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1. Inledning: 
 

   En gång sade en skolledare till mig att lärare är den mest konservativa yrkesgrupp som 

existerar. Skolledaren menade att det är svårt att få lärare att ändra sitt sätt att undervisa trots 

nya perspektiv på lärande och undervisning.  

 

   Lärarrollens betydelse för elevens kunskapsutveckling lyfts idag upp i många olika 

forskningssammanhang som en av de avgörande faktorerna, om inte den mest avgörande 

faktorn, för elevers lärande. Det avhandlas ingående av Christer Stensmo i Ledarskap i 

klassrummet för att lyfta ett verk där denna betydelse framhävs (Stensmo, 2008). Lärarens 

perspektiv på lärande och sätt att undervisa påverkar onekligen elever. Alla har vi varit elever 

i den svenska skolan på ett eller annat sätt. När skoltiden diskuteras framkommer det ofta 

vilka lärare som var bra på att undervisa respektive vilka lärare som var mindre bra. Oavsett 

har dessa lärare säkerligen haft en påverkan på eleverna. Hos vissa elever har skoltiden och 

lärarna haft en så påtaglig påverkan att de valt att porträttera sina lärare inom populärkulturen. 

I allt ifrån skönlitteratur, till konst och till spelfilm har många författare, konstnärer och 

regissörer skildrat skolan och lärarna. Osökt gjorde detta att mina tankar sträckte sig till hur 

undervisningen har framställts i populärkulturen och då närmare bestämt inom spelfilmen. 

Och för att vara än mer exakt hur undervisningen framställts inom spelfilmen i Sverige. 

Elever påverkas av lärarnas perspektiv på lärande i klassrummet och frågan är hur 

perspektiven framställts i spelfilm. Hur förhåller sig framställningen till praktiken är den 

andra tanken. Många lärare har passerat revy genom filmhistorien och några lärarroller har 

satt avtryck hos publiken. Här nämns ofta Stig Järrels roll som Caligula i filmen Hets från 

1944. Men vilket perspektiv på lärande representerar Caligula? Spelfilm har onekligen en 

påverkan och ett genomslag i att förmedla och sprida en bild, osann eller riktig, av hur skolan 

i stort är. Spelfilm har en större spridning än vetenskapliga artiklar som behandlar olika 

perspektiv på lärande. Därför kommer en analys av spelfilm prägla undersökningen. Analysen 

kommer att utmärkas av en didaktiskvinkel som uppfylls genom att fokusera på olika 

perspektiv på lärande (Ellsmore, 2005, s. 8).   

 

   Populärkulturen har exempelvis bidragit till synen på och debatten kring skolan under 

senare år. Här kan speciellt nämnas TV-serien Klass 9A producerad av Strix vilken sändes i 

Sveriges Television under två säsonger 2008 och 2011. TV-serien porträtterade lärare som var 
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extra duktiga i sina ämnen. Lärare med vad som framställdes som rätt pedagogik, rätt 

metoder, rätt perspektiv på lärande. TV-serien förmedlade både en bild av skolan, men även 

en bild av hur undervisningen i klassrummet gick till. Serien lyfte fram betydelsen av läraren i 

undervisningssituationen. Läraren skulle leda klassen från katedern. Allt visades ur ett 

populärkulturellt perspektiv på bästa sändningstid.   

 

   För lärare och lärarstudenter kan en populärkulturell yttring som spelfilm vilken porträtterar 

skolan, lärare, elever och lärande och alla andra aspekter inom skolvärlden fungera som en 

källa till inspiration. Speciellt kring läroteorier eller som det i undersökningen kommer 

benämnas; perspektiv på lärande. Spelfilm kan även vara en källa till att som lärare eller 

lärarstudent kritiskt granska och reflektera kring sitt eget arbete och agerande i skolan 

(Ellsmore, 2005, s. 8).   

 

   Den svenska skolan har genomgått flera förändringar historiskt sett. Den historiska 

förändringen av den svenska skolan har det forskats kring. De perspektiv på lärande som 

präglat den svenska skolan genom åren har undersökts, men vilka perspektiv på lärande som 

framställts i populärkulturen, närmare bestämt spelfilm som kommer prägla den här 

undersökningen, har det inte forskats kring (Richardson, 2004, s. 7-9).   
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2. Forskningsläge:  
 

   Det svenska forskningsläget som avhandlar lärande i relation till och inom populärkultur är 

begränsat. Undersökningar som fokuserar kring lärande på film är en del av forskningsläget 

och är därmed även det begränsat. Inför arbetet har forskningsläget studerats så ingående som 

möjligt med hänsyn tagen till arbetets tidsram och ett antal verk har gåtts igenom. Det existera 

en del forskning kring lärande och lärare på film som främst emanerar från USA.  

