för att kunna klara 

sig i det samhälle man lever i. Critical literacy handlar om ideologiska insikter, att också 

kunna läsa en text klassanalytiskt med utgångspunkt av kön, etnicitet och kulturell identitet. 

Denna ”läskunskap” ska då fungera som stärkande (empowering) och ge människor frigörelse 

och en egen röst.  Den kunskap man tillägnar sig genom detta har man också en skyldighet att 

använda för sin egen och för samhällets utveckling (Freire 1970). Critical literacy räknas till 

den radikala pedagogiken. 
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2.6 Kritik mot den radikala pedagogiken 

Den radikala pedagogiken (ideologikritken och critical literacy) samt cultural studies har 

naturligtvis genomsyrat undervisning och förhållningssätt i skolan. Detta har varit på både 

gott och ont. Hur viktig den än har varit sedan 1970-talet, har den också enligt Persson (2000) 

varit kontraproduktiv i många avseenden. Sue Turnbull (2000; i Persson 2000) är 

mediepedagog och instämmer i det Perssons resonemang. Hon menar att det finns en fara i att 

lärare använder populärkulturpedagogiken som en plattform för egna ideologier och politiska 

budskap. Då elever på grund av bedömningssituationen befinner sig i ett underläge kan detta 

förfaringssätt medvetet eller omedvetet, i värsta fall underminera de ideologier elever har 

själva. Medieforskaren David Buckingham (1998) menar i sin tur att man istället för att 

försöka förena alla radikala rörelser i någon slags teoretisk frigörelse, och detta ofta med en 

alltför svårtillgänglig teoretisk jargong, istället bör fråga sig vilken betydelse populärkulturen 

har för elevers kultur, om de själva är förmögna att reflektera över detta, om de är aktiva eller 

passiva i umgänget med olika medier. Detta resonemang stämmer in i Drotners (1991) som 

också poängterat vikten av att försöka se vilken betydelse medier har för unga. Samtidigt 

menar Buckingham att man måste fråga sig vilken relationen är mellan lärare och elevers 

kunskaper om populärkulturen. Om vi ska få veta svaren på detta, måste vi både praktiskt och 

empiriskt förankra teorier i klassrummet (Buckingham 1998).  

 

Efter att ha tagit del av kritiken tolkas det som att det inte är ideologierna i sig som kritiseras 

av Persson, Buckingham och Turnbull, utan snarare hur de implementerats i undervisningen. 

Det verkar som att problemet kretsar kring vems värderingar som ska få råda, samtidigt som 

meningsfullt lärande ska beredas plats. För att en sådan pedagogik ska infinna sig, krävs en 

pedagogik som respekterar ungas medieerfarenheter. 

 

2.6.1 Erfarenhetspedagogik 

Persson fortsätter här på Buckinghams spår om hur vi ska implementera populärkulturen i 

skolan. Han understryker att fasta värdeskalor som utgår från värderingar om vad som är högt 

och lågt inom kulturen inte är möjliga att ha i ett sådant arbete. Vidare menar han att det ändå 

skulle kunna vara utvecklande för elever att jämföra det som kallas för populärkultur och 

finkultur, eller hög- och lågkultur om man så vill. Då relationen mellan så kallat hög- och 

lågkultur och olika sätt att värdera dessa, är mycket komplex, tolkas det som att Persson 

förordar ett fördomsfritt och öppet förhållningssätt i ett sådant arbete. I detta sammanhang 

ställer Persson i princip samma frågor som Buckingham: 
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”Vilken är relationen mellan lärarens kunskap om populärkulturen och elevens? Rör det sig om 

samma typ av kunskap? Hur kan vi som lärare ”veta vad eleverna vet”?[…] 

 

(Persson 2000, s. 88) 

 

Man antar att Persson och Buckingham syftar till att lärare är vuxna och befinner sig i en 

annan livsfas, att de har en annan relation till och kunskaper om populärkultur än unga. 

Frågan är om vi kan få veta det eleverna vet och om vi vuxna kan relatera till dessa kunskaper 

om elever hjälper oss att ”läsa” medier som de gör? Vi är ju inte elever av dagens i dagens 

skola och samhälle och kommer aldrig så att bli, eleverna är i sin tur heller inte vuxna i 

dagens samhälle. Ändå verkar det som att det är det ödmjuka mötet som är kärnan i det som 

Persson benämner som erfarenhetspedagogik, inte att kunna relatera till eller förstå allt ur var 

och ens perspektiv. Ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv utgår man från gamla 

erfarenheter och uppmuntrar till nya på ett sätt som elev och lärare själva känner är 

meningsfullt. Ett sådant arbete innebär en ömsesidig respekt för varandras erfarenheter.  

 

Divinia Frau-Miegs (2004) menar att skolans traditionella syn på den så kallade 

populärkulturen, hindrar ett sådant öppet förhållningssätt till ungdomars erfarenheter. Skolan 

uppmuntrar ordning, disciplin, kritisk distans och planering. De medier som unga ofta tilltalas 

av, uppmuntrar lättillgänglig framgång och en glamourisering av perverst och våldsamt 

beteende. Frau-Miegs menar att om inte skolan vågar utgå från elevernas egna mediala 

erfarenheter, riskerar man att eleverna blir utan kritisk mediekompetens av de medier de 

omger sig själva av. Enligt henne har skolan ett ansvar som representanter för den vuxna 

världen, att ge uttryck för tolkningar och förklaringar till det medieinnehåll som riktar sig till 

ungdomar och barn. 

 

Olle Holmberg redogör i Videovåld och undervisning (1988) för ett erfarenhetspedagogiskt 

projekt på en gymnasieskola. Projektet kan ses som ett exempel på den typ av undervisning 

som efterfrågas av Frau-Miegs (2004) och Persson (2000). Eleverna i den aktuella klassen 

bestod enbart av pojkar som hade ett stort intresse av våldsfilm. Det bestämdes att man skulle 

göra ett projektarbete om varför detta var så populärt och generellt om våld i filmer. Villkoret 

från elevernas sida var att man skulle få se denna typ av film under lektionstid. Detta gjordes 

och en medieforskare kom och informerade om vad han kommit fram till i sin forskning om 
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TV-våld. Eleverna gjorde en undersökning om TV- och videovanor på skolan och lärarna 

berättade om sin syn och om hur man påverkas av medier. Detta knöts an till människans 

vardag och den rådande mediekulturen. Viss mediehistorik togs upp och eleverna gjorde ett 

skrivarbete som beskrev dagens mediesituation. Arbetet präglades av elevrespekt, närhet och 

distans. Detta ledde till att elevernas föreställningar samtidigt både bekräftades och 

utmanades. Vid en utvärdering vid terminsslutet konstaterades att arbetet var uppskattat, att 

man diskuterat det vidare på sin fritid och att eleverna känt att deras kultur tagits på allvar.  

 

2.6.2 Kritik mot erfarenhetspedagogiken 

Perssons erfarenhetspedagogik är ett sätt att ta ungdoms- och populärkultur på allvar i skolan. 

Arbetet är dock en balansakt där för lite lärarstyrning leder till ett bekräftande av gamla 

erfarenheter och för mycket leder till att eleverna tar över lärarens åsikter (Persson 2000). I 

värsta fall känner inte eleverna igen sig alls. Detta skulle kunna bero på att elever är skolade i 

att gå i skolan. De har helt klart för sig vad som är skolarbete och vad som är 

fritidsysselsättning. Gränserna är inte helt tydliga utan lämnar ofta pedagogen att arbeta med 

viss intuition och fingertoppskänsla. Frågan är om kursplanen stöder erfarenhetspedagogiskt 

arbete?  

  

2.7 Kursplanen 

Kursplanen för engelska på gymnasiet talar om dagens mediesituation för unga i det engelska 

språket på följande vis:  

Det engelska språket och olika kulturyttringar från engelskspråkiga länder finns lätt tillgängliga i det 

svenska samhället. Eleverna stöter idag på många varianter av engelska utanför skolan. De möter 

engelska i skiftande sammanhang: i teve, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i 

läsning av texter och vid kontakter med engelsktalande. Ämnet engelska ger en bakgrund till och ett 

vidare perspektiv på de samhälls- och kulturyttringar som eleverna omges av i dagens internationella 

samhälle. I ämnet ingår både att granska det innehåll som språket förmedlar och att språkligt dra 

nytta av det rika och varierade utbud av engelska som ungdomar och vuxna möter utanför skolan.[…] 

(Kursplanen i engelska för gymnasieskolan: Ämnets karaktär och uppbyggnad, 

Skolverket) 

  

Kursplanen talar om de erfarenheter ungdomar får utanför skolan. Enligt kursplanen ingår det 

i ämnet engelska för gymnasiet att granska det innehåll som språket förmedlar genom att 
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språkligt dra nytta av dessa erfarenheter, däribland mediet film. Det finns därför ett stöd för 

att ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv arbeta mer med populärkulturen i skolan då 

kursplanen också syftar till innehåll utöver de språkliga. Intressant i resonemanget om 

erfarenhetspedagogik är att Persson (2000) ser fördelar i att kunna utgå från 

receptionsaspekten som medieforskningen bidrar med. Denna forskning, tillsammans med 

observationer och intervjuer, skulle göra det möjligt att forska kring erfarenhetspedagogisk 

undervisning.  

 

Holmberg (1994) efterlyser bredare kunskaper inom skolans värld. Han menar att skolan inte 

på långa vägar har den kunskap om ungdomskultur och mediereception som den borde ha. 

