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Abstract 

Syftet med den här studien är att undersöka lärares uppfattningar om rörliga bilders betydelse för 

elevers lärande. Vår metod i studien är gruppintervju där vi intervjuar fem lärare under två olika 

tillfällen. Vid intervjuerna får lärarna prata fritt om sitt användande av rörliga bilder i 

undervisningen. Studien har en fenomenografisk ansats och fenomenet som undersöks är lärarnas 

uppfattningar om användandet av rörliga bilder i undervisningen. Utifrån intervjuerna kan ett 

resultat utformas i form av olika kategorier. Resultat visar att dessa lärare är positiva till 

användandet av rörliga bilder i undervisningen och att det finns många olika sätt att arbeta med och 

kring rörliga bilder men det finns också en del hinder. Resultat visar också på att det är ett naturligt 

inslag i deras undervisning. 

Nyckelord: Lärare, rörliga bilder, undervisning, lärande 
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Förord 

Vi vill tacka de fem lärare som ställde upp och blev intervjuade, utan er skulle denna studie inte 

varit möjlig att genomföra. Vi vill tacka för att ni delade med er av era tankar och kunskap kring 

rörliga bilder i undervisningen. 

Vi vill även tacka våra handledare som hela tiden hjälpt oss se kritiskt på vårt arbete och det stöd vi 

fått under arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka våra vänner och familjer för att ni stöttat oss genom hela arbetet. 
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1. Introduktion 

Inspirationen till denna uppsats ligger i våra egna erfarenheter och upplevelser om hur rörliga bilder 

har använts i skolan, både då vi gick i grundskolan men också när vi som studenter på högskolan 

varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Vi kan se en utveckling från då till idag, till exempel 

med inträdet av interaktiva och Internetanslutna tavlor (t.ex. Smartboard eller Cleverboard) i 

klassrummen, men vi anser att rörliga bilder kan användas mycket mer i undervisningen och av 

andra skäl än vad de ibland visas i idag. Vi har genom vår verksamhetsförlagda utbildning skapat 

oss tankegångar över hur det går att använda rörliga bilder i undervisningen och hur vi vill använda 

oss av mediet själva i vårt framtida läraryrke. 

Rörliga bilder har fått större vikt i nya läroplanen, Lgr 11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket 2011), och därav anser vi att denna studie har relevans för lärare i sitt 

yrke då de enligt styrdokumenten nu måste använda sig av rörliga bilder. I vår studie kan lärare, 

rektorer och andra behöriga läsa sig till tips om hur de kan använda sig av rörliga bilder i 

undervisningen men också reflektera över vad som kan vara hinder med att använda sig av rörliga 

bilder. Vi anser också att skolan hela tiden måste utvecklas och uppdatera sig om nya läromedel och 

vi anser att rörliga bilder är dagens och framtidens verktyg. Då Smartboards och Cleverboards 

börjar bli allt mer vanligt öppnar de upp för olika sinnesintryck och gör rörliga bilder mer 

tillgängliga. Att strömmande video också börjar bli mer vanligt gör att lärarna lättare kan komma åt 

rörliga bilder och använda dem i sin undervisning utan att behöva vänta flera dagar för att videon 

ska komma på posten. Om eleverna exempelvis frågar om vulkaner kan läraren snabbt gå in på 

sidor som tillexempel YouTube och visa ett klipp på vad som händer vid ett vulkanutbrott. Att 

använda sig av rörliga bilder anser vi är ett sätt som både kan utveckla lärandet hos eleverna, om det 

används på rätt sätt, och skapa lust och engagemang för skolarbetet. 

Tidigare forskning visar att det finns gynnande effekter att använda rörliga bilder i undervisningen 

men att lärare inte vet hur de ska använda sig av det (Ingelman 1996, Olson & Boreson 2004). 

Olson och Boreson (2004) påpekar att det finns mycket forskning som handlar om ungdomars 

användning av medier men inte om hur medier används i skolan. Det finns mycket forskning på hur 

lärare kan arbeta för att rörliga bilder ska vara lärorikt men det finns lite forskning på hur det 

faktiskt används i undervisningen idag och lärares uppfattningar till arbetet och därav har vi gjort 

denna studie. 
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I vårt arbete skriver vi om rörliga bilder. Varför vi använder oss av detta begreppet är för att film 

anser vi ofta missuppfattas och tas som spelfilm, alltså underhållningsfilm. Genom att använda 

rörliga bilder får vi ett bredare begrepp som innefattar all sorts rörliga bilder, allt från 

nyhetsprogram, reklam, musikvideor, dokumentärfilmer, faktafilm, videoklipp till spelfilm. Vi anser 

att alla dessa har olika perspektiv. Olson och Boreson (2004) förklar att nyhetsprogram, reklam och 

musikvideor ger oss information om vardagliga händelser men använder helt olika bildspråk. 

Dokumentärer, filmer, debattprogram och olika typer av serier sätter in det vardagliga i ett större 

perspektiv men har också helt olika bildspråk. 

Vi har tillsammans letat upp tidigare forskning och sedan delat upp böckerna och skrivit om 

böckerna. Vi har tillsammans utfört intervjuerna och sedan delat upp intervjuerna för transkribering. 

Vi har sedan kategoriserat tillsammans och tagit ut citat från texten. Vi har sedan delat upp varje 

kategori och sedan skrivit diskussionen tillsammans. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka lärares uppfattningar om rörliga bilders betydelse för 

elevers lärande. Vi har valt att undersöka lärares uppfattningar för att vi som blivande lärare vill 

veta hur lärare uppfattar användandet av rörliga bilder, hur de använder rörliga bilder i sin 

undervisning samt vilken betydelse de uppfattar att rörliga bilder har för elevers lärande. 

Vilken är lärares uppfattning om hur rörliga bilder kan variera undervisningen ?  

Vilken är lärares uppfattning om hur rörliga bilder kan bli en resurs för elevers lärande? 
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3. Områdesöversikt 

I det här avsnittet kommer vi ta upp tidigare forskning och litteratur som ligger till grund för vår 

studie. Vi tar upp barns mediaanvändning, rörliga bilders betydelse för lust och lärande samt 

forskning och litteratur om hur lärare ska arbeta med rörliga bilder för att främja elevernas lärande. 

3.1 Barn och media 

För att kunna jämföra vårt egna resultat anser vi att det är viktigt att ta upp barns användande av 

media och specifikt mediet rörliga bilder för att få en förståelse för hur viktiga rörliga bilder kan 

vara i undervisningen. I dagens samhälle används många olika kanaler för media och vår allra 

största mediekonsumtion är rörliga bilder, oavsett om det gäller att ta till sig information eller i rent 

underhållningssyfte. Svenska ungdomar lägger i snitt över 20 timmar i veckan åt rörliga bilder, 

vilket är mer än vad många lägger på lärande i skolan (Holmberg, 2006) och Lindstrand (2006) 

skriver hur vi idag möts av rörliga bilder i många olika sammanhang, bland annat i mobiltelefoner, 

datorer och tv-/dataspel, och menar att den rörliga bilden därför fått en viktigare roll i den 

diskursiva formeringen av den sociala världen. Enligt Skolverket (2001) är det skolans ansvar att 

eleverna kan använda sig av medierna och sortera och sovra bland all information som finns. Att 

eleverna har kunskap om mediernas roll i samhället angående yttrandefrihet och demokrati och att 

de har en kritisk inställning till det de får se och höra är viktigt skriver författaren.. 

Det finns också de som anser att barn blir passiva när de tittar på TV. Forskning visar dock tvärtom 

beskriver Rönnberg (1997). Hon menar att barn sorterar och funderar kring det de ser på TV. Hon 

skriver också att underhållningsprogram är mer populära än pedagogiska program.  Hon 

understryker dock att underhållningsprogram inte på något sätt är mindre lärorika än exempelvis 

nyhetsprogram, men att problem och nyheter i underhållningsprogram ges i en mer begriplig form. 

Rönnberg (1997) menar att det spelar roll var någonstans barnen befinner sig när de tittar på TV. 

Tittar de tillsammans med andra barn? Hemma eller i skolan? Hon lyfter upp ett exempel där barn 

som var 7-8 år gamla fick se en faktafilm om eskimåer. Några av barnen tittade frivilligt i hemmet 

medan de andra fick se den i klassrummet på deras lärares initiativ. De barn som hade sett 

faktafilmen hemma visade sig vara mer positivt inställda till eskimåerna i faktafilmen. De som 

författaren kallar för “hemmatittarna” hade en mer konkret bild av själva människorna medan den 

gruppen som fick se faktafilmen i skolan var fokuserade på mer abstrakta fakta så som klädsel eller 

den tekniska konstruktionen av en igloo. De skärpte uppmärksamheten åt faktahållet för att de var 

inställda på att man i skolan fick frågor om just fakta. 
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Barn är duktiga på att förstå men reagerar och tolkar inte alla gånger som vuxna gör enligt 

Rönnberg (1997). Hon menar att vuxna kan välja att visa en dokumentärfilm om tredje världen för 

att öka förståelsen, men att det kan få den motsatta effekten då barnen som ser dokumentärfilmen 

kan tycka att tredje världens barn är motbjudande för att de t.ex. rotar i soporna efter mat eller bor 

under öppen himmel. Författaren tycker att läraren därför kan peka på likheter istället för på 

skillnader. 

Olson och Boreson (2004) skriver att det är datorn som öppnar upp för att använda medier i 

undervisningen. Genom att teknik blir allt billigare och mer tillgänglig skapar detta möjligheter att 

jobba med att både se och skapa film menar Olson och Boreson (2004), Skolverket (2001) och 

Ingelman (1996). Datorn har blivit mer accepterad i skolan som ett verktyg för lärande medan 

spelfilmen och de rörliga bilderna fortfarande behöver bekräfta sig beskriver Olson och Boreson 

(2004). Men rörliga bilders betydelse har ökat sedan 2004 då det har fått en större plats i Lgr 11 

(Skolverket 2011). Olson och Boreson (2004) skriver också att när rörliga bilder blir mer 

tillgängliga genom datorn har vi öppnat ännu ett verktyg. Detta har nu hänt genom strömmande 

video och Cleverboards, men fortfarande verkar lärare inte veta hur dessa ska användas. 

3.2 Rörliga bilders betydelse för lärandet och lusten 

Vi har tidigare tagit upp att Olson och Boreson (2004) har sett att lärare har eller har haft en negativ 

inställning till rörliga bilder. Vi vill här ta upp litteratur som visar på rörliga bilders betydelse för 

lust och lärande hos elever. Ämnen som rörelse, bild, slöjd och drama kommer ofta i andra hand i 

skolan även fast de utvecklar vår vänstra hjärnhalva skriver Ingelman (1996). Ord måste 

kombineras med bilder, det abstrakta med det konkreta beskriver författaren. För att uppnå ett 

kunnande där vi besitter de olika formerna av kunskap som Lgr 11 tar upp, fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet (Skolverket 2011) måste vi få känna, experimentera, se bilder och 

modeller med mera och inte bara läsa, skriva och lyssna menar Ingelman (1996). Författaren 

påpekar också en annan fördel med att jobba praktiskt och att använda den vänstra hjärnhalvan. När 

vi jobbar med kreativa ämnen kan den högra hjärnhalvan vila sig, bearbeta informationen den har 

fått under dagen och förbereda sig för ny kunskap. Holmberg (2006) skriver att när rörliga bilder 

används i undervisningen är det oftast med betoning på innehållet och studieområdet kan vara en 

innehållsanalys av den. 

Skolverket (2001) lyfter att arbete med rörliga bilder ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på 

andra sätt än vad som traditionellt bedrivs i skolan såsom att läsa, skriva och tala.  
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Olson och Boreson (2004) skriver att tekniska och estetiska uppgifter kan göra att eleverna möter 

berättandet på ett annat sätt som inte känns lika laddat som att skriva. På så sätt använder vi oss av 

alla sinnen i skolarbetet och förhoppningsvis skapar vi engagemang och lust för lärande. Att arbeta 

med olika uttrycksformer utvecklar vårt tänkande och kreativitet menar författarna. 

Skolverket (2001) menar att eleverna genom att skapa rörliga bilder får lära sig att söka upp 

information och kritiskt granska den men också att undersöka och beskriva deras omvärld. Både 

Skolverket (2001) och Olson och Boreson (2004) påpekar att det kan vara en fördel att arbeta med 

rörliga bilder med elever med svårigheter och de som är skoltrötta. De har båda sett en positiv effekt 

på dessa elever när de arbetat med rörliga bilder. De har sett att eleverna har växt med uppgiften och 

att de kan jobba hårdare med en sådan här uppgift då den inte är av den traditionella 

undervisningen. En elev som inte tycker om att skriva kan exempelvis skriva flera sidor långa 

manus. De kan se att eleverna slappnar av och barn i behov av stöd kan glömma bort sina 

svårigheter. Författarna fortsätter påpeka att de sett att elever blir mer koncentrerade av att titta på 

rörliga bilder då de fångas i upplevelsen. Skolverket (2001) påpekar dock också att det finns de 

elever som inte gillar sådana här uppgifter då det öppnar upp för en mindre strukturerad 

undervisning som vissa elever kan anse vara jobbig och stressande. 