 

   Litteratur som ligger till grund för det här arbetet är Carry on teatchers: Represenation of 

the teaching profession in screen culture skriven av Susan Ellsmore som analyserar hur lärare 

porträtteras inom amerikansk spelfilm. Boken The Hollywood Curriculum: Teachers in the 

movies av Mary M. Dalton som lyfter fram och undersöker hur olika stereotypiska lärare 

gestaltas inom spelfilmen. Verket Education in popular culture: Telling tales on teachers and 

learners skriven av Roy Fisher, Ann Harris och Christine Jarvis ger en överblick av hur 

utbildning porträtteras i populärkulturen och hur olika aktörer inom utbildningsvärlden 

representeras i populärkulturen (Ellsmore, 2005; Dalton, 2007; Fisher, Harris & Jarvis, 2010). 

 

   Carry on teachers: Representation of the teaching profession in screen culture skriven av 

Susan Ellsmore. Författaren lyfter i sitt verk fram lärare och analyserar hur lärare porträtterats 

i amerikanska filmer. Författaren har valt film som undersökningsmaterial beroende på dess 

påverkan på publiken och dess förmåga till förmedling och spridning av bilder som sedan kan 

komma att uppfattas som verkligheter. Det som närmare bestämt analyseras är vad Ellsmore 

benämner som karismatiska lärare på film. Författarens urval av filmer gör att 

undersökningen visar på hur bra och dåliga lärare porträtteras inom film. Det ger en intressant 

infallsvinkel avseende lärande och läraren på film där betydelsen av det som Ellsmore 

benämner som karismatiska lärare betonas. Det visar sig genom bokens analys och 

diskussion. Författarens slutsats efter resultatet är att populärkulturen och de filmer som i 

undersökningen har analyserats kommer ha betydelse för hur lärande och lärare formas i 

framtiden (Ellsmore, 2005). 

 

   The Hollywood Curriculum: Teachers in the movies skriven av Mary M. Dalton. Författaren 

undersöker i sin bok populärkulturens budskap genom att belysa och studera dessa, vilket 

även skrivs fram i bokens syfte. Syftet med undersökningen är att binda samman det 
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teoretiska och det vardagliga samt grunda det teoretiska i det vardagliga. Det större syftet är 

enligt författaren att visa för lärare och studenter att populärkulturella texter har flera olika 

betydelser samt likaså Hollywood filmer samt att dessa är mer komplexa än vad de kan verka. 

En intressant tes författaren driver är att det råder brist på och rent av saknas metoder för att 

analysera populärkultur. Det existerar inga utvalda metoder att arbeta utefter som specifikt 

finns för att analysera populärkultur. På så sätt legitimerar författaren att det går lika bra att 

använda egna åsikter och tankar som grund för forskningen. Dock bör en extra kritisk 

hållning tas till författarens verk då hennes åsikter och tankar genomgående återges i boken. 

Det gör att författarens forskning bör ses som bristfällig åtminstone i det avseendet. Det till 

trots så är urvalet om 116 filmer och det 75-åriga tidsspann de spänner över nog för att 

författaren ska kunna dra slutsatsen att alla elever kan hjälpas av bra och engagerade lärare i 

skolan oavsett vilka problem som kan finnas i bakgrunden. Vidare är filmernas budskap att 

lärare likväl som elever drivs fram av lärare som har en attityd vilken grundar sig i en 

föreställning om att göra sitt bästa. Det är det enda som duger i skolans värld (Dalton, 2007).     

 

   Education in popular culture: Telling tales on teachers and learners skriven av Roy Fisher, 

Ann Harris och Christine Jarvis. Författarnas syfte är att undersöka hur populärkultur och 

utbildning tillsammans kan forma en sammanhängande helhet. Författarna menar att 

populärkulturen är en källa som återger hur saker och ting är ställda i samhället. 