Dessa ämnen har enligt honom kommit bort i diskussionen om skolutveckling under de 

senaste årtiondena. Holmberg hävdar att det ägnats för lite tid i pedagogiska diskussioner om 

innehållet i skolundervisningen. Enligt Holmberg har man alltför mycket lagt fokus på ämne 

och arbetssätt. Han ställer sig frågan om pedagoger är tillräckligt rustade för att arbeta med 

medier i skolan? Det anser inte Karin Fogelberg som är verksam vid Göteborgs Universitet på 

Instutionen för Journalistik- och masskommunikation. I sin rapport (Fogelberg 2005) för hon 

en diskussion om medieundervisningen i skolan. Hon poängterar bristen på mediekunskaper 

inom lärarkåren och menar att pedagoger bör få upp ögonen för den enorma inverkan media 

har och skaffa sig media literacy. Begreppet är komplext och innefattar att kunna hantera 

olika medieteknologier såväl som att kunna använda och granska medier. Detta för att både 

kunna förstå dess inverkan på vår världsbild och för att själv kunna påverka med hjälp av 

medier. I begreppet media literacy finns som synes drag från den radikala pedagogiken, 

exempelvis critical literacy såväl som från idéerna bakom cultural studies. Fogelberg är starkt 

kritisk till hur lite undervisning som förekommer i hur vi hanterar medieteknologier praktiskt 

samt om medias roll och inverkan i samhället. Kritiken gäller såväl lärarutbildningen som ute 

i skolorna och rejäla krafttag måste enligt Fogelberg till för att komma till rätta med 

problemet. Hon menar att vi har ett nytt ämne som det måste beredas plats för i 

undervisningen, samtidigt som arbete med medier ska finnas kvar som det redan gör i 

kursplanen för respektive ämne. Persson (ibid.) i sin tur är av en annan uppfattning då han 

menar att mediepedagogik och medieundervisning bör brytas ur sin isolering och ingå i en 

bredare och generell kulturforskning, pedagogik och undervisning. Drotner (1991) menar 

dock att de progressiva intressen skolan består av skapar en motsättning mellan lärande och 

skapande.  Hon menar att en kombination av skola och populärkultur endast kan fungera om 

man tar estetiska processer på allvar. Drotner menar att dessa processer har egna 
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förutsättningar och villkor och att skapandet också måste få vara ett mål i sig. Av detta tolkas 

det som om att det identitetsskapande ungdomar gör av innehåll i spelfilmer, vare sig dessa är 

av hög- eller lågkultur, inte är en del av de estetiska processer Drotner talar om. Troligtvis 

syftar Drotner på skapande av fysiska verk och inte på inre meningsskapande.   

 

2.8 Språkinlärning i skolan och spelfilm 

Då undersökningen behandlar förhållningssätt till spelfilm i engelskundervisningen hos lärare, 

måste också aspekter utifrån ett språkundervisningsperspektiv diskuteras. Detta kommer inte 

att ske särskilt ingående ur ett språkvetenskapligt perspektiv, utan kommer att ha sitt fokus på 

spelfilm i undervisningen och vilka generella förutsättningar som borde finnas i klassrum där 

språkundervisning äger rum. Tidigare infallsvinklar ses som allmängiltiga då man även i 

språkundervisningen i engelska bör utgå från elevers erfarenheter (se tidigare om Kursplanen 

i engelska för gymnasieskolan).   

 

2.8.1 Språkinlärning enligt Vygotsky och Krashen 

Psykologen Lev Vygotsky (1978) menade att språk utvecklas helt genom social interaktion. 

Han framhöll att i en stöttande och interaktiv miljö, blir det möjligt för barnet att avancera till 

en högre nivå än det hade klarat på egen hand. Vygotsky refererar till det som barnet kan göra 

i interaktion med andra men inte på egen hand, som den proximala utvecklingszonen (the 

zone of proximal development - ZPD).  Av detta tolkas en interaktionistiskt betonad 

språkundervisning som något att eftersträva. Enligt Vygotsky sker således den optimala  

språkutvecklingen i social interaktion. Spelfilmen ger oss något att interagera kring, så för att 

uppnå social interaktion krävs det att vi delar med oss av våra erfarenheter kring det vi sett. 

Det är här pedagogen och eleverna tillsammans måste skapa en stöttande och interaktiv miljö. 

Först då kan språkutveckling ske enligt Vygotskys teori.  

 

En annan bedömning är att elever som förberetts tillräckligt inför filmvisningen också blir 

exponerade för en stor mängd comprehensible input. Uttrycket är myntat av teoretikern 

Stephen Krashen (1987) och är en del av hans språkinlärningsteori, the input hypothesis. 

Comprehensible input hänvisar till språkmaterial som ligger strax ovanför den språknivå 

eleven för tillfället befinner sig på. Med viss stöttning, exempelvis en genomgång av svåra 

ord i innehållet i filmen innan den visas eller en viss förberedelse om filmens tema, blir ny 

språktillägnan möjlig. Krashens teori liknar till viss del Vygotskys, men säger inte något 

direkt om den sociala interaktionen som ett kriterium för att inlärning ska ske. Vygotskys teori 
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talar inte i sin tur något om en specifik förförståelse inför det man ska lära sig, utan handlar 

mer om vägledning och stöttning där förförståelsen kan finnas hos de man interagerar 

tillsammans med. 

 

2.8.2 Språkinlärning i klassrummet och spelfilm 

Engelskläraren förmodas ha tankar om språkinlärning i sitt medvetande, när han eller hon 

förhåller sig till spelfilm i undervisningen. Därför ges här en sammanfattning av allmänna 

förutsättningar för att språkinlärning ska kunna äga rum i klassrummet. I sitt kompendium 

inför kursen i engelska 31-60 poäng inför våren 2005 inom lärarutbildningen på Högskolan i 

Halmstad, sammanfattar läraren Dr. Christopher Allen klassrumsundervisning under fyra 

nyckelförhållanden för lärande baserade på språkinlärningsteorier av J. Willis och D. Willis 

(1996) samt Skehan (1996). J. Willis förespråkar TBL som betyder task-based learning, 

uppgiftsbaserad inlärning vilken i korta drag kan beskrivas med (1) introduktion till en uppgift 

(2) uppgiftscykel – uppgift, planering, rapportering (3) fokus på språket – analys och övning. 

Allens (2005) fyra punkter ser ut som följande: 

 

1. Exposure to rich but comprehensible input of real language ie the kind of language which         

    learners will have to use or understand themselves in real life situations [...] 

 

2. Opportunities for real use of language, chances for learners to experiment and test  

    hypotheses which they have about language, to mean what they say and to express what     

    they mean in a variety of circumstances [...] 

 

3.  Motivation to listen and read, ie to process the exposure of meaning and also to use the  

     language productively in speech and writing [...] 

 

4.  Focus on language- in order to prevent fossilization, and to challenge learners to strive for 

     individual improvement, they need chances to reflect on language and to systemize what       

     they know […] 

 

(Allen 2005) 

 

Punkt 1 kan ses som speciellt inriktad på att inläraren utsätts för input som denne egentligen 

inte behärskar till fullo vid det ögonblick exponering eller träning äger rum. Inläraren befinner 
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sig då strax utanför den språkkunskap som ligger inom räckhåll men som denne inte ännu är 

mogen att klara på egen hand, men genom att tillfälle ges att träna sig i språket på denna nivå, 

kan inläraren successivt tillägna sig språket. Här syns spår av Krashens input hypothesis. I 

punkt 2 ges inläraren chans att i samvaro med andra, lärare eller andra elever, att testa 

språkhypoteser i diskussioner och skrivarbeten (Vygotsky - zone of proximal development). 

 

Punkt 3 är en aspekt som förespråkare för spelfilm i skolarbetet ofta hänvisar till. Susan 

Stempleski är lärare och grundare av TESOL´s Video Interest Section. Hon har utbildat lärare 

på fem kontinenter i hur de ska använda sig av film i språkundervisningen och författare av ett 

antal böcker i hur man bör undervisa med film i klassrummet. Hon menar att elever i detta 

arbete får en känsla av att ha åstadkommit något i sin språkutveckling när de kan förstå 

autentiskt material, särskilt talat sådant som egentligen är avsett för infödda talare. Dessutom 

blir eleverna mer motiverade till att försöka förstå annat autentiskt material på egen hand. 

Detta uppstår genom att de förstår att de med lite extra ansträngning, samt vägledning av sin 

lärare, faktiskt inte är så långt ifrån att behärska språket som de ofta tror (Stempleski & 

Arcario 1990).  

 

Stempleski har däremot ett förhållningssätt som handlar om att man inte bör visa hela filmer 

under lektionstid, då det ur ett språkinlärningsperspektiv är slöseri med tid. Man bör istället 

välja ut sekvenser som är cirka fem minuter långa, med en klar och förberedd 

undervisningsavsikt för det aktuella filmklippet. Detta skulle exempelvis kunna innebära att 

göra elever observanta på en viss språklig struktur eller en viss kulturell företeelse 

(Stempleski & Tomalin 1990). Stempleski får inte medhåll av David Shea vid universitetet i 

Keio, Japan. Han menar att man berövar eleverna helhetsupplevelsen och att filmens egentliga 

magi och budskap förloras, i och med detta också en del av språket (Shea 1995). Dessa mål är 

enligt Shea, fullt lika viktiga som andra när man undervisar unga människor i språk. Filmen, 

med sitt språk, är menad att ses som en hel upplevelse och inte som fragmenterade scener. 

Han understryker också att visandet av hela spelfilmer absolut kräver förberedelser och 

uppföljningar som är noggrant genomtänkta. Shea refererar också till teoretikern Stephen 

Krashen i det avseende, att elever som förberetts noggrant och tillräckligt inför filmvisningen 

också blir exponerade för en stor mängd comprehensible input (Krashen 1987).  

 

Diskussionen är ett exempel på hur olika man kan förhålla sig till att använda sig av spelfilm i 

språkundervisningen. En tolkning som är möjlig att göra är att det istället blir en fråga om 
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hur, inte om den ska användas. Att den är ett värdefullt redskap i att undervisa unga 

människor i språk, verkar det inte råda något tvivel om här. Möjliga förhållningssätt till 

språkundervisning i förhållande till spelfilm skulle då kunna vara att:  

 

1. Man ser mer till de formellt språkliga och kulturella aspekterna. Detta för att ha ett 

autentiskt språkunderlag att öva utifrån, eller som material för att uppmärksamma 

särskilda kulturella företeelser inom målspråkets samhällsramar.  

 

2. Man ser filmupplevelsen och språket i den som en dynamisk helhet som inte går att 

separera. Meningsskapande och språk hänger ihop enligt detta synsätt. Språket och 

upplevelsen är lika viktiga. 