3.3 Att arbeta med rörliga bilder 

Utefter våra egna erfarenheter har vi sett att lärare inte riktigt vet hur de ska arbeta med rörliga 

bilder. Därav anser vi det viktigt att här ta upp vad forskning och annan litteratur säger om hur 

lektionen ska vara uppbyggd för optimalt lärande och vilken resurs rörliga bilder kan vara i 

undervisningen. I en studie gjord av Michel, Roebers och Schneider (2007) fick 173 skolelever som 

var 8 respektive 10 år antingen se en film om sockerbetor en gång, se samma film upprepade 

gånger, ha bara en lektion om ämnet eller ha en lektion och se filmen. Efter en vecka fick eleverna, 

oförberett, svara på frågor om ämnet i en intervju samt i en frågeenkät. Det visade sig att de elever 

som fick se filmen om sockerbetor upprepade gånger och de elever som hade en lektion och såg 

filmen presterade ungefär likvärdigt i de efterföljande utfrågningarna samtidigt som de grupperna 

som såg filmen en gång eller bara hade lektionen presterade sämre. Att två olika tillvägagångssätt 

kan ha så likvärdiga resultat förklarar författarna med att de båda tillvägagångssätten använde sig av 

såväl visuell som auditiv stimuli. Författarna diskuterar dock också om de olika grupperna har lärt 

sig samma saker, de menar att med hjälp av lektion och sedan faktafilm har de fått en större 

förståelse medan de som sett faktafilmen flera gånger bara kunde upprepa vad de hört och därav 

inte fått någon vidare förståelse. 



9 

 

Lindstrand (2006) beskriver en studie han genomfört där ungdomar fått göra egna filmer. Han 

menar att filmerna bidrar med viktiga insikter i hur ungdomarna ser på sin sociala situation i de 

olika sammanhang där de representeras. Berättelserna som förmedlas kan ses som en inbjudan till 

samtal där såväl skola som omvärld erbjuds att utöka sina kunskaper om de elever som de träffar på 

i verksamheten. Lindstrand skriver vidare att eleverna inte ges en röst i samhället förrän vi lyssnar 

på vad de har att berätta. 

I arbetsprocessen för filmskapande menar Lindstrand (2006) att det första steget är att komma fram 

till vad filmen ska handla om, och i denna fasen uppstår många diskussioner, samtal och 

erfarenhetsutbyte kring sånt eleverna upplever vara betydelsefullt.  

Under själva inspelningen beskriver Lindstrand (2006) att användandet av kameran och dess 

förmåga att spela in bild och ljud ger ungdomarna verktyg och resurser för representation, något 

ungdomarna enligt Lindstrand inte haft tillgång till tidigare under studien och arbetsprocessen.  

Lindstrand (2006) skriver att verktyg som kameror och mikrofoner medför både möjligheter och 

begränsningar. De genom verktygen erbjudna ramarna kan handla om var gränsen går för vad som 

är möjligt att genomföra ur ett tekniskt perspektiv. 

Barak, Ashkar och Dori (2010) gjorde en annan studie där de kollade ifall elever lärde sig mer om 

de fick se en faktafilm på fysiklektionerna än om de fick läsa en faktatext. Övningarna efter de läst 

eller sett faktafilmen var liknande varandra. Efter detta fick eleverna svara på olika frågor. Några 

frågor hade flera svarsalternativ, några frågor var sant eller falskt där de också skulle förklara varför 

och sedan var det frågor om eleverna känt att det var meningsfullt, ökat deras motivation, skapat 

intresse för fysik med mera. Eleverna som sett faktafilmen presterade bäst på ”provet” och de 

visade också en mer positiv syn på undervisningen än de som fått läsa. 

Ingelman (1996) skriver om upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik. Båda begreppen bygger på 

upplevelser och författaren menar att det finns två olika sätt att uppleva, den ena är med kroppen där 

man är aktiv, den andra är att bara sitta still och få lyssna och uppleva det skrivna och talade 

språket. Att vara öppen för barnens idéer och bygga en undervisning på deras erfarenheter och 

intressen anser både Skolverket (2001) och Ingelman (1996) vara en viktig del i arbetet med rörliga 

bilder. I Lgr11står det under elevernas ansvar och inflytande att “Elever ska ges inflytande över 

utbildningen” (Skolverket 2011:15). Under kunskaper (Skolverket 2011:14) står det även att läraren 

ska ta hänsyn till varje enskild individs (...) erfarenheter och tänkande. 
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Upplevelsepedagogik eller äventyrsmetodik kan vara så många olika saker. Det kan vara att få en 

berättelse uppläst av sin lärare, titta på spelfilm eller att skapa något skriver Ingelman (1996). En 

filmupplevelse tillsammans i klassen kan öppna upp för djupare samtal och reflektioner kring 

livsfrågor skriver både Skolverket (2001) och Olson och Boreson (2004). Spelfilm gör det lättare att 

förstå och sätta sig in i någons liv och dess beteenden. Dokumentärer kan också ge nya perspektiv 

på händelser, personer och platser. Rörliga bilder kan spegla vår bakgrund, vår samtid och ge oss 

större förståelse för människor i andra länder och kulturer menar Skolverket (2001). Lönnberg (ref i 

Lannvik Duregård 2004) berättar att han helst jobbar med rörliga bilder när han vill diskutera 

livsfrågor. Han berättar att han gärna visar små scener med ett känsligt tema för att sedan diskutera 

det han sett tillsammans med eleverna. Han säger att arbetet med rörliga bilder får även blyga elever 

att prata då böcker kan vara skrämmande medan rörliga bilder är mer lättsamt. Wonderly (2009) 

menar att vissa rörliga bilder kan engagera elever både känslomässigt och kognitivt vilket är det vi 

vill uppnå när vi jobbar med värdegrundsfrågor, men också stimulera eleverna till ett kritiskt 

tänkande och tankeväckande reflektioner. Vissa filmer kan inte skapa empati och ett moraliskt 

tänkande menar författaren, exemepelvis spelfilmer med mycket fantasi och inte verkliga världar. 

För att spelfilm ska vara användbart i undervisning för värdegrundsfrågor så ska spelfilmen spelas i 

en trovärdig miljö där problemen är liknande vad eleverna skulle kunna känna igen sig i och helst 

med skådespelare i ungefär samma ålder som eleverna själva säger Wonderly. Det är också viktigt 

att eleverna möter spelfilmen ur ett pedagogiskt perspektiv och inte som en underhållning, då 

författaren anser att eleverna inte kommer uppfatta de moraliska dilemman som spelfilmen tar upp. 

Mycket tyder på att rörliga bilder i undervisningen är en bra sak, att eleverna lär sig något och att 

det gör undervisningen mer intressant. Men det finns en baksida menar Butler, Zaromb, Lyle och 

Roediger (2009). Att visa populärfilm i exempelvis historieundervisningen kan ge eleverna en 

felaktig bild av en historisk händelse då populärfilm oftast inte använder sig av korrekt fakta utan 

förändrar informationen i underhållningssyfte. Rörliga bilder kan också distrahera eleverna att ta in 

informationen regissören vill ge då eleven blir mer intresserad av exempelvis de fina bilderna. 

Forskarna har därför tagit reda på om eleverna lär sig genom att titta på populärfilm i 

historieundervisningen. Forskarna kunde se att elever som fick läsa en text med korrekt information 

och sedan kolla på ett filmklipp som också visar en korrekt information ökade de rätta svaren med 

50 % oavsett om de fick reda på att informationen skulle vara korrekt i filmen eller inte. De påpekar 

att det finns en uppfattning om att upprepande av fakta ska öka lärandet men det har visat sig att 

detta inte stämmer. Filmen skapar däremot intresse för texten och informationen som försöks läras 
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ut. Forskarna kommer också fram till att när texten och filmens information inte stämde överens 

med varandra blandade testpersonerna ihop det och gav fel svar även om de visste om att viss 

information i filmen är felaktig. Om eleverna däremot visste exakt vilken del i filmen som inte var 

korrekt kunde eleverna lära sig den rätta informationen. Tidigare forskning, påpekar forskarna, har 

visat att eleverna behöver veta innan de ser filmen vilken information som är falsk för att få bästa 

resultat. Men eleverna kom också ihåg den felaktiga informationen men hade markerat den som 

falsk. Problemet med detta är att efter en längre tid kan de glömma bort att informationen är falsk 

och se den som sann. 

Lawson, Bodle och McDonough (2007) gjorde en studie där alla elever fick se samma faktafilm 

men under filmen fick de olika uppgifter. Några skulle bara titta på faktafilmen, några skulle skriva 

stödord, några fick frågor de skulle tänka på under faktafilmen utan att skriva ner svar och några 

fick frågor som de skulle svara på under faktafilmen. Efter de sett filmen fick de svara på fjorton 

frågor, hälften var relaterade till de frågor några redan fått och hälften var frågor om faktafilmen 

som inte hörde till frågorna. Eleverna som bara tittade eller som tog anteckningar hade ett resultat 

som skulle kunna graderas till betygskalan E medan de som fick frågor som de även svarade på 

skulle fått B på de frågor som relaterade till de frågor som de redan fått se. Däremot de frågorna 

som inte relaterade till frågorna sjönk deras betyg till ett E medan de som tog anteckningar hade 

ungefär samma resultat. Författarna menar här att det inte räcker med att visa eleverna vad som är 

viktigt genom att ge dem frågor, de behöver också göra dem ännu mer aktiva genom att de ska svara 

på dem. De frågar sig också ifall de lär sig av att ta anteckningar eller om det handlar om att läsa 

igenom sina anteckningar är det viktiga. Men forskarna lät inte eleverna läsa igenom sina 

anteckningar innan de gjorde testat vilket resulterar i att det faktiskt hjälper att ta anteckningar. De 

påpekar dock att genom att läsa igenom sina anteckningar kan påverka det långtidslärandet. De kan 

också se genom sin studie att eleverna behöver hjälp med att ta reda på vad som är viktigt i 

faktafilmen då de som bara fick skriva anteckningar utan att ha fått några frågor inte presterade 

bättre än de som bara tittade.  

Något annat som Olson och Boreson (2004) tycker är viktigt är att vi får inte glömma rörliga bilders 

egna värde. Mediers ord, bild och ljuduttryck kan ge oss särskilda upplevelser utan direkt koppling 

till något skolnyttigt. Vi behöver ju inte lära oss hela tiden menar de. 

Lindstrand (2006) beskriver en studie gjord i Stockholms län där forskarna undersökte hur vanligt 

förekommande det var med film, ett exempel på rörliga bilder, i skolplanerna och skolorna. Det 

visade sig att begreppet film bara omnämndes i en enda skolplan.  
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I enkäter och intervjuer med anställda framkom det att de ansåg att möjligheten att fortbilda sig i 

film- och mediekunskap var bristfällig och att arbete inom området begränsas av konservativt 

tänkande och brist på kunskap och tid.  

Lindstrand (2006) frågar sig vidare om det verkligen är en skola för alla om inte alla har samma 

möjligheter att skapa film?  

3.4 Olika lärstilar  

Boström (2004) beskriver att lärstilar handlar om varje individs unika sätt att lära sig. Hon menar att 

lärare ska använda sig av dessa lärstilar för att individualisera och utveckla varje elevs lärande. 

Författaren menar också att när eleven vet vilken lärstil som passar bäst så tar den också ett större 

ansvar för sitt eget lärande då den väljer den stil som passar. Författaren skriver att det finns många 

olika sätt att testa vilken lärstil som passar. Den modell som enligt Boström är mest utbredd i 

svenska skolor är utvecklad av professorsparet Kenneth och Rita Dunn; The Dunn & Dunn 

Learning Style Model, LSM. Dunns (ref. i Boström 2004) defintion på de olika lärstilarna handlar 

om på vilket sätt individen koncentrerar sig, bearbetar och behåller nytt och svårt material. 

Modellen utgår från elevens styrkor och behov och är översatt till de svenska förhållanden och 

innehåller både teori och praktiska tips.  

Lärandeprocessen är komplex menar Dunn (ref Boström 2004) och delar in lärandet i fem olika 

kategorier, miljömässiga, sociala, emotionella, fysiska och psykologiska. Dessa faktorer spelar olika 

stor roll för varje individ och kan ändra sig beroende på situation. Alltså kan en elev föredra att 

jobba själv i ett ämne men i andra vill den jobba i grupp. Faktorernas betydelse har också med 

situationen den är i just nu, är miljön anpassad för den elevens lärstil, exempelvis om en elev tar till 

sig kunskap genom att läsa får den då lugn och ro så att den kan sätta in sig i texten. I LSM är 

visuellt sinne - lära genom att se, auditivt sinne - lära genom att lyssna, taktilt sinne - lära genom att 

fysiskt beröra med händerna, kinestetiskt sinne - lära genom att uppleva, röra sig och känna, 

betydande för lärandet. Enligt Dunn lär sig vissa genom synen och andra genom att uppleva och 

genom att veta vilken lärstil man har kan eleven också anamma nya uppgifter med större 

självförtroende och säkerhet vilket borde resultera i bättre studieresultat. Författaren menar också 

att eleverna minns mer om de får använda sig av sitt starka sinne än om de får använda ett av sina 

svaga sinnen.  
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4. Metod 

I vår metod kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga med vår insamling av det empiriska 

materialet. Kapitlet innehåller design, val av metod, genomförande och urval, transkription och 

analysmetod samt etik. 