Populärkulturen formas av sin samtid och den finns till för att underhålla och sälja. Det mer 

specifika syftet för författarnas undersökning är att ta reda på hur platser och människor som 

återfinns inom olika delar av utbildningsvärlden representeras i populärkulturen. Det görs 

genom att undersöka hur lärare, elever, skolor och lärosäten för högre utbildning gestaltas i 

litteratur, musik, i TV-serier och inte minst på spelfilm. De rankar ingen populärkulturell källa 

högre än någon annan. Deras fokus ligger dock främst på populärkulturella yttringar i 

Storbritannien, USA och Australien. I sin undersökning försöker författarna bland annat 

utröna hur populärkulturella texter konstruerar beskrivningar av verkligheten som konkurrerar 

med professionella, statliga och akademiska perspektiv på utbildning. Författarna försöker ta 

reda på var det finns motsättningar respektive samstämmighet mellan de olika 

beskrivningarna och perspektiven. Författarna har valt ut fyra övergripande teman för sin 

undersökning. De tittar närmare på lärares professionella roll där lärarens kompetens står i 

centrum. Enligt deras beskrivning vad som definierar dåliga och bra lärare. Vidare tittar de 

närmare på läroplanen och de färdigheter den försöker premiera samt hur väl dessa 

färdigheter står sig i relation till yrkesutbildningar. De tittar även närmare på sexualitet i 
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utbildningsmiljön och då främst på lärare som potentiella pedofiler och elevers sexuella 

aktivitet. Sist tittar de närmare på det livslånga lärandet och hur det egentligen är ställt med 

synen på det inom utbildningssystemet. Författarnas slutsats är att populärkulturen och 

verklighetens utbildning påverkar varandra, har ett utbyte av varandra och dessutom är 

sammanlänkade. De menar bland annat att lärare kan dyka ner i populärkulturen och använda 

den som inspiration för att undersöka sin egen professionella utveckling i relation till hur 

lärare framställs i populärkulturen (Fisher, Harris & Jarvis, 2010).    
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3. Problemformulering:  

   Ur den forskning som beskrivits och lyfts fram i forskningsöversikten framgår det att någon 

undersökning som specifikt behandlar framställningen av lärande i populärkultur inte 

företagits. Indirekt har sådan forskning bedrivits genom att studerar lärarroller porträtterade 

på spelfilm. Men någon forskning som direkt undersöker perspektiv på lärande eller hur 

lärandet framställts på spelfilm har inte gjorts. Därmed är det av intresse att närmare studera 

hur synen på lärande förändrats över tid inom populärkulturella spelfilmer.  

   Forskning som relaterar populärkultur och utbildning till varandra har företagits i USA och 

Storbritannien som framgår av forskningsöversikten. Forskning med svensk anknytning på 

området saknas. Med andra ord finns här ett outforskat område som förtjänar att belysas med 

en utgångspunkt i svensk skola och populärkultur. Den tidigare forskningen fungerar 

definitivt som en inspiration för att vidta en undersökning på området och de tidigare studier 

som vidtagits kan även fungerar som mall för en undersökning ifall så bedöms fruktbart. En 

sådan undersökning kan lämna ett bidrag till vidare tankar om studier kring relationen mellan 

skolan och populärkulturen i Sverige.  
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4.	Syfte:	

   Med grund i forskningsläget har syftet för uppsatsen bestämts. Syftet är att undersöka hur 

perspektiv på lärande ser ut vid olika tillfällen i historien och hur dessa har förändrats över tid 

inom populärkulturen. Det kommer ske genom att undersöka hur lärandet framställs på 

spelfilm. Närmare bestämt sker det genom att tre olika perspektiv på lärande appliceras på 

den populärkulturellt framställda lärarrollen på spelfilm. De spelfilmer som ska ligga till 

grund för undersökningen är Hets (1944), Ole dole doff (1968) och Lust och fägring stor 

(1995).  

   Populärkultur påverkar mottagarna menar Ellsmore (2005). De perspektiv på lärande som 

framställs i spelfilm påverkar publiken och publikens syn på skolan. Därför görs den här 

undersökningen. Undersökningen kommer belysa ett område som inte studerats nämnvärt 

tidigare och kommer lämna antigen några svar, tankar eller frågeställningar att analysera 

vidare.  
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5. Frågeställning:  

   Två huvudfrågor har sammanställts och kommer att besvaras i själva undersökningens 

analysdel. Huvudfrågorna är följande: 

• Vilka perspektiv på lärande präglar de tre studerade populärkulturella spelfilmerna? 