 

Oavsett hur man förhåller sig till spelfilm i undervisningen behöver det ena förhållningssättet 

inte utesluta det andra. En bedömning är att det troligtvis är möjligt, att beroende på avsikt, 

växla mellan båda. Även om Stempleski och Sheas förhållningssätt inte utgår från en svensk 

skolkontext får man ändå förmoda att en viss generell bas gäller, oavsett i vilket land 

ungdomar ska lära sig engelska. Det som kan skilja sig åt i olika länder är kultur och lagar 

som omger de skapade verken, vilka i detta fall utgörs av spelfilmer. Dessa regler kan 

möjliggöra en bredare eller smalare användning av spelfilm i undervisningen.  

 

2.9 Upphovsrätt 

I Sverige innebär lagen om upphovsrätt att vi inte kan visa vilken spelfilm vi vill i skolan 

(institutionell visning), utan att först ha köpt rättigheterna till den. Den som visar en hyr- eller 

köpfilm i institutionell miljö gör sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen. Lagen är till för 

att säkerställa att skaparen av verket får den inkomst denne har rätt till när någon tar del av 

deras verk. Denna lag ändrades något 2005 och ser idag nästan likadan ut i alla EU-länder. 

Filmhyra från Swedish Film för ett visningstillfälle i ett klassrum, kostar för närvarande ca 

400 sek (internet: filmpedagogik.nu, Fredrik Bergman).  
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3. Metod  
Vilken metod man väljer för sin forskning beror på vad exakt det är man vill undersöka. I 

detta kapitel kommer den metod som använts att presenteras. Genom denna presentation vill 

jag att läsaren ska bli medveten om förutsättningarna för det resultat som kommer att 

presenteras i nästa kapitel. Då kan han eller hon kan reflektera över dessa förutsättningar och 

inta ett kommunikativt förhållningssätt till det resultat som beskrivs samt hur det redovisas 

och analyseras. Som jag tidigare nämnt i början av kapitel 2, kommer inte all 

bakgrundsbeskrivning att användas för analys, den finns med för att inga missförstånd ska 

uppstå beträffande utgångspunkten. Jag är medveten om att min analys mer har karaktären av 

illustrationer av olika förhållningssätt, men menar också detta varit mitt syfte (se kapitel 1). 

Jag ville jämföra dem, se hur lika eller olika lärarna förhöll sig till mediet spelfilm. Om de tog 

med sig de privata förhållningssätten när de undervisade osv. 

 

3.1 Avgränsningar och urval 

Det har i början av undersökningen framkommit vissa indikationer på att man använder sig av 

spelfilm på gymnasienivå i större utsträckning än på grundskolenivå (Wallin 2006), (Forsberg 

& Olsson 2006). En anledning till detta kan vara att elever kommit längre i sin 

språkutveckling på gymnasiet. En annan anledning kan vara att engelsklärare på gymnasiet 

mer än lärare på andra stadier, upplever att spelfilm är ett pedagogiskt redskap som har en 

naturlig position inom engelskundervisningen kopplat till kursplanen. Oavsett anledning var 

det också lättare att hitta informanter som använde sig av spelfilm i engelskundervisningen på 

denna nivå. Då undersökningen gäller förhållningssätt till spelfilm hos lärare som använder 

den i engelskundervisningen, har ett subjektivt urval blivit nödvändigt. Informanterna är alla 

kvinnor i åldrarna 28 - 41 år, vara två arbetar på samma skola. De har ämneskombinationerna 

svenska/engelska (två informanter), historia/engelska samt psykologi/engelska. Ingen av 

lärarna har utbildning i mediepedagogik, det vill säga utbildning i hur man undervisar i 

mediers roll samt hur man skapar och gestaltar samt kommunicerar med olika medier 

(Fogelberg 2005). Informanten som fått det fingerade namnet Alma har dock deltagit i en kurs 

om arbetssätt med spelfilm i undervisningen.  

 

3.1.1 Datainsamlingsmetod 

Då Liljeroth (1994) talar om hur förhållningssätt tar sitt uttryck genom människans inre 

kvaliteter i förhållande till de tankar och intryck som släpps in i deras medvetande, måste 
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metodvalet också kunna belysa detta. Kvale (1997) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett intersubjektivt företag där två individer talar om ett gemensamt 

intresse. Intervjuarens frågor ska leda fram till de aspekter av ämnet som informanten 

kommer att uppmärksamma. Hennes aktiva lyssnande till och uppföljning av dessa svar, 

bestämmer till viss del samtalets förlopp.  Med detta förfaringssätt bedöms det som att 

informanternas förhållningssätt kan komma fram i ljuset och bli tydliga.  

 

3.1.2 Genomförande 

För att hitta informanter till det som avsågs undersökas, ringde jag till olika gymnasieskolor i 

kommunen och bad att få tala med någon av engelsklärarna. Vidare korrespondens 

beträffande tid för intervju och information beträffande sekretess, (Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer 2002) ägde rum via e-post. Vid intervjutillfället repeterades 

reglerna för undersökningen då bandspelaren slagits på. Intervjupersonen och intervjuaren 

erkände sig på så sätt ytterligare en gång till att förhålla sig till dessa regler. För att inte ta upp 

alltför mycket tid av informanterna, genomfördes intervjuerna på respektive informants 

arbetsplats.  Alla informanter intervjuades var och en för sig. Det fanns möjlighet att använda 

arbetsrum och konferensrum utan att bli störd vilket också gjorde att ljudupptagningarna från 

intervjuerna också blev av god kvalitet. Varje intervju var avsedd att vara cirka 30 minuter. 

Nu blev detta inte fallet, då ämnet gjorde att intervjuerna drog ut på tiden till att vara cirka 60 

minuter.  

 

3.1.3 Analysmetod 

Det inspelade materialet transkriberades och delades upp i två teman som knyter an till de 

övergripande frågorna i intervjuguiden och belyser förhållningssätt i två olika sfärer, den 

privata sfären och undervisningssfären. Dessa två teman är privat och undervisning. 

Informanternas svar kategoriserades efter dessa teman. Jag har valt att tydliggöra framför allt 

de privata förhållningssätten, genom att knyta an till receptionsaspekter. För att kunna 

förtydliga förhållningssätten har viss tolkning av intervjusvaren varit nödvändig. Därför kan 

analysmetoden betraktas som inspirerad av hermeneutiken. Kvale (1997) menar att det som 

kallas för den hermeneutiska cirkeln är en växelverkan i tolkning mellan delar och helhet för 

att till slut nå en djupare förståelse av meningen. För att kunna göra utföra dessa växlingar 

mellan delar och helhet, har den omfattande teoridelen ett syfte. De delar som syftar till 

ungdomsforskning kommer t.ex. att knytas an till uttalande som görs av informanterna 

beträffande preferenser, varför de använder sig av spelfilm i språkundervisningen osv. Även 
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förhållningssätten beträffande undervisningen har tolkats och tydliggjorts med hjälp av övrig 

bakgrundsbeskrivning i kapitel 2. Informanterna tilldelades fingerade namn med början på 

"A" för Alma som jag intervjuade först, osv. 

 

3.1.4 Reliabilitet 

Vid kvalitativ forskning är forskarens jag en del av forskningen vilket berättigar att ställa 

frågor som: Om en annan person genomför samma undersökning, får denne fram samma 

resultat? Kommer han eller hon fram till samma slutsatser? Detta är inte lätt att svara på men 

genom att klart redogöra för (1) forskningens mål och grundläggande premisser, såsom syfte 

och teori samt (2) hur forskningen genomfördes och (3) resonemang bakom beslut som fattats 

om exempelvis urval, kan ändå viss reliabilitet fastställas, även om den är knuten till sin egen 

kontext (Denscomb 1998). 

 

3.1.5 Validitet 

Hur stor grad av validitet som kan tillskrivas en undersökningen beror enligt Denscomb 

(1998) på i vilken utsträckning man tagit hänsyn till sin egen influens som forskare, om 

alternativa förklaringar undersökts, hur väl resultat och slutsatser överensstämmer med 

existerande kunskaper inom samma område, samt om slutsatserna gör rättvisa åt 

komplexiteten i det undersökta fenomenet. Allt detta kan givetvis utsättas för påverkan genom 

transkribering från talspråk till skriftspråk, även den bakgrundsbeskrivning som valts ut för att 

analysera fenomenet, kan också visa sig vara otillräcklig. Detta är möjligt om den inte tar 

hänsyn till fenomenets komplexitet. Därigenom kan bilden av det undersökta bli förenklad på 

ett sätt som bidrar till att försämra validiteten. En annan risk är att trots följdfrågor vid 

intervjutillfällena, kan intervjuaren ändå ha missuppfattat sin informant. Detta påverkar 

givetvis också validiteten. Valet av intervjufrågor (se bilaga 1) baseras på Kvales (1997) syn 

på forskningsintervjun som en form av terapeutiskt samtal. Frågornas öppna karaktär är 

således menade att öppna upp för ett samtals flöde, att få informanten att berätta och leta i sig 

själv efter det svar som så rätt som möjligt speglar deras egentliga meniing. Den tolkning av 

de svar som kommit fram i analysen spelar också stor roll ur validitetssynpunkt, då samma 

svar eventuellt skulle kunna tolkas olika om intervjuaren varit någon annan. 

Meningstolkningen leder enligt Kvale (1997) till en djupare, men också mer eller mindre 

spekulativ, tolkning av intervjusvaren. 
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3.1.6 Generaliserbarhet 

Som tidigare nämnts betecknar förhållningssätt individens inre kvaliteter i förhållande till de 

tankar och intryck som släpps in i individens medvetande (Liljeroth 1994). De så kallade inre 

kvaliteter Liljeroth talar om, ses här som personens läggning, temperament, erfarenheter och 

tidigare föreställningar. Då man ska redovisa förhållningssätt, är det möjligt att anta att det går 

att hitta lika många förhållningssätt som det finns människor. Det skulle kunna finnas 

förhållningssätt som liknar varandra mer eller mindre, men att hitta de som är exakt likadana, 

uppfattas i detta fall som högst osannolikt. Därför blir det inte heller möjligt att utföra någon 

slags mätning av resultatet (Kvale 1997). Återigen spelar också den tolkande aspekten av 

intervjusvaren stor roll, då en annan person som träder in i forskarrollen skulle kunna tolka 

svaren annorlunda. Detta ses också som att kunna påverka generaliserbarheten negativt. 
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4 Resultat och analys  
Redovisningen börjar med att redovisa informanternas förhållningssätt i den privata sfären 

för att sedan fortsätta med redovisningen av förhållningssätt i undervisningen. Alltså följer 

redovisningen de två teman som valts för att kategorisera informanternas svar (se 

analysmetod).  Informanternas yttranden kommer inte att presenteras i någon särskild ordning. 