4.1 Fenomenografi 

Patel & Davidson (2003) skriver att fenomenografin är ett vetenskapligt förhållningssätt och en 

analysmetod med fokus på att studera hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Kihlström 

(ref i Dimenäs 2007) beskriver fenomenografin som en kvalitativ forskningsansats vars huvudsyfte 

är att ta reda på hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld. Hon menar att olika 

människor har olika uppfattningar och att syftet i den fenomenografiska studien är att hitta 

variationen i och systematisera människors erfarenheter av olika fenomen. Kihlström (ref i Dimenäs 

2007) menar att människor har olika erfarenheter och att ett problem därför kan te sig olika för olika 

personer. I vår studie vill vi veta mer om olika lärares erfarenheter och uppfattningar om rörliga 

bilder och därför anser vi fenomenografin vara bäst lämpad för oss. 

Enligt Kihlström (ref i Dimenäs 2007) vill forskaren ta reda på mer om en företeelse eller ett 

fenomen i omvärlden och ha insikt i hur det uppfattas av människan.Inom fenomenografin arbetar 

man med öppna och kvalitativa intervjuer där materialet sedan transkriberas och kategoriseras tills 

tydliga mönster uppkommer. Slutligen ska kategorierna organiseras i relation till varandra (Patel & 

Davidson, 2003). Kihlström (ref i Dimenäs 2007) skriver att kategorierna ska vara kvalitativt skilda 

åt och inte överlappa varandra. Skillnaderna mellan kategorierna ska tydligt gå att urskilja. 

4.2 Metodval 

Trost (2005) menar att när du vill veta hur människor resonerar och tänker inom ett område är en 

kvalitativ studie att rekommendera. Är du däremot intresserad av hur många som har en viss åsikt 

eller hur vanligt något är så är en kvantitativ studie rimlig. Dalen (2011) utvecklar och skriver att en 

kvalitativ studie är väl lämpad för att få insikt i andra människors tankar och erfarenheter. I vår 

studie vill vi undersöka lärares uppfattningar om rörliga bilders betydelse för elevers lärande. Detta 

ska vi göra genom att intervjua lärare och har därmed valt att göra en kvalitativ studie. 

Trost (2005) menar att en gruppintervju inte ska användas när åsikter och attityder ska framföras 

utan vid tillfällen där idéer och erfarenheter ska lyftas fram.  
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Författaren påpekar att en av nackdelarna med en gruppintervju är att det lätt blir de mer 

dominerande och lättaliga personernas synpunkter som lyfts fram. Ett annat problem som är svår att 

undvika är grupptryck, det är lätt att deltagarna samlas runt en åsikt som är ”lämplig” för 

situationen. Därför är det viktigt att fundera på om det finns en informell norm om vilken åsikt man 

ska ha inom området. En av fördelarna som författaren lyfter fram är att med gruppintervju kan 

deltagarna få en större insikt i sina egna tankar och åsikter då det blir en växelverkan mellan 

deltagarna. En annan fördel är att de intervjuade också kan diskutera sig fram till förbättringar inom 

det studerade området. Trost (2005) påpekar också att om en gruppintervju går rätt till kommer de 

intervjuade kunna bygga vidare på varandras idéer och åsikter. Han beskriver att under en 

gruppintervju är det de intervjuade som ska leda samtalet och intervjuaren ska lyssna och försöka se 

vad som pågår och få de intervjuade att hålla sig till ämnet. Vi har valt att använda oss av 

gruppintervjun då vi under vår intervju vill att lärarna ska berätta om sina idéer och erfarenheter av 

att arbeta med rörliga bilder i undervisningen. Vi anser att genom att använda gruppintervjuer 

kommer diskussionerna att utveckla lärarnas tankar genom att de får förklara och utveckla sina svar. 

Dalen (2011) menar att i en öppen intervju ska den intervjuade få berätta fritt om sina erfarenheter 

och därför ska intervjuaren inte planera frågor i förväg. Detta kallar Trost (2005) för en 

ostrukturerad intervju. Ryen (2004) menar att en utvecklad förhandsstruktur inte är att föredra då en 

kvalitativ studie vill komma åt perspektivet hos den intervjuade samt att kontexten, som är väldigt 

viktig i kvalitativa studier, förlorar betydelse. McCracken (ref i Ryen 2004) och Häger (2007) 

skriver att den som intervjuar måste ha centrala teman uttänkta innan som den bär med sig i 

huvudet. Att använda sig av en öppen intervju kräver öppna frågor, och ja- och nejfrågor bör 

undvikas skriver Häger (2007) och Dalen (2011). Häger (2007) förklarar att öppna frågor kräver att 

den intervjuade förklarar och utvecklar sina svar. Författaren påpekar att det är lättare att komma på 

slutna frågor men att det är genom de öppna frågorna vi får veta mest om ämnet vi intervjuar om. 

McCracken (ref i Ryen 2004) och Häger (2007) skriver båda om multipla frågor och att dessa bör 

undvikas. Dessa förklarar de som en dubbel fråga, alternativt en rad frågor som inte ger den 

intervjuade möjlighet att svara på dem en och en. Vi ska använda oss av en ostrukturerad intervju 

där vi inte förberett några frågor innan, utan de intervjuade kommer få prata fritt om fenomenet 

rörliga bilder i undervisningen och vi kommer försöka styra intervjun så lite som möjligt. Vi 

kommer ställa följdfrågor som är så öppna som möjligt för att komma djupare in på hur lärarna 

tänker. 
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4.3 Urval och genomförande 

Vi har valt att göra ett icke sannolikhetsurval där vi gör ett subjektivt urval. Vid ett subjektivt urval 

handplockas urvalet för undersökningen. Detta kan vara av fördel för forskaren då denne kan 

använda sig av människor som han eller hon på goda grunder kan anse vara av god nytta för 

undersökningen (Denscombe 1998). Vi har valt fem lärare som vi anser ha kunskap om ämnet och 

som använder sig av rörliga bilder i undervisningen vilket vi tror kan skapa en bredare empiri. 

Därav blir inte arbetet generaliserbart, dvs möjligt att tillämpa forskningsfynden på liknande 

företeelser (Denscombe 1998), då dessa lärare bara kan svara för sin åsikt och inte vad en hel 

lärarkår anser. 

Ryen (2004) ger rådet att kvalitativa intervjuer bör vara från en till två timmar lång, något beroende 

på vilken position deltagarna har i förhållande till temat. Hon berättar vidare att intervjuer kortare 

än en timme riskerar att bli ytliga och beskrivande medan risken i de intervjuer som är väldigt långa 

är att båda parterna blir trötta. Hon skriver att det inte heller är alla som kan avsätta så lång tid. Vi 

har valt att våra intervjuer därför ska vara i cirka 1 timme. Detta för att alla ska få ha tid att 

diskutera och berätta men också utan att det tar för lång tid och lärarna blir trötta. 

Trost (2005) rekommenderar att det under en gruppintervju ska vara max fem stycken som blir 

intervjuade. Då det kan bli problem för den som intervjuar med att hålla reda på vem som sa vad 

samtidigt som den ska analysera vad det är personen verkligen säger genom att titta på kroppsspråk 

och hålla koll på vad de andras uppfattning är. Att spela in sin intervju med en bandspelare kan vara 

att föredra, men även om du använder dig av en bandspelare som hjälpmedel behöver du ändå ta 

anteckningar under tiden då tekniken kan strula (Trost 2005, Ryen 2004 & Dalen 2011). Ryen 

(2004) menar att analysen av intervjun börjar redan då inspelningsutrustningen startas. Hon skriver 

att om den intervjuade känner sig besvärad av att intervjun spelas in bör tekniska hjälpmedel av 

hänsyn till data inte användas, men understryker att det är svårt att säga om datainsamlingen 

påverkas. Vi vill i vår studie intervjua sex lärare från minst fyra olika skolor då vi tror att om vi 

blandar skolor får vi olika perspektiv på att arbeta med rörliga bilder. Vi antar att inom en skola så 

jobbar lärarna ganska lika och därför vill vi  använda oss av olika skolor. Vi hade svårt att hitta 

lärare som ville delta i vår studie och därav blev det fem lärare från två olika skolor. Vi har 

intervjuat lärare som använder sig av rörliga bilder i undervisningen då vi vill prata med de som kan 

något om ämnet. Vi har också valt att göra en gruppintervju då vi tycker det vore ett intressant 

tillvägagångssätt. Trost (2005) rekommenderar gruppintervjun då erfarenheter och idéer är i fokus 

för intervjun vilket också var en orsak till vårt val av gruppintervjun. 
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Vi har valt att dela in våra fem lärare i två grupper för att lättare kunna sära på deras åsikter. Vi har 

använt oss av bandspelare för att dokumentera intervjuerna då vi anser att det är ett bra hjälpmedel 

för oss då vi sedan ska transkribera våra intervjuer. För att minska risken för teknikstrul kommer vi 

att spela in intervjuerna på två olika diktafoner. 

4.4 Transkription och analysmetod 

Kihlström (ref i Dimenäs 2007) beskriver att en fenomenografisk analys ska urskilja människors 

olika sätt att tänka, beskriva och resonerar kring ett visst fenomen. Vi kommer att lyssna igenom 

våra intervjuer och transkribera materialet. Genom att läsa intervjun flera gånger hittar vi mönster i 

svaren. Genom analysen får vi alltså fram olika lärares uppfattningar om rörliga bilder i 

undervisningen som vi sedan ska kategoriseras. Kategorierna visar på likheter och skillnader i 

uppfattningar om fenomenet vi ska studera vilket är lärares uppfattningar om rörliga bilders 

betydelse för elevers lärande. Kategorierna får inte överlappa varandra och skillnaderna mellan de 

olika kategorierna ska tydligt kunna urskiljas påpekar Kilhström (ref i Dimenäs 2007). Författaren 

skriver också att det inte är personerna som ska sorteras utan deras uppfattningar. Genom att läsa 

intervjuerna flera gånger kunde vi se olika mönster om vad lärarna hade för uppfattningar om 

rörliga bilder. När vi läste intervjuerna kunde vi urskilja ett mönster för hur lärarna motiverade sitt 

användande av rörliga bilder, något vi kallat för dagens elever. Detta ser vi inte som en kategori 

utan som viktigt för att läsaren ska få en inblick i lärarnas uppfattningar. De kategorier vi hittade 

efter ha läst igenom transkriberingen flera gånger har vi valt att döpa till 1) Rörliga bilder varierar 

undervisningen och underlättar elevers lärande 2) Rörliga bilders används som resurs för specifierat 

lärande. Under dessa två stora kategorier har vi skapat underrubriker utifrån lärarnas olika 

resonemang. Dessa kategorier skiljer sig genom att första handlar om syftet, vilket syfte lärarna har 

med undervisningen och kategori två beskriver hur de använder sig av rörliga bilder i 

undervisningen. I kategori två tar vi också upp vad lärarna ser för hinder och möjligheter med 

rörliga bilder. Utifrån kategorierna har vi sedan tagit ut citat som vi anser vara talande och 

analyserat dem. Enligt Khilström (ref i Dimenäs 2007) är en fenomenografisk analys att man 

försöker förstå vad det är de intervjuade försöker säga om ett visst fenomen. I just detta fall hur 

lärarna pratar om fenomenet rörliga bilder och vad det är de försöker säga med deras uttalanden. 

Detta är vad vi gjort i vår analys, vi har försökt tolka vad lärarna försöker säga utifrån de citat vi 

använt oss av. För att det ska bli lättare att läsa har vi kommit på fiktiva namn till lärarna vi 

intervjuade. Dessa namn är Linn, Göran, Julia, Sven och Karl. 
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4.5 Etik 

I vår undersökning har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav som består av fyra 

olika krav om forskningsetiska principer. De fyra principerna som de berör är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidientialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Vi skickade först ut ett mail där vi frågade om de ville medverka i vår studie. I mailet stod det 

information och syftet med vår studie. Det fanns inga krav på deltagande utan det var frivilligt. 

Detta är bland annat vad informationskravet kräver. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få ett godkännande från deltagarna att de vill medverka 

vilket ska ske skriftligt (Vetenskapsrådet 2002). Detta fick vi genom att de svarade om de ville vara 

med i vår studie på mailet. Vi skickade bara mail en gång för att inte påtrycka då deltagandet ska 

vara frivillig. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att konfidientialitetskravet innebär att studiens resultat förvaras och 

bearbetas inom forskningsgruppen. Detta har vi uppfyllt då det är bara vi och våra handledare som 

tagit del av vårt material. 