• Vilka förändringar i perspektiv på lärande blir synliga mellan spelfilmerna och den 

historiska förändringen i perspektiv på lärande?      

   Resultatet av undersökningen kan gå i två riktningar. Antingen är framställningen av 

lärande på film skild ifrån hur lärandet har förändrats över tid i skolan eller så är fallet inte så. 

Det ger en indikation på ifall populärkulturen och den historiska förändringen i skolan följer 

varandra.  
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6. Teori: 

   Till grund för undersökningen kommer tre perspektiv på lärande att beaktas och appliceras 

på spelfilmerna för att avgöra vilken form av lärande som gestaltas. Det är dels det 

behavioristiska perspektivet, det kognitivistiska perspektivet som är ett perspektiv vilket 

bygger på Piagets konstruktivistiska läroteorier och det tredje är ett sociokulturellt perspektiv. 

Dessa perspektiv är sprungna ur övergripande läroteorier, men ska ses som just perspektiv på 

lärande.  

   Det behavioristiska perspektivet intresserar sig främst för hur nya former av beteenden hos 

eleven kan växa fram. Behaviorismen fokuserar alltså inte på att eleven ska kunna ta till sig 

ny kunskap, få ett större teoretiskt medvetande och kunna se kunskap på mer än ett sätt. 

Perspektivet är snarare inriktat på att förmå elever att företa sig olika saker. Helt enkelt att 

göra olika saker (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-43). Det skulle ur en kritisk synvinkel kunna 

ses som att elever är satta att producera kunskap, göra kunskap eller skapa kunskap. Närmast 

mekaniskt. Med grund i ett behavioristiskt perspektiv på lärande kan det hävdas att eleven lärt 

sig när eleven har förvärvat ett nytt beteende. Det är alltså inte av vikt för en behaviorist att 

eleven uppnått någon form av förståelse kring det eleven lärt sig. Det viktiga är att eleven kan 

göra det eleven är satt att göra (Phillips & Soltis, 2014, s. 43).    

   Det går att identifiera två former av behaviorism. Dessa är klassisk betingning och 

instrumentell betingning (Phillips & Soltis, 2014, s. 43). Den klassiska betingningen bygger 

på någon form av stimulus som leder till en respons. Händelseförloppet i lärsituationen är 

reflexmässigt och biologiskt grundat (Phillips & Soltis, 2014, s. 44). Kopplat till lärsituationer 

kan det te sig svårt att bruka just den formen av betingning då det handlar om att stimulera 

reflexer. Dock har det använts i undervisningssituationer (Phillips & Soltis, 2014, s. 45-46).  

 

   Av större relevans för lärande torde i så fall instrumentell betingning vara. Av vikt är 

Thorndikes övningslag och belöningslag. Med övningslagen menas att övning av ett visst 

beteende hos eleven leder till att det givna beteendet till slut blir inlärt. Det kan uttryckas som 

att övning ger färdighet. En viss form av stimulus ger en viss form av respons som vid 

tillräcklig upprepning förstärker nervbanorna mellan reflex och det agerande i lärsituationen 

som visat sig mest effektivt. Belöningslagen fungerar på följande sätt. En form av stimulus 

leder till en form av respons med en behaglig effekt. Att den behagliga effekten är närvarande 
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skapar förutsättning för att eleven ska återupprepa vad eleven nu företagit sig för att på så sätt 

återigen få lov att uppleva behaget. Självklart kan det även ske genom bestraffning där eleven 

stimuleras till att inte ägna sig åt ett visst beteende. Stimulus är då obehaglig och leder till en 

respons som syftar till att eleven ska upphöra med ett visst beteende vilket då också blir 

effekten av bestraffningen (Phillips & Soltis, 2014, s. 46-47).    

 

   Konstruktivistiska läroteorier bygger i mångt och mycket på Piagets tankar om kognitivism 

och har utvecklats utifrån dessa. Psykologisk konstruktivism handlar om att bygga upp och 

konstruera minnes- och kunskapsstrukturer för att främja lärande hos enskilda individer 

(Phillips & Soltis, 2014, s. 81).   