På grund av valet av analysmetod och den kvalitativa intervjumetodens natur, blandas citat 

med beskrivningar av intervjupersonernas uttalanden. Varje informants svar kommer till stor 

del att presenteras var för sig, även om jämförelser mellan dem kommer att redovisas löpande 

i texten. Jag vill här hänvisa till bilaga 1 som presenterar de strukturerade frågorna som 

samtalen utspelar sig kring. Då två informanter står tillsammans i en rubrik, betyder det inte 

att de intervjuats tillsammans, utan snarare för att visa på att där finns likheter mellan deras 

förhållningssätt som gjort att det känts naturligt att presentera vissa delar av deras 

förhållningssätt samtidigt. I resultatredovisningen har jag också valt att förkorta ordet spelfilm 

till ordet film. För att den sekretessnivå som förespråkas av Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer (2002) ska kunna hållas, har jag valt att inte tala om vilken av 

informanterna som har en viss ålder eller vissa ämneskombinationer. Jag är dock medveten 

om att detta skulle vara av intresse att känna till vid resultatredovisningen. Man skulle då som 

läsare av undersökningen kunna få förklaringar på eller kunna dra egna slutsatser av en viss 

informants uttalande i förhållande till hennes ämneskombination eller ålder.  

 

Slutligen presenteras också två uttalanden om generella attityder som två av informanterna 

upplevt från sin omgivning i skolmiljön.  

 

4.1 Berisha och Denise - privat 

När Berisha talar om sitt privata förhållningssätt till film menar hon att det hela tiden är något 

omedvetet som styr vilka filmer man väljer att se. Hur man förhåller sig till film är enligt 

henne, beroende av tidigare erfarenheter. Som till exempel hur man sett på film hemma, och 

vilken funktion man tillskrivit den där. Om man genom detta är van vid ett visst 

förhållningssätt till film, och kanske också en viss typ av film, är det vanligt att filmtittandet 

ser ut på ett visst sätt.  Berisha hävdar i detta sammanhang att film till exempel kan ha en 

form av terapeutisk inverkan på oss människor: 
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De gamla grekerna, där spelades det upp drama och det fick en renande effekt, alltså, man blev 

pånyttfödd, jag tror att film och teater har precis samma effekt idag, det är ett sätt, även om det är 

påhittat […] 

 

 Denise gör även hon anspelningar om att film skulle ha en terapeutisk inverkan, åtminstone när det 

gäller henne själv: 

 
Jag kan sätta mig och kolla på filmer ofta, jag behöver det för att få nya intryck, utan det tror jag inte 

att jag skulle må bra på samma sätt […] 

 

Skulle det inte finnas film skulle man nog tappa mycket, jag tror att film är ett sätt att komma ifrån 

verkligheten, för mig är det så […] 

 

Huruvida dramat i filmen utgör en renande effekt kan eventuellt förklaras av de speglar Ellis (1982) 

talar om, hur vi genom speglingar återupplivar tidigare möten med olika element i vårt eget psyke och 

därigenom ges möjlighet att bearbeta tidigare erfarenheter.  Denise uttrycker konkret att hon faktiskt 

lever sig in i karaktärerna i filmen: 

 
När jag kollar på film så känner jag att man själv lever sig in i rollerna på något vis. Exempelvis 

dramaproblem, relationsförhållanden mellan man och kvinna, föräldrar och barn […]  

 

Att Denise får ett stort känslomässigt utbyte av filmerna hon ser syns på den grad hon menar att hon 

lever sig in i filmen. Holmbergs definition av inlevelse och att inte behöva utöva vissa kognitiva 

aktiviteter gör att Denise troligtvis också kopplar av när hon helt kan leva sig in i filmen och dess 

karaktärer. Hon uttrycker detta själv när hon menar att filmen är ett sätt för henne att komma ifrån 

verkligheten. Berisha menar att man kan känna igen sig i så olika saker i film. Till exempel kan man 

se filmen "Drömkåken" och skratta åt den, då de flesta som äger ett hus kan relatera till de dråpliga 

situationerna som spelas upp. Hon fortsätter vidare med att berätta hur mycket hon tyckte om filmen 

"The bucket list" som handlar om två män som vet att de snart ska dö i cancer. Hon tror att 

anledningen till att hon uppskattade den så mycket just då, var på grund av att hon just mist en vän i 

samma sjukdom. Att den inlevelse Berisha beskriver har en viss terapeutisk verkan för henne, är inget 

hon skäms över. Att Berisha känner en viss identifikation med händelsen i filmen är kanske inte så 

konstigt (Ellis 1982). Holmberg (1994) beskriver denna receptionsprocess som en rörelse mellan 

distans och inlevelse. Det rörelsemönster som uppstår bestäms av vilken av dessa två som är 

dominerande. Man skulle kunna dra slutsatsen att Berisha känt stor sorg vid sin väns bortgång och 

därför haft lättare att leva sig in i och identifiera sig med den film hon beskriver. 
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Även om både Berisha och Denise utifrån sina uttalanden anser att filmen behövs för att de ska kunna 

må bra, är det ändå bara Denise som konkret förklarar att hon använder filmen för en vidare menings 

och identitetsskapande:  

  
I den här gråa vardagen är film så mycket. Nya intryck, kanske förståelse för något man aldrig tänkt 

på tidigare. Film är ju ett sätt att visa hur ett samhälle kan se ut. Den tar ju ändå upp 

verklighetsbaserade grejor, även om du vet att det inte är på riktigt så men visst, du kan själv utsättas 

för en sådan sak […] 

 

I Sjöbergs (2003) studie visade resultatet hur unga personer använde såpoperan för menings- och 

identitetsskapande arbete. Vuxna personer förmodas vara mer stadigvarande i sin identitet men med 

olika grader av distans, lever sig de ändå mer eller mindre in i mediet på liknande sätt (Hjort 1984). 

Denise uttalar sig på ett sätt som gör att man förstår att hon faktiskt använder filmen till annat än bara 

speglingar, inlevelser och "reningsverk" för själen. I uttalandet syns ett förhållningssätt där filmen 

fungerar som språngbräda till nya erfarenheter. Att detta är möjligt tolkas här bero på den 

inlevelseförmåga Denise har i det hon ser. På ett tryggt avstånd, kan hon således få bearbeta och träna 

sig i hur det skulle kunna vara att hamna i den typ av dilemma som presenteras via dramat i filmen. 

 

4.1.1 Carin - privat 

Carins förhållningssätt går även det att hänföra till den "renande effekt" Berisha talar om. Hon talar 

om att hon får utlopp för vissa känslor och det i sig tolkas ha en renande effekt för Carin. Skillnaden är 

att Carin talar om att bekräfta en känsla som hon själv inte kan sätta ord på:   

 
Jag får utlopp för känslor som ger frågor i sig, men det finns inte några svar eller så. Film är en 

koppling mellan verkligheten och tankevärlden och de två är ofta svåra att sätta fingret på. De 

filmerna tittar jag väldigt ofta på, filmer som väcker en känsla jag inte kan peka på, som kanske berör 

mig på ett djupare plan […] 

 

I detta förhållningssätt syns något om det Sörensen (1989; i Holmberg 1994) kallar för affektiv 

närvaro.  Carin talar just om en svårdefinierbar lust att se vissa filmer, detta tolkas av Sörensen som en 

tillfredsställelse av ett behov som ligger bakom den medvetna receptionen. Filmens underliggande 

tema, tillfredsställer det behov man har att behandla vissa känslor. Dessa känslor behöver inte i sig 

vara positiva, genom ett annat uttalande kan man se vilka filmer det ofta kan vara: 

 
Det ska vara lite klurigheter så man får tänka lite, gärna ett skräckscenario som man tuggar naglarna 

till. Ja, jag kanske haft en tråkig dag och behöver något som piggar upp min tillvaro […]  
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[…] att man sätter på de här filmerna är ju för att man vill bli känslomässigt berörd, samtidigt på ett 

obehagligt sätt […] 

 

Enligt Johan Holmbergs (2008) genreindelning behandlar skräckfilmen bland annat rädsla. Som en 

jämförelse kan vi se på hur Denise med sin förmåga till inlevelse intar ett helt annat förhållningssätt 

privat och uttalar sig på följande vis om våldsfilmer: 

 
Sedan gillar jag inte sådana här actionfilmer, jag tycker det är för mycket för mig, det här med att 

skjuta, nej, det får vara lättsmält, inte det här med att man ska skjuta och allt blod […] 

 

Som vi kan se är Denise preferenser raka motsatsen till Carins. Denise väljer att se vissa filmer för ett 

medvetet identitets- och meningsskapande arbete med en hög grad av inlevelse. Carin däremot väljer 

medvetet att se vissa typer av film men är omedveten om vad det är som på ett djupare plan styr 

hennes val. Denise bristande förmåga till att skapa distans till det hon ser gör att hon mår direkt dåligt 

av att se våldsfilmer, samtidigt som Carin uttrycker ett direkt behov av det. 