Nyttjandekravet är den fjärde principen som Vetenskapsrådet (2002) tar upp och det handlar om att 

de uppgifter och svar som samlats in får inte påverkas av forskarna och deltagarna. Materialet får 

endast användas i vår undersökning och inga andra får tillgång till de svaren och kan använda sig av 

det. Detta uppfyller vi genom att förstöra det materialet vi fått in efter användning. 
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet får läsaren ta del av resultatet av våra intervjuer. Vi kommer inleda med rubriken 

dagens elever, sedan kommer kategorierna 1) Rörliga bilder varierar undervisningen och underlättar 

elevers lärande och 2) Rörliga bilders används som resurs för specifierat lärande. Under dessa 

kategorier finns flera underrubriker. Namnen Linn, Göran, Julia, Sven och Karl är fiktiva. 

5.1 Dagens elever 

Inledningsvis har vi valt att lyfta fram lärarnas syn på dagens elever. Det här avsnittet är ingen 

kategori utan finns med för att ge dig som läsare en inblick i hur lärarna ser på nutida elever och den 

nya tekniken. 

Idag så är väldigt mycket väldigt interaktivt. Dom har iphone själva eller iallafall androider. Dom kollar mycket på film, 

alltså det är mycket elektronik runtomkring dom och har man inte det i skolan så fattar ju inte dom vad det är för 

verklighet liksom (...) dom känner ju sig inte hemma där för fem öre, så att det, nånstans är det ju bara för att skolan ska 

vara en avbild av samhället, av verkligheten, det samhället dom lever i (...) eller uppenbara möjligheter för oss att lära 

dom ännu mer för att det finns väldigt mycket, det finns ju fällor med det och om man bara tänker på källkritiken 

liksom. 

På nått sätt känns de som dom är vana vid det att ta dem intrycken från film alltså dem är den generationen där man det 

är väldigt vanligt att man lär sig från tv och dator ... 

Jag tänker lite så här att barn idag är ganska alltså dem är utsatta för man säger det ska vara lite action det ska hända 

saker det ska vara film och bilder och jag försöker tänka så också. 

För att det blir på deras villkor dem tycker det är kul och de känner att de lär sig. 

I de här citaten kan vi se en norm bland lärarna där de berättar att dagens elever är vana vid 

intrycken de får av rörliga bilder, telefoner och datorer. De pratar om en generation som är uppväxt 

med elektronik och Julia berättar att det är skolans uppgift att avspegla och lära dem hantera det. En 

annan lärare beskriver att eleverna är vana vid action och att det händer saker och vi antar att den 

menar att de också behöver dessa intryck även i skolan. Lärarna menar också att eleverna tycker det 

är kul att titta på rörliga bilder och att de lär sig något, vilket visar på elevernas samtycke. Det är 

utifrån dessa åsikter lärarna också bygger sin användning av rörliga bilder i undervisningen då de 

beskriver att de försöker avspegla samhället och rörliga bilder är vad eleverna vill ha och är vana 

vid. 
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5.2 Rörliga bilder varierar undervisningen och underlättar 

elevers lärande 

Rörliga bilder kan visas av olika anledningar och de intervjuade lärarna pratade om fyra olika 

anledningar. Rörliga bilder som inspiration, som upplevelse, i underhållningssyfte eller för att starta 

diskussioner.  

5.2.1 Rörliga bilder som inspiration 

Det kan vara väldigt användbart och faktiskt locka elever in i arbetesmoment också. 

Julia har märkt att med hjälp av rörliga bilder kan hon locka eleverna till att bli intresserad av ett 

arbetsområde genom att visa ett klipp på YouTube eller en spelfilm som rör ämnet. 

Jag trodde de skulle dö när vi skulle läsa om ordklasser (skratt) nu bara vill dem ju, lära sig. Så jag brukar ha 

introduktion med den filmen (...) sen följer vi den då liksom, vad lärde ni er? Vad är ett substantiv? 

Här använder Linn rörliga bilder som en uppstart för att fånga elevernas uppmärksamhet på det som 

lektionen kommer handla om. Hon följer också upp filmen efteråt genom att ställa frågor på vad de 

gått igenom och vi antar hon gör det för att få eleverna aktiva och reflektera över det de sett. 

Vi har tänkt nu i jul att få in Grinchen på engelska. Bitvis för att den är asrolig bitvis för att de ska, ja kommer använda 

de i ren mutning. Om de lyckas prata engelska i 3 lektioner , fyra tror ja de blir. Vad innefattar allting. Fråga om hjälp 

fråga varandra på engelska. Så får dem de som bonus. 

Vi har använt film alltså rena spelfilmer också använt. det har varit dels i syfte att bara ha det mys klassmys liksom. Vi 

har en sån stjärngrej så att när de är bra lektion och de kämpar tillsammans när det är super så får dem stjärnor och när 

de kommit upp till en viss antal så får dem då välja en aktivitet de ska göra tillsammans och då lutar det ofta mot film 

Julia berättar också att hon genom att visa film som belöning uppmuntrar eleverna till produktiva 

lektioner som vi kan se i båda citaten. Med Grinchen kan vi se att hon har ett extra syfte med 

spelfilmen då de också får se den på engelska medan stjärnsystemet handlar om elevernas egna val. 

I dessa citat kan vi se olika sätt att uppmuntra eleverna till arbete. Det kan vara för att få dem 

intresserade av ämnet eller för att exempelvis använda rörliga bilder som en belöning för att 

eleverna har jobbat bra. 
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5.2.2 Rörliga bilder som upplevelse 

Göran och Sven använder rörliga bilder för att eleverna ska få en upplevelse. De berättar 

Dom är inte ute och reser mycket så i So kan man använda de för upplevelsen. 

Vi har nu till exempel läst Göta Kanal och det finns ju hur förutom filmen som alla har sett alla tre filmerna. Men jag 

visade alltså Göta Kanals officiella film som är en turistbroschyr och dom tyckte den var jätte bra det är fin musik den 

talar om precis hur man slussar som vi pratar om och dom alltså en akvedukt va är det ja där är 2 st och så visa dem det 

på i filmen det blev ju helt annorlunda. Och då märker man att vissa har aldrig sett film på det viset dom har bara sett 

film som Göran säger med action och det ska var handling men även såna filmer. Ingen protesterade alla tyckte det var 

jättebra så fint vi har det i Sverige precis det som jag ville uppnå. 

De behöver upplevelse och de är med om så mycket annat på en dag och det kan vara tufft hemma man får drömma sig 

bort för en stund. 

Göran menar precis som Sven också påpekar att genom att se rörliga bilder på ett land eller en plats 

så kan eleverna få en känsla av hur det är där. Sven visade en turistfilm om Göta Kanal och eleverna 

blev imponerade över hur fint Sverige faktiskt var. Här fick Sven in ett lärandemoment även fast de 

också fick en härlig upplevelse vilket också Göran får när han visar rörliga bilder på länder i SO. 

Göran beskriver också att eleverna kan behöva få komma bort från sin egen verklighet och att 

rörliga bilder är ett sätt att få eleverna att drömma sig bort. Att se en plats på jorden eller se någon 

annans livssituation. 

5.2.3 Rörliga bilder som underhållning 

Inte underskatta att låta tiden gå 

Ja och det tycker ju barnen med och det ger många mervärden (...)  ja men så är det det ger en samkväm eller vad man 

ska säga. man får aldrig glömma det. 

I det första citatet kan vi se att läraren anser att det inte är fel att visa rörliga bilder bara för att låta 

tiden gå. Att det inte behöver vara en lärandesituation utan en stund för något helt annat. Som att se 

en spelfilm för underhållningens skull. Vi kan också se att läraren ser rörliga bilder som en tid för 

exempelvis skapa en relation mellan eleverna och läraren. Eleverna behöver inte alltid lära sig något 

utan ibland kan det bara handla om att skapa en bra relation. 

Jag börjar när jag får en fyra som ren underhållning nästa steg brukar vara för mig om jag läser en jag väljer en bok som 

det finns en film till så brukar jag använde det. 
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Här kan vi se att Sven utvecklar sitt arbetssätt utefter ålder. Han har en tydlig plan om hur han 

lägger upp sin undervisning med rörliga bilder. Han börjar med underhållning som eleverna är vana 

vid för att sedan lotsa in dem till att tänka på rörliga bilder på ett annat sätt än de är vana vid. Han 

ställer frågor och påpekar vissa detaljer. 

5.2.4 Rörliga bilder som verktyg för diskussion 

Flera av lärarna påpekar att rörliga bilder startar upp många bra diskussioner. 

Det kan ju hända nånting på rasten och jag vet liksom inte ah hur ska vi gå vidare med detta nu. Då kan jag slänga på en 

film istället för att ta upp det som hänt så kan jag slänga på en film. Vad är detta som har hänt? Nu måste vi diskutera 

detta. 

Så jag har faktiskt hittat kortfilmer som då tittar på varje fredag gör vi detta då efter middagen det sista där och dem 

brukar få tänka liksom, då ser dem att någon blir mobbad eller så här då och då brukar vi diskutera det och så efteråt. 

Och det tycker jag är bra för det är ett sånt där ämne som man brukar använda sig av de där fyra hörnen eller nån sitta 

och prata om att ni får inte göra så här och så här så här gör vi och det finns en lika behandlingsplan men för att nå det 

så tycker jag det är jätte bra att använda filmen för då se hur det egentligen går till (..) och det är de vi inte kan förmedla 

här utan genom och läsa men filmen ger många andra intryck för barnen och det är väldigt bra att de får se verkligheten 

även fast det är film. 

Också kan man prata om filmen istället. Avdramatisera dom då. Också kan man nå exakt det man ville nå egentligen 

genom att ha en diskussion med eleverna också tar man det genom en sån här sak istället. Det är rätt vanligt, just när det 

gäller den typen då. Sen finns det ju alltid dom som inte... Men så är det. Man når inte dom det hållet heller. 

Det är väldigt bra att de får se verkligheten även fast det är film. 

Linn ger ett exempel om att hon har använt det vid dispyter i klassen. Hon berättar hur hon försöker 

nå eleverna genom rörliga bilder och på så sätt ändra fokus från eleverna till de rörliga bilderna men 

ändå komma åt det problem som finns inom klassen. Hon menar att de får se sin verklighet med 

andra ögon och att rörliga bilder kan nå fler elever än vad annan undervisning gjort. 

Julia menar också att det går att använda vid andra tillfällen än konflikter. 

Kan fokusera på innehållet och budskapet nu har vi fått samma tolkningsbild för alla ser samma grej men vad vad 

menar dem med den bilden dom ger. Vilket gör det  ganska spännande på ett sätt att samtala om bilder eller filmklipp 

 för då har ju alla samma referenspunkt på ett sätt. 

Det här senast året har jag kört ganska mycket jag har läst högläsning först bok och sen ser vi filmen som avslutning se 
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samma film som vi då läst bok och det är ju också åter igen två olika sätt att presentera samma sak. Det leder ju tycker 

jag det blir bra diskussioner det är lätt för eleverna å göra  jämförelser och lära sig och göra jämförelser. Ett enkelt 

hjälpmedel för det blir så himla tydligt för dem att aha men det finns med där men det fanns inte med där. jaha man kan 

inte göra en film som är lika dan som boken för det är ingen som orkar titta på en sån film för den blir väldigt tråkig. 

Det måste ju gå fortare i filmen än vad det gör i boken. Och du har inte möjligheten i filmen att bygga din egen bild det 

kan man ju göra i boken. 

Här pratar hon om användadet när man tittar på rörliga bilder och vilket budskap regissören vill 

säga oss tittare. Att när eleverna ser på rörliga bilder har de samma tolkningsbild då regissören 

redan bestämt vad de ska se. Detta gör att det blir enklare att diskutera än en bok där alla har olika 

referenspunkter. Karl pratar också om hur tydliga rörliga bilder blir för eleverna och hur enkelt det 

blir att jämföra olika källor. Här diskuterar Karl och Julia rörliga bilders budskap och sätt att ge oss 

information men de använder det på lite olika sätt. Att tydligt visa skillnad mellan rörliga bilder och 

böcker eller att diskutera rörliga bilders budskap. 

...och då har vi jobbat med att analysera texter... 

… och där har vi ibland kollat på videor för att se stämmer texten överens med videon? Eller har man en annan tanke än 

vad texten säger. Eller om man bara sett videon vad får man förtanke då lite det 

Vissa saker gör jag ju det med musiken, den här scenen med ljuv musik då är alla lugna men om (man ser, vår anm.) 

samma scen men med hård musik, då ska något spännande hända. Ser ni hur dom lurar er? Och det tycker dem är 

jättehäftigt. Det är kul med film. 

Här kan vi se att Julia gärna diskuterar med eleverna genom att använda rörliga bilder och musik. 