 

   Det kognitivistiska perspektivet fokuserar på att inlärning är knutet till människans 

individuella tankeprocess. Människan genomgår enligt Piaget ett antal utvecklingsstadier som 

är knutna till hennes biologiska utveckling. Under dessa olika utvecklingsstadier konstruerar 

människan olika kognitiva tankestrukturer för att hantera den information hon tillägnar sig 

från omvärlden. Utvecklingsstadierna följer efter varandra. Människan lär sig genom en 

individuell tankeprocess där information som kommer utifrån bearbetas hos individen själv 

och därigenom blir till kunskap. Kunskap som människan, eller i en skolkontext eleven, bär 

med sig. Informationen är alltså kognitivt bearbetad hos individen och blir därefter kunskap. 

Läraren fungerar här som en kontrollinstans, möjligtvis i kombination med att vara en 

uppgiftsutlämnare. Fokus för lärandet ligger på den kognitiva tankeprocessen hos eleven själv 

(Phillips & Soltis, 2014, s. 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81). 

 

   Piaget menade att kognitiva tankeprocesser och deras gradvisa framväxt hos människan 

under hennes uppväxt var styrda av den mänskliga biologiska utvecklingen. Utvecklingen av 

kognitiva tankeprocesser följer en viss given biologisk utveckling och därmed en fast 

utvecklingslinje uppdelad i biologiska utvecklingsstadier. Dessa utvecklingsstadier bedöms 

därmed passa alla elever i deras individuella utveckling och bedömningen är även att alla 

elever under sin kognitiva och biologiska utveckling ska passa in i dessa stadier (Phillips & 

Soltis, 2014, s. 69-70; Selander et al., 2003, s. 80). 

 
   Definitionen av kunskaper och färdigheter utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att dessa 

framkommer genom erfarenheter som skapas i en bred samhällelig kontext. Det 

sociokulturella perspektivet utgår ifrån att kunskaper och färdigheter uppstår på andra vis än 
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hos eller inom den enskilda eleven. Kunskaper och färdigheter anses snarare ha skapats i ett 

socialt sammanhang där olika människor interagerat med varandra. De har alltså utvecklats 

via en social interaktion mellan människor i samhället (Säljö, 2013, s. 22).   

  

   Det sociokulturella perspektivet har en mängd inriktningar. I det här fallet används Säljös 

(2013) tolkning av perspektivet. I det sociokulturella perspektivet kommer enligt Säljö 

lärande före utveckling. I samhället finns det redan existerande kunskaper och färdigheter. 

Dessa har uppkommit över tid och genom människors sociala interaktion sinsemellan. 

Lärande inom det sociokulturella perspektivet handlar om att eleven tar till sig dessa 

kunskaper och färdigheter. När eleven tar till sig kunskaper och färdigheter som finns i 

samhället utvecklas även eleven. Säljö menar alltså att det är genom lärande byggt på 

existerande kunskaper och färdigheter som eleven utvecklas (Säljö, 2013, s. 22)     

 

   Säljö lyfter fram något som det talas en del om inom det sociokulturella perspektivet. 

Nämligen att elever approprierar kunskaper och färdigheter. Appropriering är när en elev tar 

till sig kunskaper och färdigheter, elever approprierar helt enkelt kunskaper och färdigheter. 

Det kan även beskrivas som att eleven internaliserar kunskaper och färdigheter. Centralt för 

att elever ska kunna appropriera kunskaper och färdigheter från andra människor som skapats 

i samhället i en lärandesituation är det som inom det sociokulturella perspektivet kallas för 

medierande verktyg. Medierande verktyg som möjliggör appropriering för en elev kan vara 

exempelvis tekniska verktyg som datorer. Dock framhävde Vygotsky, en av det 

sociokulturella perspektivets giganter, språket som ett av de viktigaste medierande verktygen 

människan har att tillgå. Andra människor i samhället har externaliserat sina kunskaper och 

färdigheter genom medierande verktyg, som exempelvis språket, för att de vidare ska kunna 

approprieras av andra människor. Eller om man så vill internaliseras av andra människor. 

Slutsatsen kan lätt bli att lärande i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv sker ständigt och 

överallt i samhället genom social interaktion med andra. Här är språket en grund för att den 

sociala interaktionen ska kunna äga rum. Dock framhävs det även inom det sociokulturella 

perspektivet att lärande kan ske inom institutionaliserade praktiker likt skolan (Säljö, 2013, s. 