 

4.1.2 Alma - privat 

Alma är den av de fyra informanterna som har mest distans (Holmberg 1994) till spelfilm i den privata 

sfären. Medan de andra informanterna uttrycker sig som att de faktiskt behöver filmen, förklarar Alma 

att hon inte ser särskilt mycket på film. Ser hon film hemma på TV:n har hon inga problem att till 

exempel se på två filmer samtidigt. Detta kan tolkas som att bero på den centrifugala egenskap som 

TV-tittandet har, det vill säga, att budskapen slungas ut till oss istället för att vi dras in i det som 

händer (Ellis 1982): 

 
[…] kan se två halvbra filmer samtidigt, zappar, tänker att då borde man egentligen stänga av […] 

 

Alma skiljer distinkt på filmtittande på bio och i hemmet, hon är också den enda som 

kommenterar miljön och att vissa förutsättningar måste finnas för att hon ska kunna uppskatta 

en film fullt ut: 

 
[…] om det är en riktigt bra film kan man verkligen gå in i den, men jag måste gå på bio för att bli så 

där riktigt, jag vill bli road och berörd, inte störd […] 

 

 

Almas uppfattning filmtittande på biograf kan härledas till att film på bio fungerar centripetalt, det vill 

säga att man dras in i filmens värld och stannar där så länge filmen håller på.  I biosalongen finns det 

inte mycket som stör, ljuset är släckt och bioduken spelar obehindrat upp sin historia. Den blir som ett 
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öppet fönster mot sin egen verklighet, en verklighet vi upplever oss ha full inblick i (Ellis 1982). 

Spelfilmen har inget stort utrymme i hennes vardag, annat än om den används för viss avkoppling. 

Ritualer, som till exempel tända ljus, fika och mysstämning, är synonymt för filmtittande i hemmet 

hos Alma. Ingen av de andra informanterna nämner miljön så ingående i samband med sitt 

filmtittande.  

 

4.1.3 Sammanfattande analys - privat 

Informanterna har redogjort för hur de i den privata sfären förhåller sig till spelfilm. Enligt 

Berisha och Denise har filmen en självklar roll i vardagen. De använder filmen på ett 

medvetet plan för en mängd olika tolkningar, eller speglingar som mer drar åt identifikation 

och inlevelse än distans i sin vardag (Ellis 1982; Hjort 1984; Holmberg 1994). Filmen får på 

grund av sin funktion i deras vardag, en naturligt hög närvaro. Den är en slags hjälp i de 

dagliga tankeprocesserna (kognitionen) och blir därför också väldigt viktig för dem. Denise 

skiljer sig från Berisha på så sätt att hon menar att filmen kan ge henne kunskaper och 

förståelse för saker hon aldrig skulle fått ta del av annars. Denise tilldelar därför filmen ett 

större värde än funktionen som spegel som bearbetare av tidigare erfarenheter. Det 

meningsskapande Denise gör med hjälp av filmen, syftar också framåt i tiden, då den ger 

henne nya erfarenheter att förhålla sig till (Axelsson 2008; Sjöberg 2002).  

 

Carin är själv fascinerad av varför hon väljer att se vissa filmer, gärna obehagliga sådana. Hon 

är inte medveten om vad som styr hennes val, bara att hon fastnat för en viss genre. Den 

affektiva närvaron av ett visst tema i denna typ av filmer, tillfredsställer ett behov hos Carin 

(Sörensen 1989).  Filmen verkar inte ha särskilt hög grad av närvaro i hennes vardag, 

troligtvis för att hon använder filmer av en specifik genre för att få utlopp för särskilda 

känslor och tankar. Detta behöver dock inte betyda att den är mindre viktig för henne än den 

är för Berisha och Denise. 

 

Alma är den enda av informanterna som inte uttrycker ett behov av film. Hon är ganska noga 

beträffande både miljön för filmtittandet och innehållet i filmen. Hon skiljer på filmtittande i 

hemmet och på bio (Allen 1987), samtidigt som hon knyter an till olika ritualer som är viktiga 

för henne i samband med denna aktivitet. Alma ser film privat som en form av avkoppling 

eller som ren underhållning för stunden. Hon är den som har mest distans till mediets roll i 

den privata sfären (Holmberg 1994). 
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4.2. Denise - undervisning 

Denise vittnar om att hon använder mycket film och i olika sammanhang. Hon menar att hon 

utan den har svårt för att få sina elever intresserade och motiverade. Det får stöd av den effekt 

Stempleski (1990) menar att filmen med sitt autentiska språkunderlag har. Det är enligt 

Denise heller inte självklart att hon når fram till sina elever bara för att hon är den som är 

lärare i klassrummet. I detta resonemang går det att reflektera tillbaka på det Ziehe (1984) 

menar när han talar om kulturell friställning. Läraren är inte längre en självklar auktoritet som 

ska följas, traditioner och normer som funnits har till stor del övergetts. Dagens elever är vana 

vid att i den kulturella friställningen tid använda sig av medier för att pröva och förkasta 

tankesätt och identiteter. De väljer själva hur de vill förhålla sig till Denise som lärare, hon 

måste således se till att undervisningen känns relevant och intressant för eleverna.  

 

Denise använder det för eleverna naturliga mediet film, bland annat som hjälpmedel för att få 

eleverna att intressera sig för och kunna tillägna sig litteraturen. På detta sätt menar hon att 

hon skapar en förförståelse för den något mer svårtillgängliga litterära texten (Bignell 1997). 

 
Minst två till tre filmer per termin i engelskan, det är det enda sättet jag känner att jag kan få med mig 

eleverna, utan det tror jag aldrig att litteraturen skulle gå hem […] 

 

Man skulle kunna beskylla henne för att ägna sig åt populism för att "smyga" litteraturen på 

eleverna, men Denise menar att eleverna faktiskt har problem att tolka och ta till sig tryckt 

text som inte alltid är så lättläst. 
 

Hon beskriver bland annat upplevelsen av ett arbete hon gjort med sina elever kring filmen 

"Remember the titans". Filmen har ett tema som berör rasistiska frågeställningar och bygger 

på en sann historia: 

 
Som hemläxa skulle de skriva ner tankar om filmen på ett papper. Jag fick fram så mycket om detta, 

hur de tänkte och så. De tyckte att man var svart för att man kom från ett annat land, att Zlatan var 

svart till exempel. För dom när man talade om svarta fanns det ingen skillnad på svarta, vita och gula 

utan alla som kom från ett annat land var svarta (skratt) […]  

 

I detta fall är filmen ett sätt för Denise att överbrygga klyftan mellan elev och lärare, att få 

"veta det eleverna vet" (Persson 2000). Elevernas tankar utgick från deras egna erfarenheter i 

mötet med det tema mediet framställde. Denise menar att om hon inte bett eleverna skriva ner 
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sina tankar är det inte säkert att hon fått veta hur hon skulle börja sin undervisning. Även om 

inte eleverna själva valde den aktuella filmen, var ändå erfarenheterna hon fortsatte att bygga 

sin undervisning utifrån elevernas egna. 

 

Denise arbetar mycket med filmanalys det vill säga att hon låter eleverna arbeta med att 

beskriva miljön, fördjupa sig i karaktärerna m.m.  

 
Om man ger eleverna verktyg för att analysera film tror jag att de tar med sig det när de ser på film 

själva. Det är viktigt att de får träna på hur man analyserar en film […] 

 

Om eleverna använder sig av filmanalys när de ser på film i sin privata sfär, får vet vi inte här. 

Det kan som Frau-Miegs (2004) menar uppstå ett problem med att använda sig av 

filmanalyskunskaperna då eleverna inte så ofta får arbeta utifrån sina egna mediepreferenser 

på detta sätt i skolan.  

 

4.2.1 Alma - undervisning 

Alma berättar om hur hon, efter att de gemensamt diskuterat filmen i klassen, arbetar med 

språket. Hon tar ut citat och låter eleverna gissa vem som sa vad. På detta sätt menar hon att 

det blir som ett slags återberättande av filmen sin helhet. För att få betyget Godkänd skriver 

de recensioner och för betyget Väl Godkänd krävs det mer analytiska inslag som till exempel 

jämförelser. Ibland låter hon eleverna se filmer de tar med hemifrån. I detta falla plockar hon 

bort texten helt så att de får träna sin hörförståelse, plockar själv ut lite citat mm. I övriga fall 

försöker hon använda den engelska textningen då hon anser att det också är bra för eleverna 

att se orden och försöka hänga med i texten. Alma hävdar att hon själv gärna väljer filmer i 

undervisningen som provocerar, som exempel nämner hon filmen "Broke back mountain" 

som har ett tema som berör homosexualitet mellan två män.  

 
Just den här homofobin i yrkesklasser, just för att peka på den här homofobin såg vi Broke back 

mountain. En kille satt och tittade in i väggen hela filmen, det är nog en av de konstigaste 

upplevelserna jag har haft, okey fine, tänkte jag, du får väl sitta där och titta […] 

 

Det Alma berättar om kan man troligtvis tolka på olika sätt, men att filmen var extremt 

provocerande för eleven i fråga, går inte att komma ifrån. Han valde helt resolut att förkasta 

hela temat. Av händelsen blir det väldigt tydligt att en läsare av medier har möjlighet att vara 
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selektiv (Persson 2000). Alma förklarar vidare att man diskuterade filmen och satte den i sitt 

sammanhang, om hur det kan ha varit att vara homosexuell i den manligaste av världar 

(cowboys) i USA under den tidsperiod filmen utspelas. Man jämförde också med hur det är 

idag och i Sverige, på den egna skolan och så vidare, hur man själv känner för 

homosexualitet. Arbetet kan ses inspirerat av cultural studies där man studerat homosexuellas 

livssammanhang bakåt i tiden i ett engelskspråkigt land såväl som i nutid i den egna 

omgivningen. Detta arbete hade enligt Alma ett specifikt syfte, nämligen att slå hål på 

homofobin genom att ge eleverna möjlighet att tänka konstruktivt på något de ofta valde att 

vifta bort som främmande eller äckligt. I arbetet med denna film var den formella 

språkundervisningen underkastad temat och budskapet i filmen. Filmen i sig var inte målet 

med undervisningen, utan ett redskap i att studera attityder mot homosexuella samt 

homosexuellas livsvillkor.  

 

Vidare menar Alma att det är mycket lättare för elever att skriva efter att ha sett en film. De 

får stöd av att ha hört ord och uttryck i sitt sammanhang och att detta i sin tur höjer deras 

självförtroende och motivation. Stempleski (1990) konstaterar också att elever som förstått 

autentiskt material avsett för engelskspråkiga personer, blir motiverade att försöka sig på att 

förstå annat autentiskt material på egen hand och att de inte är så långt ifrån att behärska 

målspråket som de tror. Även Allens (2005) nyckelförhållanden för att språkinlärning ska ske 

i klassrummet har tillgodosetts. Alma har provat att arbeta enligt den metod som Stempleski 

beskriver, alltså med klipp istället för hela filmer, men menar att hennes elever bara blir 

frustrerade. De vill ha hela filmupplevelsen. 