Sven använder sig däremot av något som liknar filmvetenskap, något som de andra lärarna inte 

verkar göra utifrån vad som kommit fram under intervjuerna I citatet berättar han att han kan ta 

enstaka scener i en film och peka ut detaljer för eleverna som de sedan kan diskutera vilket gör att 

eleverna ser film på ett nytt sätt och blir väldigt intresserade. 

Och pratar man om filmen sen efteråt och så då kommer dem ju på saker själv. Men varför är det så? Och så kan man 

diskutera det vidare. Och man kanske inte hade tänkt på det själv heller. Oj det kanske hade vi inte diskuterat om vi inte 

sett den där filmen. Och det tycker jag är väldigt bra det når ut väldigt mycket. Tankar och idéer och sen genom film du 

tar ju tar ju till dig alla tar ju till sig olika saker. Och tänker på olika sätt och tolkar det på olika sätt också och då kan det 

bli väldigt mycket bra diskussioner känner jag i klassrummet. 

Linn berättar också att eleverna kan komma på tankar och idéer utifrån rörliga bilder som läraren 

inte tänkt på. Eleverna får säga vad de tänkt på och inte bara svara på lärarens förbestämda frågor 
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och berätta hur de tolkat det se sätt för Linn säger också att vi alla tolkar och tänker på olika sätt. 

Jag har börjat kolla på Lilla Aktuellt varje onsdagmorgon, det är bara några minuter långt. Jag tycker det är viktigt för 

där kommer också samtalsämnen, nu var det om Gazaremsan idag t.ex, och dom förklarar det på ett jättebra sätt liksom, 

pedagogiskt, riktat för dom i den åldern ... 

Linn berömmer nyhetsprogrammet för barn och unga och säger att det är pedagogiskt 

utformat och riktar sig för den åldern hennes elever befinner sig i. Hon lyfter också fram att det kan 

komma upp samtalsämnen, vilket i sin tur kan bli ett diskussionsunderlag att använda i 

undervisningen. Linn berättar också att programmet bara är några minuter långt vilket vi tolkar som 

att det är lätt att stoppa in någonstans i undervisningen utan att det kräver nån större planering. 

Jag måste se den först. Vi har sett den här filmen Sammy, om den här lilla sköldpaddan. Och den hade ju dem flesta sett 

men när vi såg den så hade dem i uppgift (att lägga märke till, vår anm.) vilka faror Sammy utsätts för under filmen. 

Och det blev en diger lista och dom blev helt häpna när dem var färdiga och då kom in på att de kunde bli överkörda när 

dem gick över vägen, nedsmutsning, det pratade vi mycket om. Och olja som droppade ner, varför blev det så. Det gav 

hur mycket som helst. Och det kan man göra när alla har sett filmen. För då vet dem ju handlingen och nu la de märke 

till alla de farorna dem hade byggt upp. Madagaskar , det här om att han är ett rovdjur, lejonet som levde med de andra, 

det kom ju inte fram förrän i slutet när han blev hungrig. Alla som, ja, det har vi pratat om idag. Och så såg dem ju inte 

filmen första gången de såg den. Det är ju ett rovdjur, han kan inte bli mätt på massa växter. Det har vi pratat 

jättemycket om. Och när han slår ut klorna och ser alla som stora biffar. Och det är ju underbara filmer, filmer dom har 

sett men de har inte sett dem på det sättet. 

Sven berättar att han tänker igenom användadet av rörliga bilder och berättar att han inte måste visa 

hela filmer, utan att han även visar enstaka scener eller utdrag ur filmer. Han berättar också att han 

måste se det materialet han ska använda sig av. I exemplet med spelfilmen ovan fick hans elever i 

uppgift att notera vilka faror huvudkaraktären råkar ut för vilket sedan kunde användas till 

diskussion och vidare arbete. Att han använder sig av spelfilmer som eleverna redan sett och är 

bekanta med gör att de kan fokusera på något annat än själva handlingen. 

5.2.5 Sammanfattning 

I det här kapitlet kunde vi se att lärarna hade olika anledningar till sitt användande för rörliga bilder. 

De ansåg att rörliga bilder har en betydelse för elevernas lärande på olika sätt. Exempelvis kan vi 

tolka att rörliga bilder påverkar elevernas intresse för skolan enligt citaten. Lärarna beskriver att de 

kan få elever mer intresserad av skolarbetet vilket vi antar också ger ett större lärande. Vi kunde 

också se att rörliga bilder var uppskattat hos eleverna då de ibland användes som en “morot” för bra 
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lektioner eller som belöning. Lärarna menade också att de genom att ge eleverna en upplevelse 

också lär eleverna något. Vissa lärare tog också upp rörliga bilders egna värde att det kan vara en tid 

för umgänge. Rörliga bilder hjälper också lärarna i konflikthanteringen då de kan ta fokus från 

eleverna själva och istället diskutera skådespelarna vilket hjälper lärarna att komma åt känsliga 

ämnen. Detta tyder också på ett sätt för lärarna att lära ut rätt och fel och värdegrunden. Rörliga 

bilder skapar också diskussioner om exempelvis hur spelfilm och böcker skiljer sig ifrån varandra 

eller vad regissörer vill ge för budskap, vilket också tyder på att lärarna också vill att eleverna ska 

lära sig rörliga bilders egna värde och konstform. 

5.3 Rörliga bilders används som resurs för specifierat lärande 

Rörliga bilder kan vara så mycket, ett komplement till den vanliga undervisningen, ett sätt att 

kombinera olika lärosätt eller en ren informationskälla. 

5.3.1 Språkutveckling 

Lärarna pratade om att rörliga bilder är ett bra komplement till den vanliga undervisningen 

Så kan dem jobba med det och sen så får dem även se det på film med både med bilden och sen så förstärker med 

berättarröst och så kan dem jobba med det och sen så får dem även se det på film det blir liksom ett sätt till som 

informationen kan gå ut. 

För det jag tänker om man nu fokuserar på rörlig bild är som ett dels en källa i sig själv men även ett komplement till 

text och bild som kan ge ytterligare information. 

Sen är det ju självklart att man läser och så också men som komplement är det jättebra. 

Utifrån de här citaten kan vi se att lärarna ser rörliga bilder som ett komplement till den vanliga 

undervisningen. Om eleverna läser en text om något och sen ser en film om samma sak menar en 

lärare att det blir ytterligare ett sätt för eleverna att ta till sig information. En annan säger att rörliga 

bilder i sig är en källa till information, men att det även kan fungera som komplement för t.ex. 

läroböcker. Utifrån detta tolkar vi att lärarna dels tycker att rörliga bilder kan stå för sig själva som 

en källa till information, men också som komplement till text och bild som kan ge djupare 

information. 

Sen så känner jag så har jag med gjort några gånger som förut läste vi Bröderna Lejonhjärta och så kollade vi på den sen 

och då är det ju inte alla som uppskattar att sitta och lyssna när man läser. De flesta gör faktiskt det. Men då finns det ju 

vissa som triggas i gång genom att lyssna för att dem sen ska få titta på filmen. Och då hänger dem ändå med för att 
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dem vet sen ska jag få kolla på filmen. Det tycker jag är bra. 

Det är ju upplever jag ett visst motstånd mot att läsa. Och det är ju inte så vettigt. Det är inte så bra att det är så. Och 

tänker man på det så är det inte så klokt kanske att föra in en massa film. För då bekräftar vi bara det är jobbigt att läsa 

vi kan titta på en film så går det enkelt att ta till det sig va. Men nu är vi nu är det ju som det är och vi får jobba med 

läsningen 

Jag tror att både jag och Sven märker idag att ja vi säger ju att läsning läsförståelse är sämre och sämre tyvärr ju så ge 

andra upplevelser genom film. 

Lärarna beskriver också att det finns ett visst motstånd mot att läsa och skriva hos eleverna, och då 

blir rörliga bilder ett sätt att komplettera med beskriver de. Eleverna måste trots detta ändå jobba 

med sin läsning påpekar Linn. Julia berättar att rörliga bilder är ett komplement till text och bild och 

att vi på så sätt kan nå de elever som inte gillar att läsa och skriva. Lärarna använder också spelfilm 

i undervisningen som ett komplement till böcker. Exempelvis läsa en bok och sedan kolla på 

spelfilmen för att kunna påvisa skillnader och likheter med boken och spelfilmen. Linn berättar att 

om eleverna vet om att de ska få se spelfilmen kan de elever som inte gillar att lyssna på böcker få 

ett intresse för boken. 

Jag ser ju också att många har försämrad ordförståelse också, att filmerna är gjorda för 10-15 år sen och då hade barnen 

en annan ordförståelse än vad dom har nu. De förstår inte vad dom menar, och det kan vara enkla ord. Det kan vara ett 

problem. 

Ta fram en film som handlar om det, som är riktad till en elvaåring, och sen titta, lyssna. Vilka ord ska dom här 

elvaåringarna kunna för att förstå den här filmen? Och spelar man då en sån film, säg att den varar 20 minuter, spelar du 

den från början till slut är det ingen som har fattat nånting för dom begriper inte, dom har inte orden. Det kan bli 200 

ord i en sån 20-minutersfilm. 

Att det i vissa filmer används ett annat språk än eleverna förstår pratade också Karl om, men enligt 

honom kan samma problem uppstå även med nyare material. Han hävdar att en vanlig faktafilm, 

riktad till elvaåringar, kan innehålla så många svårförstådda ord att man inte bara kan spela filmen 

utan avbrott eftersom eleverna då inte hade förstått den. 

Det finns jätte många bra TV-serier där, det är många avsnitt och där möter dom olika typer av engelska med. Dom 

möter både australiensisk engelska och amerikansk engelska, modern engelska och lite äldre engelska så dom får helt 

annan helt annat öra för språket än vad dem får om dem bara lyssnar på mig. 

Karl beskriver också att genom rörliga bilder möter eleverna dialekter de inte hade kommit i 

kontakt med om han använt sig av en katederundervisning på engelskan. Han berättar också att på 
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detta sätt får de ett större ordförråd och bättre språkmedvetenhet. Alltså blir spelfilmen också ett 

komplement för läraren att lära ut saker de inte kan få av honom/henne själv. 

5.3.2 Möjliggör för elever att lära 

Alltså man brukar ju prata om det här att vissa lär sig bäst när dem läser vissa lär sig bäst när dem lyssnar vissa lär sig 

bäst när dem rör sig eller gör och då faller det sig ju naturligt att då tar man in filmen med för då finns det vissa som lär 

sig bäst de hållet. 

Karl pratade mycket om olika lärstilar och Linn var också inne på detta flera gånger. Karl beskrev 

att genom att visa rörliga bilder kunde han möta flera olika elevers sätt att lära. Rörliga bilder når 

både de som vill se och de som vill höra berättade han. Han berättade också att han tyckte det var 

viktigt att hitta flera olika ingångsvinklar för att kunna variera sin undervisning så att han når så 

många elever som möjligt. 

Sen finns det ganska mycket information på tillexempel på youtube. UR är också en sån källa där dem har mycket 

informationsfilmer (...) ofta har jag frågor till antingen som jag själv gjort eller som funnits. Just för att dem ska vara 

aktiva samtidigt. Annars blir det lätt som med böcker man tittar utan att reflektera. Men det är ganska bra sak att ställa 

frågor för att dem själva ska vara aktiva som dem tittar. Lite så. 

Det är ju ganska praktiskt med film för då är det ju bara och pausa okey men vi spelar tillbaka lite, vad sa dem nu, och 

så ställer man fråga det ni ska leta efter nu är, varför värms vattnet upp, eller hur värms vattnet upp exempel. Eller vad 

innebär uppvärmning eller vilka svåra ord nämner dem? Just för att träna upp det aktiva lyssnandet. Så det är egentligen 

det är både detaljfrågor men även ett övergripande syfte att dem faktiskt ska kunna omvandla informationen till sin egen 

information. 

Upp till läraren att göra dem aktiva och det handlar om ifall man är intresserad av film. Då bygger man ju upp ett 

kartotek med filmer som man vet går hem i alla åldrar. 

Det är mycket passivitet, att bara sitta och titta. När man kan göra det aktivt. Det har blivit ett sätt ju kanske för vissa 

föräldrar att bara sätt dig liksom. Det är skönt, sitt ni vid TVn, sen bryr man sig inte om man säger så. Det låter ju 

hemskt, men förstår du vad jag menar? Passivt tittande. 

De ser ofta film ensamma har jag förstått, dom har ingen att prata med, dom som inte har några syskon blir det också en 

social grej det är ofta dem som kommenterar mycket. 