23-25, 50-51, 73-72; Cole, M. & Wertsch J. V., 1996). 

 

   De tre perspektiven behaviorism, kongnitivism och sociokulturellt perspektiv har valts ut 

eftersom de är sprungna ur och representerar de tre läroteoretiska traditioner vilka kan ses 

som dominerande inom utbildningsvetenskapen under 1900-talet. De representerar var och en 
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för sig en psykologisk, en biologisk och en social ansats inom lärande. Eller med andra ord ett 

psykologiskt, ett biologiskt och ett socialt perspektiv på lärande (Phillips & Soltis, 2014; 20-

21).   

   Det finns en risk att dessa tre perspektiv överlappar varandra både i filmerna och i analysen 

av desamma, men för att möjliggöra en analys där de tre perspektiven på lärande används och 

minimera risken för en oklar analys har tre idealtyper skapats som kommer användas som 

analysmodell. Det kan hjälpa till att skilja perspektiven ifrån varandra. Idealtyperna är 

skapade utifrån en tolkning av perspektiven och gjorda för att passa analysen. Idealtyper 

bedöms vara ett bra analysredskap. Respektive idealtyp kommer användas som analysredskap 

gentemot respektive film för att avgöra vilket perspektiv på lärande den förmedlar. Det har 

skapats tre idealtyper av lärare (Beckman, 2005, s. 51).  

   Den behavioristiska läraren – antar rollen av en beteendestimulerare. Eleven stimuleras till 

ett visst beteende av läraren. Läraren vill att eleven gör olika saker. Enligt läraren har eleven 

lärt sig när eleven bemästrat ett visst beteende och det görs genom att göra det läraren vill att 

eleven ska göra. Läraren anser att elevens inlärning sker genom övning vilket repetition är ett 

bra exempel på (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).   

   Den kontrollerande läraren – antar rollen av kontrollinstans och uppgiftsutlämnare. Läraren 

anser att eleven genomgår tankemässiga utvecklingsstadier som är knutna till elevens 

biologiska utveckling. Eleven följer enligt läraren en bestämd utvecklingslinje baserad på 

fasta biologiska utvecklingsstadier. Läraren anser att elevens inlärning sker genom en 

individuell tankeprocess hos eleven själv (Phillips & Soltis, 2014, s. 69-73; Selander et al., 

2003, s. 80-81).   

 

   Den sociokulturella läraren – antar rollen av en handledare. Läraren anser att eleven 

utvecklas genom att ta till sig redan existerande kunskaper och färdigheter som skapats 

genom människors sociala interaktion. Lärandet sker enligt läraren inte enbart i skolan utan 

även på andra platser och uppgiften för läraren blir att guida eleven i sökandet efter kunskaper 

och färdigheter. Lärandet sker enligt läraren överallt och mest hela tiden. Läraren anser att 

elevens inlärning sker genom ett utbyte med andra i en social samvaro (Säljö, 2013, s. 20-22).        

 

   Analysmodellen med tre idealtyper för respektive lärare inom varje perspektiv på lärande 

har skapats för det har bedömts vara det tillvägagångssätt i studien som klarast kan visa på 
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vilket perspektiv på lärande som präglar filmerna. Eleverna är dock en viktig del i lärandet, 

likaså innehållet i undervisningen. Alla dessa tre delar utgör vad som kallas den didaktiska 

triangeln (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2011, s. 45-47).  

 

           Innehåll 

 

 

 

          Lärare Elev 

 

   Det måste finnas ett samspel mellan triangelns alla tre delar för att lärande ska ske. 

Innehållsdelen och elevdelen i lärandet kommer ändå att beröras. De kan inte lämnas därhän, 

men för att analysen inte ska bli för omfattande har fokus lagts på vilket perspektiv på lärande 

lärarna förmedlar till eleverna (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2011, s. 45-47). Så 

har gjorts eftersom läraren bedöms vara den figur som klarast kan visa på vilket perspektiv på 

lärande som framträder i spelfilmerna. Läraren torde även vara den gestalt som enklast kan 

analyseras eftersom mycket fokus ligger på läraren i filmer av den typ som ska undersökas. 