 

Hon har också låtit eleverna själva välja en film att se under lektionstid. Valet föll på 

"Boondock Saints" som Alma menar var dålig och bara handlade om typiskt manliga saker, 

vem som var starkast och mest respektingivande med extremt våldsamma inslag. Holmberg 

(2008) beskriver denna film genre som att den ofta problematiserar utanförskap och 

underskattning till att få uppmärksamhet och inneslutas i en gemenskap, alltså saker som kan 

vara otroligt viktiga för pojkar i gymnasieåldern. Genren behandlar dessutom moralfrågor 

med tydliga gränser om rätt och fel och ofta befinner den sig på gränsen för vad som är fysiskt 

möjligt eller omöjligt att utföra med en mänsklig kropp. Hon tog ut några citat ur filmen och 

arbetade med för att eleverna inte skulle känna att hon inte respekterade deras smak. 

Personligen tyckte hon att den var väldigt dålig och kunde inte se någon anledning till att 

engagera sig mer i den. Hon lät eleverna se filmen, alltså hon utgick från deras erfarenheter, 
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men valde bort resten av det arbete som skulle kunnat resultera i ett erfarenhetspedagogiskt 

projekt (Persson 2000). 

 

4.2.2 Carin - undervisning 

Carin hävdar att det inte är ett problem att arbeta med filmklipp istället för hela spelfilmer i 

undervisningen, bara eleverna är förberedda på vilket arbetssätt man kommer att ha. Om man 

talar om från början vad som kommer att ske under lektionen och varför det ska vara så, får 

eleverna bättre förståelse för varför de inte får se hela filmen. Enligt Carin ser man dock inte 

på film i skolan bara för att det ska vara roligt eller endast för att det ska ge språklig input: 

 
Filmen har en förmåga att ta över undervisningen, att ta över elevers tankar och deras värderingar. 

Man märker det när man visat en film för då har de helt andra värderingar än de hade före och då får 

man helt enkelt se att man styrt in eleverna på det förhållningssättet men att nu måste vi visa ett annat 

för att balansera up . Det blir min uppgift att visa ett annat synsätt som säger någonting annat och 

bolla de båda mot varandra, då får man fram ett helt nytt förhållningssätt som i sin tur väcker nya 

frågor[…] 

 

Carin menar att hon ofta arbetar med film utifrån vad som är att betrakta som ett 

ideologikritskt eller critical litaracy tänkande (Persson 2000). Hon gör alltid klart för eleverna 

att det är filmens eget synsätt och världsbild som de får se, att det inte är någon slags världslig 

sanning de får ta del av. Hon menar att det är viktigt att eleverna förstår att olika filmer 

bottnar i olika ideologiska tänkanden. Vid ett tillfälle arbetade hon med filmen "United 93" 

som handlar om ett av de kapade planen i terrorattacken den 11 september 2001. Då det i 

klassen fanns elever från många olika kulturer, blev arbetet ganska tumultartat: 

 
Då kom också det här med rasism in och det blev religiösa sammandrabbningar mellan elever från 

olika kulturer som öppnade upp för idéer, känslor och attityder som de inte kunde sätta ord på utan 

man använde istället aggressivitet för att uttrycka det. Då hjälpte filmen dem att få den här 

kopplingen mellan verklighet och tankevärld, de behövde inte vara sig själva. Ja, till exempel, om de 

hade varit flygvärdinnor, vad hade de gjort då och så fick de sätta sig in i den situationen […]  

 

Teman har ju ingen nationalitet, att som lärare själv stå och säga detta som visas i filmen, det är lätt 

att bli påhoppad av rasistiska personer, men visar man en film så är det filmen som för fram sitt 

budskap och då blir man som lärare en coach som visar de här värderingarna och förhållningssätten 

[…] 
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Carin menar att hon inte försöker föra över ett visst förhållningssätt eller tankesätt på sina 

elever. Hon försöker alltid hålla sig så neutral som möjligt och använder filmen för att visa på 

olika ideologier eller värderingar människor kan ha:  

 
Det ska vara i ett sammanhang där man kan ta till sig de känslorna eller ändra sina åsikter eller 

behålla dem […] 

 

Enligt Sernhede (2008) omformar och omprövar ungdomar sina identiteter. Sett ur detta 

perspektiv kan man förstå att Carin menar att man inte bara kan visa en ideologi, utan att man 

måste ge alternativ som eleverna kan välja att ta till sig delar av eller förkasta helt. Vidare 

menar hon att film ger mycket mer än bara sitt budskap. För elever som aldrig får åka 

någonstans, kommer även de i kontakt med olika dialekter, mat och andra kulturella 

företeelser.  

 

Carin arbetar jämfört med de andra ofta med filmen i omvänd ordning då hon menar att 

eleverna behöver få utveckla sin egen fantasi. Hon har som regel att lägga allt skriv- och 

läsarbete före filmvisningar: 

 
Filmen talar till eleverna på ett annat sätt än den tryckta texten men de behöver båda. Man använder 

båda delar då flera har väldigt dålig fantasi, man kopplar ihop filmen med att läsa och skriva, men 

detta gör man absolut före man visar en film […] 

 

Peirce (i Bignell 1997) menar också att bilden mer direkt beskriver det den vill visa medan 

den tryckta texten skapar ett arbiträrt förhållande till sin referent. Carin syftar till att hon 

genom att låta eleverna själva fundera och fantisera, utvecklar deras tänkande (kognition) och 

därigenom också deras fantasi. På detta sätt menar hon att får dem att först skapa egna inre 

bilder, innan de får ta del av filmmediets. Denise menar tvärtemot Carin att eleverna inte 

kommer igång annars och ger eleverna något konkret att fantisera utifrån. De uttrycker båda 

att deras elever har dålig fantasiförmåga men förhåller sig olika till hur man ska tackla detta. 

 

Beträffande val av filmer för undervisningsändamål, menar Carin att hon mycket väl kan visa 

filmer som eleverna själva föreslår. Hon poängterar att hon själv gärna ser på samma typ av 

filmer som en del av hennes elever gör, till exempel rysare och skräckfilmer. Hon ser det som 
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en tillgång då hon menar att det är bra att veta vad de ser på och därigenom också få veta hur 

de tänker: 

 
Det finns faktiskt ingen gräns för vad jag tittar på privat och vad jag visar på en lektion så länge det 

har den här relevansen mellan samhälle och tankevärld […] 

 

Carin nämner inte något exempel där hon använt elevvald film i undervisningssyfte, vilket 

man kan tolka som att det inte är särskilt vanligt förekommande eller som att hon är hindrad 

av den misstänksamhet skolan ibland av tradition kan ha mot ungdomars mediepreferenser 

(Persson 2000). En annan anledning kan vara att dessa filmer inte så lätt går att få tag på via 

kommunens AV-central och därigenom också blir olaglig att visa i klassrummet. 

 

4.2.3 Berisha – undervisning 

Denise har uttryckt att hon känner att film är ett av de få sätt hon känner att hon kan nå fram 

till sina elever i undervisningen. Berisha uttrycker det att film måste få vara en del av 

undervisningen då den är en naturlig del i ungdomars vardag. Hon har medhåll av Sernhede 

(2008) som också menar att ungdomskultur och medier är starkt sammanflätade med 

varandra. Däremot intar Berisha ett förhållningssätt till film i undervisningen som ibland är 

raka motsatsen till det Carin har. Hon menar att hon brukar använda sig av en mängd olika 

teman och att hon inte alltid i förväg tänkt ut vad hon vill med den film hon visar: 

 
Film kan rädda dagen när man bara känner att, åh nää, det får bli film! Och även om jag gör det i 

desperation, ibland har jag ingen plan, men åh vad bra det kan bli, men så kan det ju också gå 

käpprätt åt skogen […] 

 

Berisha talar inte som Carin om att ta ansvar för filmens budskap, däremot är hon lyhörd för 

vad eleverna själva har att säga om innehållet i filmen och menar att man kan använda film till 

allt möjligt i engelskundervisningen. Hon tycker att det inte alltid är så viktigt att hålla fast vid 

den undervisning man planerat, att man måste kunna välja att följa med eleverna i den 

diskussion som uppstår, istället för att strikt hålla sig till sina egna motiv och planering. Att 

hon intar ett annat förhållningssätt än Carin, innebär inte att hon gör avkall på lärande: 

 
Ska man använda sig av film ska de lära sig någonting, det behöver inte vara att sitta och trycka in en 

massa glosor, det kan vara en sådan där enkel grej som att uppmärksamma dialekter, "New Yorker- 

coafee" och sådär (skratt). Någonting ska det ge men det behöver inte alltid vara så ordentligt […]  
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Vidare menar hon att film är viktigt för att eleverna ska få utlopp för sin fantasi och berättar 

att hon gärna använder filmer där eleverna får spränga tankegränser och tvingas använda sin 

fantasi fullt ut. Hon kommenterar hur hon tänkt i ett arbete eleverna gjort med utgångspunkt i 

"Bruce Allmighty", en film som handlar om att få vara allsmäktig för en dag: 

 
Att man inte är så där tunnelseende utan ger eleverna en chans att använda sin fantasi, "think outside 

the box" liksom […] 

 
I ett skrivarbete som tog sitt avstamp med filmvisningen, fick eleverna själva beskriva vad de 

hade gjort om de fick vara allsmäktiga för en dag. Berisha berättar att hon startade med filmen 

i syfte att stimulera fantasin hos eleverna. Efteråt övergick arbetet i att diskutera och skriva, 

alltså den omvända ordningen av det arbetssätt Carin beskriver. Detta tolkas som att hon 

tillskriver eleverna förmåga till identifikation (Ellis 1982) och inlevelse (Hjort 1984; 

Holmberg 1994).  