Julia berättade att hon använder rörliga bilder mycket i sin undervisning som en ren 

informationskälla. Istället för att läsa en faktatext kunde de se en faktafilm om det. Hon menar att 

rörliga bilder är ett komplement till text och bild som ger ytterligare information. Inte bara hur 
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något fungerar utan eleverna får också se hur det går till. Hon berättar också att hon oftast har frågor 

till då hon visar rörliga bilder för att hon inte vill att eleverna ska titta passivt utan vara aktiva och 

reflektera. Hon liknar att titta passivt med böcker där hon menar att eleverna många gånger kan titta 

eller läsa i en bok utan att egentligen reflektera över vad det står. Hon säger att hon varierar vad för 

slags frågor det är hon använder sig av. Ibland är det direkta innehållsfrågor och ibland vill hon att 

hennes elever ska sammanfatta eller förklara något eftersom hon menar att allt lärande handlar om 

att ta något abstrakt och göra det konkret för sig själv. Vi tolkar det som att Julia menar att frågor 

där eleverna får sammanfatta något gör att eleverna själva konkretiserar det abstrakta de ska lära sig 

med egna ord och därmed gör det mer 

lättbegripligt för sig själva. Sven säger också att rörliga bilder kan vara något väldigt passivt och att 

det är något som kan göras aktivt och att det är lärarens ansvar då det sker i skolan. Har läraren 

dessutom ett intresse av film menar Sven att det är ännu bättre då han eller hon har stor erfarenhet 

av filmer och vet vilka som kan passa i vilket sammanhang. Sven säger också att rörliga bilder i 

vissa fall kan vara ett sätt för föräldrar att få koppla av och låta TVn “passa” barnen istället. Detta 

kan bli ett problem då eleverna ser rörliga bilder själva och har ingen att diskutera med. Detta gör 

det ännu viktigare att skolan tar upp och diskuterar rörliga bilder så att eleverna lär sig hantera och 

förstå det de ser. 

och det är ju en spelfilm då som bygger på nån form av verklighet med vissa anpassningar och så. 

det är ju horn på hjälmarna och såna grejer. Det får man påpeka 

Vissa saker kan man ju berätta innan, andra kan jag tycka man kan fråga dem själva, vad tror ni? De kommer med egna 

tankar från dem. Tror ni det har gått till så här? Hur tror ni det var egentligen? Och då kan man ju också återkoppla till 

det man pratat om innan. Nej men vi har ju sagt att det var såhär, varför visar de så här? 

Man gör nog inte likadant nån gång egentligen. Man gör lite olika hela tiden. Också provar man. Ena gången provar 

man prata före, och sen pratar man efter och sen pratar man mitt i. Jag tror inte det finns någon sån där riktig så här gör 

man. 

Intervjuaren: Varför efter och inte innan? 

Ja, det kan man tänka. Det går lika bra. Bara se om dom har lagt märke till det. Man kan ju fråga innan hur vikingarna 

såg ut. Vad hade dom på huvudet? Då ritar de flesta med horn. Det är kul att diskutera det. Och varför det har kommit 

fram och så. 

De olika lärarna varierar sig när de ska peka ut faktafel för eleverna och de menar att 
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man kan låta eleverna resonera sig fram till vad de själva tror. De lyfter också upp 

möjligheten till att återkoppla till tidigare undervisning i ämnet. Lärarna varierar sig när de pekar ut 

faktafelen, före, under eller efter. Oftast varierar det och det går att anta att de inte märkt någon 

skillnad i hur eleverna lär sig beroende på hur de lägger upp undervisningen med rörliga bilder. Det 

är tydligt att Sven tar upp faktafel efter filmens slut och att det är någonting han har för vana att 

göra. Då vi frågar honom varför han väljer att göra just så har han inget direkt svar och säger att det 

hade gått lika bra att vända på det och lyfta faktafel innan en filmvisning. Det verkar snarare vara 

vana än något annat som ligger bakom Svens beslut att lyfta faktafel efter filmens slut. 

Alltså att lärare inte bara läraren står för kunskapen utan att kunskapen kan komma från olika medier och olika källor 

(...) Att faktan finns inte bara från en mer kunnande vuxen utan man själv kan komma åt, hitta faktan. 

Julia berättar att hon lär eleverna att kunskap inte bara kommer från läraren utan går att hämta på 

andra sätt exempelvis genom rörliga bilder såsom tv-program eller YouTubeklipp. 

Svårigheten med YouTube är i så fall att... Det blir ju dem som får bli källkritiska. Det är ju liksom ingen som varit det 

innan, vilket man på ett sätt kan se som en möjlighet för man får tillfälle att prata om källkritik när det är väldigt 

aktuellt. Samtidigt som det kräver att man är med varje elev, varje individ och faktiskt för den diskussionen med dem. 

YouTube i all ära, men man får vara lite försiktig när man stoppar på YouTube. Gärna ha sett det innan. Och det har man 

inte alltid alla gånger gjort. När det är så här men visa nu en film på ett vulkanutbrott till exempel så kan man ju bara 

googla det och så kommer det ju upp. Men det kan ju finnas annat på den där sidan som inte ser så trevligt ut. 

Läraren Julia lyfter en av få framkomna nackdelar med mediet YouTube men kan samtidigt se en 

lärandesituation då elever sitter själva framför en skärm och ser på rörliga bilder. Hon pekar också 

på hur svårt det är att veta vad varje individuell elev faktiskt gör då de sitter vid t.ex. datorn och 

behovet att prata med sina elever om källkritik. Julia menar att hon helst hade tagit upp det med 

varje enskild elev men att det är svårt, underförstått att tiden inte riktigt räcker till. Karl lyfter inte 

bara problematiken med att innehållet på YouTube kan vara olämpligt för barn utan också vikten av 

att granska de rörliga bilder man tänkt använda innan de visas i undervisningen. 

5.3.3 Skapa rörliga bilder 

Det största hindret som lärarna såg med rörliga bilder var att skapa rörliga bilder. 

Julia däremot såg möjligheter. 
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Vi, vi har ju elevens val och där hade jag en grupp med datorvana och där fick dom redigera filmer och göra eget. 

jag ska faktiskt till London i januari på Bett-mässan som har med all teknologi i skolan och undervisningen att göra. En 

sån femdagars. Det är jätte, det ska bli riktigt roligt. Och där är kravet att vi sedan ska använda detta i undervisningen 

liksom. Så då tänkte jag att då kan jag ju filma en del därifrån och sätta ihop till en film och att dom sen får... Jag vet 

inte hur jag ska, vilket ämne vi ska få in. Eller hur vi ska gå tillväga. 

Julia var den enda läraren som uttryckligen berättade att hon hade och skulle skapa rörliga bilder 

med eleverna. Hon såg inte de problem som lärarna här nedan tar upp. 

Jag behöver inte koppla in en massa andra. För då blir det såhär oftast. (Visar ett stort avstånd med armarna, vår anm.) 

Jättegrejer. Och när vi hade reklamfilm här på den tiden hade vi två timmar i veckan under åtta veckors tid och det 

liksom låg utanför all annan verksamhet och den möjligheten har vi inte längre. 

Det står ju i läroplanen att man ska göra det på nåt sätt, men det känner jag då att dels är det tiden. Jag känner inte att 

jag har tid till att lägga ner, min tid eller elevernas tid som det är nu, och samtidigt känner jag att jag inte har, jag har 

inte möjlighet till att använda de redskap jag skulle vilja ha för att göra film. 

Man ska jobba med redigering och såna saker och det är rätt tidskrävande på ett sätt så. Men det går säkert att lösa 

också. 

Men ska man spela in så behövs ju kameror och stativ och man ska ha någon, vad ska man jobba med. Det tar sin tid. 

Här kan vi se att lärarna tycker att skapa film är ett hinder då det tar för mycket tid. Arbetet blir 

oftast för stort och för tidskrävande. Det ska också fixas fram kameror med mera. De påpekar också 

att det står i läroplanen att de ska göra det men skolan har inte material. Just själva materialfrågan är 

något som diskuterades flitigt och en av lärarna vi pratade med var öppet missnöjda med bristen på 

teknik. Linn tog upp att hon inte har möjligheten att använda de redskap hon vill använda. 

5.3.4 Sammanfattning 

I det här kapitlet har vi använt citat där lärarna berättar om sina tillvägagångssätt för att använda 

rörliga bilder i undervisningen och de tar också upp en del problem som de ser med rörliga bilder 

och det material som finns. Lärarna använder det på lite olika sätt, en del ser rörliga bilder som en 

ren informationskälla som kan ge eleverna fakta. Andra ser det som ett komplement att ge ut 

informationen en gång till. Exempelvis att läraren beskriver en historisk händelse och sedan får de 

se rörliga bilder som också tar upp ämnet. En lärare säger att rörliga bilder kan vara ett sätt att fånga 

upp elever som annars inte är så intresserade av läsning medan en annan problematiserar och menar 
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att det, om man visar rörliga bilder, bekräftar elevernas tankar om att läsning är något jobbigt. 

Några lärare har märkt att läsförståelsen försämrats de senaste åren och menar att rörliga bilder 

därför kanske ska användas för andra upplevelser medan andra menar att rörliga bilder kan vara ett 

sätt att få ut information utan att eleverna måste kämpa sig igenom en text. Lärarna pratar också om 

olika sätt att lära och vikten att nå alla elever och att rörliga bilder når ut till flera genom både ljud 

och bild. Det största hindret som lärarna tar upp är skapandet av rörliga bilder, de menar att det 

varken finns tid eller material till det för att enkelt kunna skapa rörliga bilder själv. Julia har använt 

det och vill använda det och såg inte de här problemen.Hon jobbar dock på en annan skola än de 

andra och kanske därför har hon en mer positiv inställning då hon har annat material och eventuellt 

andra förutsättningar men de kan också jobba annorlunda vilket ger henne tid till detta. 

5.4 Slutsats 

Resultatet av vår studie är att alla lärare har olika sätt att använda sig av rörliga bilder i 

undervisningen och enligt lärarna är det upp till dem själva att göra rörliga bilder till en aktiv och 

lärorik undervisningsform.  

Rörliga bilder kan enligt lärarna användas på många olika sätt. En del använder rörliga bilder som 

en morot eller muta för att uppmuntra bra arbete medan andra såg det som ett medel för att lära 

eleverna fakta eller för att diskutera värdegrundsfrågor. En lärare såg också filmens egna värde och 

pratade om filmens egna estetik. Vi kunde också se att en lärare kunde använda rörliga bilder på 

olika sätt beroende på vilket syfte läraren hade med lektionen.  

Själva skapandet av rörliga bilder var det största hindret som kom upp under intervjuerna. Lärarna 

ansåg att de varken hade tid eller resurser för att kunna skapa rörliga bilder.  
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6. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi diskutera vårt resultat i samband med vårt syfte och frågeställningar. Vi 

kommer även diskutera hur vi har gått till väga med vår studie. Avslutningsvis ger vi förslag på 

framtida forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 

Innan vi gjorde den här studien frågade vi oss hur undervisningen varieras med hjälp av rörliga 

bilder och på vilket sätt rörliga bilder blir en resurs för elevers lärande. Vi har kommit fram till att 

det finns många olika sätt på vilka lärarna varierar undervisningen och hur rörliga bilder blir en 

resurs för elevers lärande. 

Något vi inte har kallat för kategori men som vi ändå anser är intressant för texten är vad lärarna 

kallade för dagens elever. Holmberg (2006) skriver att elever tillbringar ca 20 timmar i veckan 

framför rörliga bilder. Detta beskrev också de intervjuade lärarna och sa att dagens elever har teknik 

runt omkring sig hela dagarna. Lärarna tyckte att skolan ska spegla samhället och att lärande med 

mycket teknik blir på elevernas villkor. Skolverket (2001) och Ingelmann (1996) skriver både om 

att undervisningen ska bygga på elevernas erfarenheter och detta står även i Lgr 11 (Skolverket 

2011). Detta tar lärarna fasta på och säger att dagens elever är vana vid teknik och därav ska den 

användas även i skolan. Vi kan här se en norm bland lärarna som om den dras till sin spets vilket 

tyder på att de anser att teknik är ett måste för att fånga elevers intresse och lust till lärande. Att om 

skolan inte hänger med i utvecklingen blir den heller inte intressant och att undervisning utan nya 

medier är dömd att misslyckas. Ett annat problem med uttalandet som vi ser det är att de finns 

elever som faktiskt inte är intresserad av teknik och därav inte har tillgång och kunskap att använda 

sig av den. Detta är inget lärarna tar upp och problematiserar. Lärarna tar upp ett problem med att 

när de ska skapa rörliga bilder tar det tid på grund av att eleverna inte kan använda sig av 

programmen. De pratar dock om alla elever och inte specifikt de som inte är intresserade av teknik. 

De tar heller inte upp problematiken som Skolverket (2001) tar upp med de elever som tycker att 

arbetet med rörliga bilder kan vara ostrukturerat och stressande. 

6.1.1 Rörliga bilder varierar undervisningen och underlättar elevers lärande 

En del av lärarna kunde se en positiv effekt hos eleverna när de visade rörliga bilder. Lärarna menar 

att eleverna blev mer intresserade av ämnet om de fick se rörliga bilder då det blir häftigare eller 
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mer tillgängligt för eleverna att ta till sig än när de exempelvis ska läsa om det. Detta antar vi också 

ger en positiv inverkan på deras lärande då de blir mer intresserade vilket borde leda till att de lär 

sig mer. Lärarna berättade också att de kunde motivera eleverna till bra lektioner genom att använda 

rörliga bilder som en “morot”. Att om de jobbade bra på lektionerna fick de se en spelfilm som en 

slags belöning. Detta påverkar också deras lärande förhoppningsvis genom att de jobbar mer 

effektivt och bättre på lektionerna. Det kan dock vara så att eleverna jobbar snabbare och inte lika 

nogrannt för att de vill bli klara fortare för att få se en spelfilm. Då blir “moroten” inte lika effektiv 

om det handlar om att göra klart något. För att använda “moroten” så anser vi att det borde vara 

kvalitén på lektionen och inte kvantitet för att få en positiv effekt på lärandet.  