Det hävdas med stöd i hur undersökningarna som lyfts upp i den tidigare forskningen valt att 

till övervägande del lägga fokus på och studera lärarrollen på spelfilm.   
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7. Metod och material: 

   Populärkultur är precis som många andra uttrycksformer i samhället präglas av politiska 

idéer och föreställningar. Inom populärkulturen skapas och formas politiska ideologier och 

argument. Den påverkar människors idéer, föreställningar, uppfattningar och värderingar. 

Människors politiska tänkande influeras av populärkulturella uttrycksformer och inom 

populärkulturen är spelfilm en sådan uttrycksform (Beckman, 2005, s. 9). Spelfilm har en 

spridning och en påverkan på en stor publik i egenskap av populärkulturellt medium. Det är 

en bidragande orsak som gör att spelfilm är ett intressant material att undersöka. Spelfilmens 

förmåga att förmedla en bild av hur det förhåller sig i skolan är stor och den bild som 

förmedlas får ett genomslag. Spelfilm har en större spridning än vetenskapliga 

undersökningar vilket i sig motivera film som material för undersökningen. Av angivna 

anledningar kommer spelfilm ligga till grund för arbetet (Ellsmore, 2005, s. 8). 

   Som material har filmerna Hets (1944), Ole dole doff (1968) och Lust och fägring stor 

(1995) valts ut. Filmerna har valts med anledning av att de är producerade i Sverige och har 

sin handling förlagd till den svenska skolan. Avsaknaden av filmer som porträtterar lärande på 

film är en brist i Sverige vilket har gjort urvalet av material begränsat, men ändå hanterbart 

inom tidsrymden för arbetet. Filmerna lyckas hålla en relativt jämn tidsperiod mellan sig med 

cirka tjugofem år.   

   Med avseende på att spelfilm bidrar till att forma politiska ideologier och föreställningar har 

en beskrivande idéanalys valts som analysmetod för att bearbeta undersökningsmaterialet. 

Närmare bestämt har Ludvig Beckmans (2005) beskrivande idéanalys valts. En beskrivande 

idéanalys är främst ämnad att användas för att analysera textmaterial, men med tanke på att 

spelfilm bygger på skrivet manus kan en anpassad beskrivande idéanalys fungera som 

analytiskmetod även för spelfilm. En beskrivande idéanalys är väl lämpad att användas i 

arbetet eftersom den brukas för att förklara vad exempelvis en text förmedlar. Det viktiga i en 

idéanalys är de slutsatser som dras av analysen och på så sätt är det möjligt att få ut ny 

kunskap från det undersökta materialet (Beckman, 2005, s. 9, 48-49).   

   Den beskrivande idéanalysen ska genomföras på så sätt att det som sägs och visas i 

respektive film ska beskrivas. Anpassningen av den beskrivande idéanalysen görs genom att i 

filmerna studera och beskriva handlingen bestående av både talad dialog och visuell handling. 

Det beskrivna materialet ska därefter ställas mot respektive perspektiv på lärande som finns 
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angivna i arbetets teoridel. För att underlätta det har idealtyper av lärare inom respektive 

perspektiv på lärande skapats. Analysen kommer med andra ord ske genom att analysera vilka 

delar inom respektive perspektiv som uppfylls i relation till idealtyperna och slutsatser 

kommer därefter att dras av vilket perspektiv på lärande som präglar filmen. I slutet görs en 

jämförelse mellan respektive film och dess historiska samtids syn på lärande. Det möjliggör 

även en jämförelse mellan filmerna över tid och den historiska förändringen i synen på 

lärande över tid (Beckman, 2005, s. 50-51).  

   Jämförelserna mellan respektive film och dess samtid samt dessutom mellan filmerna och 

den historiska förändringen i synen på lärande över tid kan vara berikande och tillföra en 

dimension utöver den rent beskrivande idéanalysen och vara till gagn för möjligheten att dra 

slutsatser utifrån materialet. Det kommer med andra ord företas jämförelser mellan respektive 

film och dess samtid samt en jämförelse mellan filmerna och den historiska förändringen när 

den beskrivande idéanalysen färdigställts (Beckman, 2005, s. 52-53). 