 

Berisha beskriver också hur viktig förförståelsen är för att eleverna ska få ut så mycket som 

möjligt av arbetet. Hon blev varse detta vid ett tillfälle och erkänner att hon tillskrev både 

filmen och boken en för stor tolkningspotential:  

 
När vi först läste och sedan såg "1984" så talade vi just om hur George Orwell hatade det här 

stalinistiska, han hatade ju detta och andra världskriget, "Animal Farm" är ju likadan. Då gick det 

upp ett litet ljus att ge info före om Orwells åsikter och varför han skrev den […] 
 

Hon berättar vidare om hur hon först i efterhand kommit på att eleverna hade haft mycket 

lättare att hänga med både på ett ideologiskt och språkligt plan om de först hade fått veta åt 

vilket håll de skulle styra sina tankar. Krashen (1987) menar att elever som utsatts för en stor 

mängd comprehensible input möjlighet att tillägna sig målspråket lättare. Berisha trodde att 

boken och filmen i sig utgjorde den tillgång till förförståelse eleverna behövde för att arbeta 

vidare med temat, vilket visade sig inte vara fallet.  

 

Hon brukar låta eleverna se film med den engelska textningen på då hon menar att de lär sig 

mer om de både ser och hör orden, att det också blir lättare för dem att hänga med i filmens 

handling. De är inte alltid så glada över detta, de skulle helst vilja ha den svenska textningen. 

Texten på engelska fungerar som stöd till talet och vice versa, menar hon. När de sedan 
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diskuterar filmen i klassen, stöttar de varandra. Detta kan förstås som att eleverna ges 

möjlighet till att pröva sin uppfattningsförmåga och pröva sig i att uttrycka sig (Allen 2005): 

 
När de är inne i filmen är det ingen som gnäller på att det är engelsk text, det bästa är ju när någon 

sedan säger:" - Du han i filmen sa ju…" Att de har snappat någonting! […] 

 

Någon elev har då lyckats förstå något som inte den andre har förstått och till slut blir 

förståelsen för vad filmen handlar om något så när komplett för klassen. Vygotskys (1978) 

teori om the proximal development zone kan få stöd av detta resonemang. Då de flesta av 

hennes elever inte på egen hand hade kunnat få en klar bild om hela filmens innehåll, kan de 

med stöd av varandra lyckas förstå innebörden av vissa nya fraser och uttryck på engelska 

som presenteras i filmen. 

 

För den formella delen av engelskan som mest handlar om att kunna systematisera språket 

och spetsträna till exempel verbböjning, brukar hon arbeta med komediserien "Fawlty 

Towers" som visserligen inte är en spelfilm men ändå en närliggande typ av medie. Då 

avsnitten är 30 minuter långa, menar Berisha att de lämpar sig utmärkt för den lektionstid man 

har till förfogande. Hon använder mediet till att ge eleverna tid och möjlighet att fokusera på 

språket för att förhindra att de exempelvis böjer samma verb fel varje gång de använder det, 

det vill säga att språkutvecklingen inte fossiliseras (Allen 2005).  

 

 4.2.4 Sammanfattande analys - undervisning 

Denise säger själv att hon använder filmen för att få veta hur eleverna tänker. Detta gör det 

också möjligt för henne att utgå från elevers egna erfarenheter i sin undervisning. Hon 

använder det mycket film i undervisningen, då hon känner att det är hennes enda sätt att nå 

eleverna. Hennes känsla bekräftas av Sernhede (2008) som också menar att ungdomskultur 

och olika medier är starkt sammanflätade med varandra. Även om det inte är elevernas 

preferens av film hon väljer att arbeta utifrån i skolan, hoppas Denise att eleverna använder 

sig av filmanalysen för att analysera filmer de ser i sin privata sfär. De filmer hon väljer att 

använda i sin undervisning är de hon själv känner är meningsfulla att arbeta utifrån. De 

speglar då hennes privata förhållningssätt och är filmer som är lätta att arbeta identitets- och 

meningsskapande utifrån. Denise förhållningssätt präglas av Sheas (1995) där film och språk 

hänger ihop som en dynamisk enhetlig upplevelse som man utgår ifrån med inlevelse. Hon 

betonar heller inte den formella språkinlärningen när hon berättar om sitt förhållningssätt till 
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film i undervisningen, utan har mer fokus på tankar, känslor och förmåga att uttrycka dessa i 

en trygg miljö, som en förutsättning för att lärande ska ske. I Axelssons studie (2008) framgår 

det att en tredjedel av respondenterna ansåg att film är mycket viktigt i deras vardag i 

samband med livsfrågor och extensiella meningssystem. Detta förhållningssätt intar Denise 

såväl privat som i undervisningen och förutsätter att eleverna har samma inlevelseförmåga 

som hon själv, hon vill då att eleverna ska utvecklas både språkligt och personligt. 

Carins förhållningssätt liknar det Denise har på det sättet att hon nästan undviker att tala om 

filmmediet som ett formellt övningsunderlag. Skillnaden är att Carin gärna använder mediet 

för att elever både ska kunna distansera sig och leva sig in i filmen. Detta för att de ska hitta 

sin egen ideologi och klara av att uttrycka hur de själva känner inför ett kontroversiellt ämne. 

Hon vill framför allt att eleverna ska bli medvetna om att olika synsätt finns och undviker att 

moralisera och ta ställning. Hon menar att det i film alltid finns någon sorts ideologi 

representerad. Därför ses hennes undervisning som starkt förknippad med de idéer som finns 

representerade inom critical literacy (Persson 2000). Det är hon själv som väljer filmerna och 

menar också att hon inte sätter någon gräns för vad hon ser på privat och vad hon väljer att 

arbeta med i undervisningen. Hon är den enda som uttrycker att man inte ska arbeta för 

mycket med film. Hon är också den enda som också konsekvent hävdar en viss ordning när 

film används i undervisningssyfte, det vill säga att man avslutar ett arbete med film så att inte 

elevernas fantasiutveckling störs av de ikoniska bilder filmen levererar (Bignell 1997). Då 

hon ger uttryck för klara motiv och arbetssätt, tolkas det som att hennes privata 

förhållningssätt är avskilt från det hon intar i undervisningen då hon i skolsituationen intar ett 

förhållningssätt som vilar på bestämda ideologiska ståndpunkter.  

 

Alma däremot använder gärna filmer som är provocerande för att exempelvis sticka hål på 

olika fördomar. Hon är den av lärarna som uttrycker att hon regelbundet låter eleverna se 

filmer de själva vill se. Hon respekterar deras preferenser men ser inget värde i att arbeta 

utifrån dessa filmer, annat än på en formellt språklig nivå, det vill säga inte 

erfarenhetspedagogiskt (Persson 2000). Hon är också den som uttrycker att hon arbetar 

mycket med formell språkinlärning via filmmediet. Det handlar inte bara om att uppleva 

språket och motiveras i hennes fall, utan lika mycket om att klara av att skriva recensioner och 

kunna återberätta. Hon uttrycker tydliga mål med vad eleverna ska klara av i arbetet utifrån 

spelfilmen, exempelvis för att få ett visst betyg. För Alma ligger Krashens (1987) teori om 

comprehensible input nära till hands då hon poängterar att det blir lättare för elever att skriva 

utifrån en film då de fått en viss stöttning på det språkliga planet. Även om hon inte håller 



49 
 

med Stempleskis (1990) förhållningssätt om att endast arbeta med filmklipp, är hon ändå den 

enda som försökt genomföra detta praktiskt. Almas förhållningssätt till film i den privata 

sfären är inte direkt synligt i hur hon förhåller sig till mediet i undervisningen. Då hon privat 

inte har det utpräglade känslo- och tankemässiga behov av film som de andra informanterna 

ger uttryck för, kan det vara så att hon är den som står mest fri att se filmen som ett 

språkunderlag att öva utifrån. Alma uttrycker att hon känner av en skepsis i skolmiljön till att 

använda sig av för mycket film i undervisningssyfte, att hon som lärare anses vara slapp om 

hon använder sig mycket av film i sin undervisning. 

 

Berisha använder film i undervisningen till olika saker. Hon har motiv och arbetssätt som 

många gånger står i direkt motsats till Carins. Hennes eget förhållningssätt lyser igenom då 

hon också privat menar att det finns så mycket att känna igen sig i genom filmer, samtidigt 

som hon också i undervisningen använder film på många olika sätt. Berisha utgår från 

elevernas erfarenheter då hon poängterar att det är viktigt att kunna släppa sina egna motiv 

och planering kring en filmvisning för att istället utgå från aspekter som eleverna själva tar 

upp. Ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv är detta förhållningssätt intressant då det ändå 

ger möjlighet att utgå från "det eleverna vet" (Persson 2000). Precis som Alma arbetar hon 

också med att ge eleverna möjligheter att fokusera på den formella sidan av språket med hjälp 

av filmmediet. Hon nämner inte att hon arbetar utifrån elevers egna filmpreferenser, det är 

hon själv som står för valet av film. Däremot poängterar hon elevers medievanor beträffande 

film och visar att hon är väl medveten om hur stor del mediet har i elevernas vardag. Berisha 

precis som Alma, berättar också om förhållningssätt hon stött på hos kollegor som inte 

använder sig av spelfilm i undervisningen. 

 

Tre av de fyra informanterna uttrycker att de oftast använder spelfilmen som avstamp för 

olika arbeten. Detta kan ses som introduktionsfasen i det J. Willis refererar till som TBL 

(task-based learning).   
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5 Diskussion 
I detta kapitel återfinns en diskussion av analysen där den slutliga bilden av vad 

undersökningen haft som syfte att undersöka kommer att redovisas. Vidare diskuteras vad 

undersökningen tillför det befintliga forskarsamhället samt undersökningens relevans för 

läraryrket. I en avslutande del presenteras de reflektioner undersökningen gett upphov till. 