Holmberg (2006) skriver att i dagens samhälle är rörliga bilder vår största mediekonsumtion, både i 

syftet att ta till sig information eller i rent underhållningssyfte. Lärarna använder rörliga bilder på 

många olika sätt och man kan tycka att uppleva och underhållning är samma sak, men lärarna ser 

faktiskt en skillnad mellan dessa. När Göran och Sven pratar om att titta på rörliga bilder för att 

uppleva något pratar dem också om ett lärande. Att genom upplevelsen så skapar de också en 

lärdom. Ingelman (1996) skriver om upplevelsepedagogik och genom att uppleva något genom 

kroppen eller lyssnandet skapas en kunskap. Här kan vi koppla till de olika lärstilarna som Boström 

(2004) tar upp. Här fångar de de eleverna som lär sig genom att se och lyssna och vi frågar oss om 

det egentligen har med rörliga bilder att göra. Rörliga bilder fångar elevernas uppmärksamhet det är 

vi säkra på av egna erfarenheter men elevernas lärstilar måste inverka på hur mycket eleverna lär 

sig och hur effektivt rörliga bilder blir.  

Lärarna som pratar om att använda rörliga bilder i undervisning som underhållning pratar om det 

som Olson och Boreson (2004) skriver om, att rörliga bilder har ett eget värde, där mediers ord, bild 

och ljuduttryck kan ge oss en upplevelse utan en koppling till lärandet. Göran berättar om att 

användadet av rörliga bilder inte behöver vara lärorikt utan att det kan vara ett samkvämsvärde i 

det. Rönnberg (1997) skriver att underhållningen inte är mindre lärorik än andra program men att 

problem och nyheter i underhållningsprogram ges i en mer begriplig form för barn. 

Att en filmupplevelse mellan läraren och eleverna kan starta en diskussion är inte bara de 

intervjuade lärarna överens om utan också Skolverket (2001) och Olsons och Boreson (2004) 

skriver om detta. Rörliga bilder kan exempel vara ett sätt att hantera konflikter i klassen och på så 

sätt avdramatisera, men ändå diskutera, en situation som är väldigt lik den som ligger till grund för 

konflikten. Olson och Boreson (2004) och Skolverket (2001) menar att en filmupplevelse i klassen 

kan öppna för djupare samtal och reflektioner kring livsfrågor. Lönnberg (ref i Lannvik Duregård 
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2004) skriver att han gärna visar små scener med ett känsligt tema för att sedan kunna diskutera det 

han sett tillsammans med eleverna. Rörliga bilder om händelser, personer eller platser kan ge nya 

perspektiv och kan spegla vår värld menar Skolverket (2001). Rönnberg (1997) lyfter en annan sida 

där hon menar att eleverna kan ta till sig fel saker. Exempelvis om läraren tänkt visa en film om hur 

barnen i Afrika bor så kan eleverna tycka de verkar äckliga då de lever på gatan. Detta problem är 

dock inget lärarna tar upp. Däremot påpekar de att man genom att arbeta med värdegrundsfrågor 

tillsammans med elever genom rörliga bilder kan hjälpa till att nå de eleverna som lärarna inte kan 

nå genom vanliga diskussioner. Wonderly (2009) menar att rörliga bilder kan vara ett sätt att jobba 

med värdegrund och moraliska frågor, men då gäller det att det används rätt. Vi vet inte vilka rörliga 

bilder dessa lärarna visade så vi vet inte om de hade de kriterier som Wonderly (2009) tar upp, 

såsom ålder på skådespelare och miljön det utspelade sig i. Lärarna tog heller inte upp exakt hur de 

jobbade med de rörliga bilderna om de ställde frågor de ville eleverna skulle tänka på eller om de 

fick se spelfilmen först och sen diskuterade. Wonderly (2009) påpekar att eleverna ska se spelfilmen 

ur ett pedagogiskt syfte och inte som underhållning, annars kommer inte undervisningen att uppnå 

de mål läraren har med lektionen. Enligt Wonderly spelar således både spelfilmen och 

lektionsupplägget roll i hur bra lektionen blir. Det har alltså inte bara med de rörliga bilderna att 

göra då läraren också har en stor roll i hur mycket eleverna lär sig.  

6.1.2 Rörliga bilder används som resurs för specificerat lärande 

Vissa lärare använder rörliga bilder som ett sätt att få ut information och fakta istället för att 

använda sig av böcker. Barak et. al (2010) gjorde en studie där de kollade ifall eleverna lärde sig 

mer och kände att skolan var mer meningsfull om de kollade på en faktafilm eller om de läste om 

samma sak i en bok. Enligt deras studie visade det sig att eleverna kände det mer meningsfullt i 

skolan och att de blev mer motiverade genom att titta på rörliga bilder. Dessa elever presterade 

också bättre på provet än de som läste i en bok. Detta kan bero på att eleverna på grund av sin nya 

motivation också tog till sig kunskapen mer, eller att rörliga bilder som tidigare nämnt fångar flera 

olika lärstilar. Denna positiva påverkan är inget de intervjuade lärarna tar upp, men de ser rörliga 

bilder som ett bra komplement till boken. Frågan är varför eleverna tycker att de rörliga bilderna är 

så meningsfulla. Lockar de för att eleverna helt enkelt slipper läsa och ta in fakta? Oavsett kan man 

inte kalla rörliga bilder för något passivt eftersom eleverna bevisligen presterade bättre med hjälp av 

dem. 

Lärarna pratade om att de kände ett motstånd från eleverna att läsa och skriva och att arbeta med 

rörliga bilder kan vara ett komplement för att arbeta med samma sak fast på ett annat sätt och på så 
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sätt få eleverna att arbeta. Skolverket (2001) och Olson och Boreson (2004) skriver om detta och 

menar att arbetssätt som inte är från den traditionella undervisningen kan få elever mer intresserade 

till skolarbetet. Olson och Boreson (2004) menar också att eleverna möter uppgiften på ett annat sätt 

som inte känns lika laddat som den traditionella undervisningen gör. Skolverket (2001) skriver att 

arbeta med rörliga bilder kan få elever med svårigheter eller skoltrötta elever att arbeta då eleverna 

inte känner lika stor press. Olson och Boreson (2004) menar att genom att variera vårt arbetssätt 

skapar vi lust och engagemang för lärandet och detta pratar även de intervjuade lärarna om. 

Lönnberg (ref i Lannvik Duregård 2004) påpekar också att blygsamma elever kan våga prata mer då 

spelfilm är mer tillgängligt då de ser mer på film än exempelvis läser böcker och därav känner sig 

mer säker. Vi kan här också koppla det till att elever lär sig på olika sätt och därav fångas av olika 

element. En del lär sig genom att höra och då räcker kanske en bok eller att läraren berättar men det 

finns de elever som också vill se och då är rörliga bilder ett utmärkt arbetstätt. Det finns också ett 

problem ser vi med detta att de ser ett motstånd mot läsande och då istället tar till rörliga bilder. På 

ett sätt tar de inte tag i problemet och motståndet mot läsning utan istället påvisar det eleverna redan 

tycker. Att det är jobbigt att läsa och att rörliga bilder är enklare. De kanske får ut informationen, i 

exempelvis SO-undervisningen, om ett land genom att visa rörliga bilder men då får eleverna inte 

lära sig hur en faktatext är uppbyggd. En del lärare pratade också om att läsa en bok och sedan kolla 

på spelfilmen. De kanske lyckas locka eleverna att vara intresserade av boken, men om de senare 

fårreda på att många böcker finns som spelfilm så varför ska eleverna då läsa boken? Lärarna lyfter 

dock att de försöker variera och att de jobbar med läsningen också. De tar också upp att i en 

spelfilm behöver eleverna inte använda sin fantasi som de behöver göra i en bok. 

Under våra intervjuer framkom det att lärarna kan se vissa hinder med rörliga bilder. Ser man till att 

se olika slags rörliga bilder, tillexempel en faktafilm, så tyckte Karl att många faktafilmer använde 

ett språk eleverna hade svårt att förstå. Göran och Sven berättade också att de upplever samma sak, 

men mycket beroende på att det utbud som finns i vissa fall är för gammalt och använder sig av ett 

helt annat språk än det dagens barn och unga använder. Detta kan ha att göra med att rörliga bilder 

inte har haft en stor status i skolan då det har funnits och kanske fortfarande finns en åsikt om att vi 

inte lär oss något av film som Rönnberg (1997) och Olson och Boreson (2004) också skriver. 

Lärarna säger dock att det börjar bli bättre och det kanske har med att rörliga bilders status faktiskt 

har ökat med den nya läroplanen, Lgr 11. 

En av lärarna menade att när han använde sig av rörliga bilder så kunde han nå flera elever än om 

de exempelvis läste en bok eftersom rörliga bilder når ut till flera olika lärstilar. Boström (2004) 

menar att lärstilar handlar om varje individs unika sätt att lära sig. De olika lärstilarna som Dunn 
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(ref i Boström 2004) tar upp är visuellt sinne- lära genom att se, auditivt sinne- lära genom att 

lyssna, taktilt sinne - lära genom att fysiskt beröra med händerna, kinestetiskt sinne - lära genom att 

uppleva, röra sig och känna, betydande för lärandet. Genom att visa rörliga bilder når han alltså 

både de elever som lär sig bäst genom att lyssna men även de som lär sig bäst genom att se. Läraren 

menar också att eleverna upplever något när de ser på rörliga bilder och kan då också nå de elever 

som lär sig bäst genom sitt kinestetiskt sinne. Boström (2004) och Dunn (ref i Boström 2004) tar 

upp att om eleven vet vilken lärstil den lär sig bäst av och också får använda sig av den så ökar 

också deras studieresultat. Eleven känner mer säkerhet och enligt författarna så minns de också mer 

än om de får använda något av sina svagare sinnen. Detta visar på rörliga bilders bredd i 

undervisningen och vilken resurs det är för elevers lärande om det används som komplement. Detta 

tolkar vi på olika sätt, är det just rörliga bilder som gör att eleverna lär sig mer och uppskattar 

undervisningen eller är det variationen och de olika lärstilar som rörliga bilder innefattar? Vi menar 

att läraren kanske når fler elever genom rörliga bilder för att flera elever kan använda sitt starka 

sinne. Alltså har det egentligen inget med rörliga bilder att göra utan detta skulle läraren kunna 

lyckas med genom att göra en uppgift där alla dessa sinnen innefattar. Dunn (ref i Boström 2004) tar 

också upp att miljön har stor påverkan på elevens lärstil. En elevs starka sinne kan alltså varieras 

beroende på miljön och uppgiften. En elev som lär sig bäst genom att lyssna i ett ämne kan alltså 

lära sig bäst genom att uppleva i ett annat.  

När det kommer till att ställa frågor och bygga vidare på filmen varierar sig de lärare vi intervjuat. 

Sven gav sina elever uppgiften innan spelfilmen han tänkt visa rullat igång och Julia sa att hon ofta 

har frågor eleverna kan arbeta med under filmens gång eller ställer frågor efteråt för att de ska titta 

aktivt och reflektera under filmens gång. Michel et. al (2007) skriver att de som presterat bäst i 

deras studie var de elever som fått se en film upprepade gånger samt de som först hade en lektion 

och sedan såg filmen. Trots att dessa båda grupper hade likvärdiga resultat i de efterföljande 

testerna menar författarna att de elever som först fick ha en lektion och sedan se filmen hade fått en 

större förförståelse medan de som såg filmen ett flertal gånger bara kunde upprepa vad de hört och 

därmed inte fått någon egentlig förståelse. De intervjuade lärarna verkade inte ha tänkt på när de 

skulle ställa frågor eller ha genomgångar utan varierade detta, både före, under och efter. De tog 

inte upp någon didaktisk fråga när de pratade om detta utan variation var ordet. Vi anser att de inte 

reflekterat vad det ger för utslag på lärandet om de har lektioner och ställer frågor före, under eller 

efter filmen. De pratade också om att genom att ställa frågor blir eleverna aktiva medan Rönnberg 

(1997) skriver att forskning visar att barn redan är aktiva när de tittar på TV och hon skriver inte om 

att frågor ska göra dem mer aktiva. Detta tror vi dock på, barn kanske är aktiva när de kollar på 

rörliga bilder då de tar in det de ser och funderar och sorterar men de kanske inte kollar på det vi 
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som lärare vill att de ska kolla på och genom att ställa frågor får vi in dem på det spåret vi vill att de 

ska vara på. Lawson et.al (2007) skriver om precis detta, att elever behöver hjälp med att ta reda på 

vad som är viktigt. Deras studie visar att genom att belysa eleverna vad som är viktigt och ge dem 

uppgifter som de ska svara på under tiden de ser rörliga bilder gör att de lär sig mer än ifall de bara 

tittade. Vi anser dock att ställa frågor före, under eller efter filmen gör en skillnad i elevernas 

lärande. Om man diskuterar vad faktafilmen kommer ta upp och ger eleverna en förförståelse så tror 

vi precis som Michel et.al (2007) studie visar att eleverna får en större förståelse än om läraren inte 

gått igenom någonting innnan. Har eleverna frågor att svara på under faktafilmen anser vi att 

eleverna bara kollar på faktafilmen för att hitta svaren och inte kollar på helheten. Även om vi lärare 

vill peka ut vad som är viktigast med våra frågor menar inte det att allt det andra är ointressant 

vilket vi tror det lätt blir när eleverna ska hitta svaren på frågorna. Om läraren ger frågor efter så 

tror vi att det kan upplevas som att läraren försöker kolla av att eleverna lyssnat ordentligt.   