 

5.1  Resultatsammanfattning och analysdiskussion 

Syftet med undersökningen var att se hur olika eller lika en grupp av lärare som kontinuerligt 

använder sig av spelfilm i sin engelskundervisning på gymnasiet, förhåller sig till mediet 

spelfilm, både privat och i undervisningen. Då kursplanen för engelska i gymnasieskolan är 

vag i sin beskrivning beträffande på vilket sätt lärare ska undervisa med och om medier, 

infann sig en frågeställning som gjorde mig nyfiken på följande: Jag ville se hur olika eller 

lika lärarna förhöll sig till spelfilm privat och om det fanns likheter i deras förhållningssätt 

sinsemellan, om de tog med sig sitt privata förhållningssätt i undervisningen eller om och hur 

detta skiftade i undervisningssammanhanget. Jag kommer först att ge en kort sammanfattning 

av resultatet för att sedan bedriva en mer ingående diskussion av resultatet med anknytning 

till problemformuleringen och Liljeroths (1994) definition av förhållningssätt. 

 

Resultatet visar att två av informanterna, Berisha och Denise, ur ett receptionsteoretiskt 

perspektiv intar likartade förhållningssätt främst i den privata sfären med självterapeutiska 

speglingar, inlevelse och identifikationer. Denise går ett steg längre då hon också använder 

det hon sett för ett vidare meningsskapande som hon uttrycker är viktigt för hennes direkta 

välbefinnande. Carins förhållningssätt styrs av behov som är oidentifierade och ligger bakom 

hennes medvetna reception. Detta tolkas som att hennes förhållningssätt till spelfilm i den 

privata sfären styrs av den i filmen affektiva närvaron av det hon har behov av att bearbeta, 

tillfredsställer ett behov. Alma är den av de fyra informanterna som har mest distans till 

mediet i sin vardag och den enda som uttrycker att hon inte har något behov av att se film, 

annat än i en bestämd miljö. I undervisningen ser man att två av informanterna (Alma, 

Berisha) pendlar i sin undervisning genom att ibland bara använda filmen som ett formellt 

språkunderlag att öva språkliga konstruktioner utifrån till att ibland arbeta med filmen och 

språket som en dynamisk helhet. Detta kan vara att bearbeta eventuella fördomar, att få 

eleverna att identifiera sig med eller leva sig in i händelser eller personer i filmen för att efter 

filmvisningen arbeta med olika skriv- och diskussionsarbeten. I dessa arbeten är den formella 
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delen av språkinlärningen sekundär och fokus ligger på att använda språket som 

uttrycksmedel för tankar och åsikter. Här vill man också åstadkomma självkännedom, 

personlig utveckling och igenom detta stärka elevernas identitet. Denise förhållningssätt lutar 

endast åt det sistnämnda sättet. Hon talar varmt om spelfilmen i undervisningen som en 

kontaktyta för att komma nära sina elever och talar inte ens om filmen som ett språkunderlag 

att öva utifrån. Carin är den informant som skiljer sig åt från de andra både beträffande 

arbetssätt och ideologiskt tänkande kring mediet spelfilm. Enligt henne bär filmen på olika 

ideologiska synsätt som kan snärja elever i ett visst tänkande. Hon menar också att filmens 

ikoniska framställning hämmar elevers fantasi och förespråkar fasta principer gällande 

arbetsgången då man använder sig av mediet i undervisningen. Hon tar inte intryck av sitt 

privata förhållningssätt i undervisningssammanhanget. Berisha, Alma och Denise använder 

spelfilmen på ett sätt som går att härleda till språkinlärningsteorin TBL (J. Willis 1996). 

Detta gör de på så sätt att de vid olika tillfällen antar att eleverna har samma förmåga till 

meningsskapande, inlevelse och identifikation som de själva har till mediet 

 

5.1.2 Diskussion i förhållande till problemformuleringen 

Fogelberg (2005) menar att avsaknaden av tydliga mål och progression för undervisningen 

med medier gör att ämnet tenderar att försvinna i undervisningen. När man ser på kursplanen 

är det möjligt att tolka den på olika sätt.  

 
Skolan ska i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven fördjupar sin förståelse av engelska 
som talas i olika delar av den engelskspråkiga världen och förbättrar sin förmåga att tillgodogöra sig 
sådant innehåll som förmedlas i olika medier. 

(Kursplanen för engelska i gymnasieskolan, Skolverket) 

Möjliga tolkningar av kursplanens strävansmål är (fler kan finnas): 

A. Elever ska kunna tillgodogöra språket engelska när det presenteras i olika medier. 

B. Ideologisk, känslomässig, konstnärlig art, dvs. "… sådant innehåll som förmedlas i 

olika medier…" utöver det språkliga. 

 

Så vad är det då för innehåll man syftar till? Är det ideologierna eller meningsskapandet?  Ska 

läraren förutsättas veta vilket detta innehåll kan vara utan att egentligen ha någon utbildning i 

mediekunskap? Anser vi att språk och tanke hänger ihop? Detta skulle för lärare kunna 

innebära en utbildning i såväl receptionsteorier, fördjupade kunskaper om 

andraspråksinlärning, ungdomskultur och medier, samhället och medier, eller kulturkunskap 
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för att vara rustad för att kunna förbättra elevers "förmåga att tillgodogöra sig sådant innehåll 

som förmedlas i olika medier". Holmberg (1994) efterlyser forskning som analyserar 

individers förhållningssätt till olika medier. Mitt resultat visar att dessa kan se väldigt olika ut 

beroende på vem du är. Att förutsätta att lärare som använder sig av spelfilm i undervisningen 

har liknande förhållningssätt är inte möjligt. Även här skiljer sig förhållningssätten åt 

beroende på som Liljeroth (1994) uttrycker det, vilka tankar individen släpper in i sitt 

medvetande, både från sitt eget medvetande och från sin omvärld. Omvärlden skulle kunnat 

bidra med tydligare mål och progression i kursplanen vilket i sin tur skulle kunna leda till en 

annan typ av lärarutbildning som involverar medier i rimlig proportion. Med den diffusa 

beskrivning som nu finns i kursplanens strävansmål kan man förstå att ingen vet hur sådan 

utbildning skulle kunna se ut. Vi måste först bestämma oss för och ta hänsyn till alla de 

"innehåll" olika medier kan ha för att kunna skapa en utbildning som står som hållbar och 

trovärdig. Persson (2000) menar att vi borde satsa på en bredare kulturkunskap som innefattar 

medier, Fogelberg (2005) att vi måste även kunna använda medier såväl som att förstå de 

ideologier och krafter som medier har (media literacy). Under tiden borde man ägna en tanke 

åt det Persson (2000) benämner erfarenhetspedagogik så att elever faktiskt får redskap att 

analysera och tolka de medier de själva använder. Frau-Miegs (2004) efterlyser hos skolan ett 

öppnare förhållningssätt till ungdomars medieerfarenheter och menar samtidigt att skolan ska 

våga utgå från dessa erfarenheter i sin undervisning. Hon poängterar att skolan har ett ansvar 

som aktör och representant för den vuxna världen, att ge uttryck för tolkningar och 

förklaringar av medieinnehåll som riktar sig till barn och ungdomar. För att kunna göra det 

måste den också ha kunskap om medier på ett sätt som den inte har idag. De kunskaper som 

finns tillgängliga vilar enligt Buckingham (1998) på teorier som inte är förankrade i 

klassrummet. Här är han inne på samma spår som Frau-Miegs när han syftar på att vi bör 

fokusera på vilken betydelse olika medier har för de unga istället för att ägna oss åt ideologier. 

Här får de medhåll av Drotner (1991) som vill se vuxenvärlden sluta förfasa sig över ungas 

mediepreferenser för att istället se till vilken betydelse medierna har. Turnbull (2000) ser 

också faran i att utgå från diverse ideologier i undervisningen och menar att det finns en risk i 

att lärare använder sådan undervisning som en plattform för egna ställningstaganden och på 

detta sätt underminerar elevers egna idéer. Om utbildningen av lärare i förhållande till medier 

och ungdomskultur sett annorlunda ut, skulle också, hypotetiskt sett, förhållningssätten till 

spelfilm i undervisningen kunnat se annorlunda ut. Lärarstuderandes intryck och 

föreställningar hade kunnat ställas på sin spets och fått utvecklas till något som 

förhoppningsvis hade gagnat dem själva och deras blivande elever. Med detta vill jag inte på 
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något vis framhålla att eleverna till mina informanter inte gagnas av den undervisning de får 

idag, bara att den kanske kunde varit mycket mer än den redan är idag. 

 

5.2 Undersökningen och forskarsamhället 

Undersökningen skulle kunna visa andra lärarstuderande hur komplex och nästintill 

tredimensionell kursplanen kan upplevas när den ska tolkas. Den skulle också kunna bidra till 

att visa hur olika man kan se på medier och dess roll i undersviningen, kanske också inspirera 

till vidareutbildning. Undersökningen kan också visa att lärares egna erfarenheter och 

förhållningssätt gör skillnad i undervisningen. Till övriga forskarsamhället är den ett bidrag 

till den typ av undersökning som efterlysts i kapitel 2 av Olle Holmberg (1994), då den 

studerar just individers förhållningssätt till spelfilm. 
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6. Avslutande del 
Jag kunde i uppstarten av undersökningen inte drömma om allt jag skulle få lära mig! När jag 

gått igenom mitt intervjumaterial och gjort min analys anser jag att erfarenhetspedagogiska 

utgångspunkter i undervisningen är ett sätt för elever att få bekräftelse på sina egna 

medieerfarenheter, samtidigt som de lär sig ifrågasätta dem. Jag ser fram emot mer forskning 

på dessa grunder och hänvisar till Buckinghams (1998) uppmaning, att förankra teorier i 

klassrummet istället för att överföra sådana på eleverna. Lärare vill elevers bästa när de hittar 

material och redskap att använda sig av i undervisningen. Kanske behöver vi inte leta så 

febrilt och istället se på våra elever som bärare av enorma kunskaper.  
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Bilaga 1 – Övergripande intervjufrågor 
 
 
Privat 
 
Berätta om din senaste filmupplevelse. 
 
Vad är film för dig? 
 
Hur tänker du om film i din vardag? 
 
 
 
Undervisning 
 
Berätta om din senaste filmupplevelse. 
 
Vad är film i undervisningen för dig? 
 
Hur tänker du om film i undervisningen? 
 
 
 
    
  
 

 

 