Rönnberg (1997) skriver också att det beror på vart eleverna ser de rörliga bilder. Hon kunde se att 

elever som kollade på en faktafilm hemma hade sett andra saker än de som sett den i skolan. De 

som sett det i skolan hade fokuserat på faktainnehållet då de var vana vid att i skolan ligger fokus på 

fakta. Holmberg (2006) skriver också om detta och säger att skolan istället för att fokusera på 

innhållsanalys så är faktan det väsentliga. 

YouTube är vanligt förekommande i klassrummen hos de lärare vi intervjuat. Karl pekar genom sina 

svar dels på att rörliga bilder blivit mer tillgängligt, men också på att lärare lärt sig att använda 

dessa på ett bra sätt. Detta skriver Olson och Boreson (2004) om att lärare inte vet hur det ska 

användas men också att vi öppnat ännu ett verktyg då rörliga bilder blir tillgängliga genom datorn. 

Författarna skriver även att möjligheterna att både se och skapa film ökar genom att teknik blir 

billigare och mer tillgänglig. Både sättet genom vilket Karl använder rörliga bilder som ett naturligt 

inslag och det faktum att alla intervjuade lärare har Cleverboard i klassrummet pekar på att det 

blivit allt mer tillgängligt. Genom att Karl visar ett klipp från YouTube kan han illustrera något han 

gått igenom och utifrån det han berättar uppfattar vi att det här är något hans elever uppskattar som 

ett inslag i undervisningen. Samtliga lärare vi intervjuade använde sig av Cleverboard i 

undervisningen vilket blivit en del av deras vardag. Detta klassrumsverktyg har alltså underlättat 

användadet av rörliga bilder för de lärare vi intervjuat. Såväl YouTube, KLC och SLI är olika källor 

som används för att strömma rörliga bilder. Några av lärarna tyckte att det dessvärre finns mycket 

inaktuella eller tråkiga rörliga bilder hos SLI och KLC men att det ändå är på väg att vända mot det 

positiva. Detta kan vara ett tecken på att rörliga bilder börjar bli allt vanligare i skolans värld och att 

vi börjar lära oss på vilken nivå och hur vi ska nå eleverna genom rörliga bilder. 
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Det finns många olika sätt att hantera faktafel i rörliga bilder. Karl varierar hur han synliggör 

faktafel i spelfilmer för sina elever medan Sven brukar ta upp det efter filmens slut. Linn säger att 

det kan vara en god idé att låta eleverna själva reflektera över skillnader mellan innehåll i rörliga 

bilder och det man tidigare kommit fram till i undervisningen. Butler et. al (2009) menar att 

populärfilm i exempelvis historieundervisningen kan ge eleverna en felaktig bild. Då text och 

spelfilm inte stämde överens kom de ihåg även den rätta informationen men också den som var 

falsk. Detta blir problematiskt efter ett tag då det är stor sannolikhet att de sedan glömmer bort 

vilken av informationen som var falsk och vilken som var sann. Lärarna vi har intervjuat verkar 

dock anse att så länge vi påverkar felen så är det riskfritt att visa spelfilm i historieundervisningen. 

Detta är raka motsatsen till vad Butler et. al (2009) försöker visa, nämligen att det blir ett problem i 

längden då de blandar ihop informationen. De lärare vi intervjuat har uppenbarligen inte stött på 

elever som blandat ihop informationen från felaktiga faktakällor så som t.ex. spelfilmer eftersom de 

inte kan vittna om några sådana händelser. Man kan fråga sig vilket värde en spelfilm med faktafel 

egentligen har för eleverna och deras kunskap, men som tidigare nämnt har rörliga bilder många 

andra fördelar än just faktainnehåll vilket delvis kan motivera användandet.   

Skolverket (2001) skriver om att det är skolans uppgift att lära eleverna hur man använder sig av 

medier och hur de ska sovra bland informationen vilket är precis det Julia pratade om, att skolan ska 

spegla samhället. Läraren Julia berättade att behovet av att tala om källkritik oftast dyker upp 

väldigt snabbt och sällan samtidigt för alla elever. Skolverket (2001) skriver att det är skolans 

ansvar att ge eleverna förutsättningarna att delta i mediesamhället genom att få en kritisk inställning 

till det de får höra och se. Författaren skriver också att eleverna genom att skapa rörliga bilder får 

lära sig söka upp information och kritiskt granska den. De intervjuade lärarna menar att rörliga 

bilder är en utmärkt källa för information men att vi som lärare måste lära eleverna att vara 

källkritiska. Frågan är i vilken omfattning man ska kunna lära sina elever om källkritik. Då rörliga 

bilder finns att tillgå på så många olika sätt i dagens tekniksamhälle måste eleverna ständigt ha ett 

kritiskt förhållningssätt till vad man ser.  

Då skapandet av film kom på tal såg lärarna hinder snarare än möjligheter. Det var främst tiden som 

de inte ansåg räckte till. Karl berättade att han hade skapat film, men att det tog lång tid och att det 

lätt blir väldigt stora projekt. Göran pekar på att det tar tid att arbeta med redigering och Sven 

upplever att det tar tid att ordna med kameror, stativ och rent materiella saker. Just material kommer 

också Linn in på när hon säger att hon inte har möjlighet att använda de redskap hon skulle vilja, 
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utöver att hon inte känner att tiden finns. Att eleverna använder sina egna saker, t.ex. 

mobiltelefoner, är ett alternativ som Karl inte skulle föredra. Han hänvisar till läroplanen där det 

står att eleverna ska skapa film och att skolan därför ska kunna tillhandahålla material. Ingelmann 

(1996) skriver att estetiska ämnen ofta kommer i andra hand och och det kan vi ser här i Linns och 

Karls citat. Skolan har inte material för att rörliga bilder ska kunna skapas även om läroplanen säger 

det. Lindstrand (2006) menar också att tillgången till kameror och bra utrustning kan både skapa 

gränser och möjligheter i arbetet med att skapa rörliga bilder.  Ingelman (1996) ser många fördelar 

med att arbeta estetiskt och att skapa rörliga bilder exempelvis låta eleverna experimentera, känna, 

se bilder och inte bara läsa och skriva som är en stor del av den svenska skolan. Hon ser också en 

fördel med att låta den högra hjärnhalvan vila och bearbeta all information den får på en dag. 

Lindstrand (2006) menar att skapandet av rörliga bilder ger oss lärare viktiga insikter i hur 

undommar ser sin omvärld. De berättelser som eleverna skapar kan vara goda samtalsämnen för att 

förstå hur eleverna upplever den värld de lever i. I arbetet med rörliga bilder beskriver Lindstrand 

(2006) att först behöver eleverna tillsammans med läraren komma på en historia. I denna fas bilr det 

många diskussioner och eleverna utbyter erfarenheter. I fas två ska eleverna skriva ner och rita sina 

idéer. Under inspelningen av filmen menar författaren att kamerans förmåga att spela in ljud och 

bild ger eleverna verktyg och resurser för represenatation.  

6.1.3 slutsats 

Både den tidigare forskningen och vårt resultat visar på att rörliga bilder kan vara väldigt mycket 

och att det uppfattas som något positivt både hos lärarna, forskarna och eleverna. Men den visar 

också på att det är omständigheterna både i de rörliga bilderna och runt omkring undervisningen 

som har stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning. Lärarna kan alltså inte bara spela upp en 

faktafilm och tro att eleverna ska lära sig något. Vissa elever kanske gör det, men långt ifrån alla lär 

sig så enkelt. Lärarna behöver planera lektionerna genom att ställa frågor, ge eleverna en 

förkunskap om vad som tas upp i faktafilmen för att ge några exempel. Lärare behöver få mer 

kunskap om hur de ska använda sig av rörliga bilder i undervisningen för att de ska få så bra resultat 

som möjligt av undervisningen.  

Att skapa rörliga bilder är något som står med i styrdokumenten, men som upplevs som ett hinder 

snarare än en möjlighet av lärarna, som ju är de som ska hålla i spakarna. De lärare vi pratat med 

upplever bl.a. att tiden inte räcker till men något vi tycker är anmärkningsvärt är att en del skolor 

helt enkelt inte har material och teknik för att genomföra något som ska ingå i elevernas utbildning.  
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Rörliga bilder fångar elevers uppmärksamhet då det är något de är vana vid ifrån deras vardag men 

rörliga bilder innefattar också många olika dimensioner som fångar elever med olika lärstilar.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Från början hade vi tänkt sex stycken lärare men som vi beskrev så var det bara fem lärare som 

tillslut ställde upp i vår studie. Detta anser vi inte gör något då vi fick en stor bredd med många bra 

uttalanden. Vi hade från början även en önskan om att de skulle vara från olika skolor då vi trodde 

att de skulle arbeta på liknande sätt på samma skola, detta var fel. Vi märkte att även om fyra av 

fem lärare jobbade på samma skola så jobbade de väldigt olika. Alla hade olika tankar kring hur och 

varför de använde sig av rörliga bilder. Att de jobbade olika i samma skola kan bero på många olika 

saker kanske för att skolan är ganska utspridd och att det inte finns någon riktig samlingsplats för 

lärarna att samtala en annan kan vara att deras åsikter skilde sig åt. Att vi intervjuade lärare som 

hade en positiv inställning till rörliga bilder och som hade erfarenhet av arbetet kan anses vara något 

negativ då resultatet kan bli partisk och därmed positiv. Men vi anser att vi vänt och vridit på det 

lärarna sagt under intervjuerna och att vi hållit oss opartiska och därmed problematiserat både det 

lärarna sagt och det litteraturen sagt. Att en av oss också kände de intervjuade kan också vara något 

negativt men vi ser det som något positivt då lärarna inte kunde förvränga saker då vi hade insikt i 

hur de arbetar i sina klassrum.   

Genom att använda en ostrukturerad intervju kände vi att lärarna fick prata om det de brann för, 

vilket skilde sig en del mellan dem. När vi undrade saker ställde vi frågor men ibland önskar vi att 

vi ställt fler frågor vilket var något vi märkte när vi transkriberade Vi anser att intervju var det bästa 

sättet då vi fått svar på både vårt syfte och våra frågeställningar. Detta ger studien en hög 

reliabilitet. Hade vi haft mer tid hade vi gärna intervjuat fler men också observerat för att se mer hur 

de arbetar i klassrummet med rörliga bilder. Att se det från elevernas perspektiv hade också varit 

intressant men där finns det en del forskning om redan. 

Genom vår intervju fick vi fram en norm bland dessa fem lärare, dock kan vi inte generalisera 

denna norm till en större massa då de intervjuade inte kan svara för hel lärarår. 

6.3 Didaktiska implikationer 

Vi hoppas att med denna studie kommer lärare, rektorer och andra behöriga få inspiration att arbeta 
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med rörliga bilder i undervisningen. Att de som känner sig osäkra vet att man inte behöver vara 

filmvetare eller speciellt kunnig för att använda det i sin undervisning utan att med enkla medel kan 

rörliga bilder vara ett bra komplement till den vanliga undervisningen. Vi hoppas att berörda 

människor får tips och idéer genom att läsa vår studie och att de känner känner att rörliga bilder 

faktiskt är användbart och inte bara underhållning. 

6.4 Framtida forskningsförslag 

Ett problem som lärarna tog upp var elevernas läsförståelse därför anser vi att det hade varit 

intressant att skapa ett material som exempelvis ska öka elevernas ordförståelse utifrån rörliga 

bilder och sedan testa det och se vilka resultat forskarna kan få fram. 

En annan studie som hade varit intressant och göra är hur lärare ska arbeta med rörliga bilder för att 

eleverna ska lära sig mest? Att ta fram en lektionsuppbyggnad som ger bäst resultat. Ska läraren 

exempelvis prata först om faktan i filmen, sedan svåra ord och sist titta på filmen. Ska läraren pausa 

i filmen, ska det finnas frågor med mera. 
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