   En filmanalys skulle i sig vara otillräcklig för att få fram de olika delar som en beskrivande 

idéanalys kan uppbringa. En filmanalys skulle helt enkelt bara beskriva filmen rakt upp och 

ner. Det viktiga är just den beskrivande delen i idéanalysen. Något som skiljer en beskrivande 

idéanalys från en annan form av idéanalys. Det är genom beskrivningen idéerna som 

presenteras i filmen framkommer. Med idéer menas alltså de politiska ideologier och 

föreställningar filmer förmedlar. Det är den beskrivande idéanalysens styrka att uppbringa 

dessa aspekter som avgjort att den valts som analysmetod (Beckman, 2005, s. 9, 48-49). 

   Filmerna kommer att analyseras i tre steg. Analysen kommer att företas genom att först se 

filmen för att få en förståelse för dess förlopp och handling. Därefter kommer filmen att ses 

om igen och analysmodellen med de tre idealtyperna kommer att användas för att stämma av 

dessa gentemot respektive film. Vid en tredje visning av filmen kommer en mer systematisk 

insamling av material äga rum där scener som visar undervisningssituationer lyfts ut. Även 

scener som inte visar direkta undervisningssituationer, men som bedöms tillföra analysen 

relevans kan komma att lyftas ut (Beckman, 2005, s. 51). 
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8. Analys:  
 

   Analysen kommer till att börja med avhandla förändringar i synen på lärande inom den 

svenska skolan över tid. Därefter följer en analys av varje film. Varje filmanalys börjar med 

en kort beskrivning av filmens handling följt av en djupare analys med hjälp av de tre 

idealtyperna. Efter analysen av respektive film kommer en kort jämförelse mellan filmen och 

dess samtids syn på lärande. Analysen avrundas med en samlad jämförelse mellan filmerna 

och den övergripande synen på lärande över tid.   

8.1. Perspektiv på lärande i den svenska skolan:  

   Det svenska utbildningsväsendet har genomgått många förändringar över tid och har i sig en 

intressant historia (Richardson, 2004). Det här avsnittet kommer kort fokusera på att beskriva 

de perspektiv på lärande, olika syn på lärande och pedagogiska traditioner som präglat den 

svenska skolan under 1900-talet. Så eftersom spelfilmerna härrör från 1944, 1968 och 1995 

och därmed täcker en större del av 1900-talet.    

   Den svenska pedagogiken och de pedagogiska tankar som kom att påverka det svenska 

utbildningsväsendet under 1900-talet tog sin början redan i 1800-talet. Sverige hade ett antal 

aktiva reformpedagoger som kämpade för att utbildning skulle komma fler till del samt satte 

fokus på behovet av utbildning för att möta dåtida och framtida samhällsutmaningar. Det 

svenska utbildningsväsendet influerades och formades dock i hög grad av utländska 

tankegångar och idéer inom pedagogiken (Richardson, 2004, s. 84-88). 

   Under början av 1900-talet stod sig den behavioristiska traditionen stark. Född ur den 

vetenskapliga psykologin som började utformas under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 

utvecklades i naturvetenskaplig anda ett perspektiv som genom teoretiska experiment, 

systematiska och exakta iakttagelser, mätningar och kalkyleringar ansågs kunna bidra till 

studiet av inlärning hos människor. Bara det synligt observerbara skulle observeras. 

Behavioristernas landvinningar bidrog även till att metoder för inlärning kom att 

implementeras i utbildningen av människor. Det var ett perspektiv på lärande som präglade 

utbildningsväsendet i många länder samt Sverige. Det växte fram och dominerade under 

början av 1900-talet. Utantilläsning och memorering av lärobokstexter för kunnandets skull är 

en idé i behavioristisk anda. Denna pedagogiska metodik var påtaglig i den svenska skolan 

vid tiden och inskriven i 1900 års läroplan för folkskolan som var den första och för de flesta 
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enda skolform de fick möjlighet att gå i (Phillips & Soltis, 2014, s. 40-43; Richardson, 2004, 

s. 105-108).   

   En ny pedagogisk idé växte fram med Piagets tankar om kognitivism. Den bröt med 

behaviorismen på flera olika sätt. Kognitivismen efter Piaget är en tanke byggd på att 

människan följer en viss utstakad biologisk utvecklingslinje. Människans tanke- och 

inlärningsfunktion skedde enligt Piaget genom människans kognitiva struktur, alltså 

människans tankestruktur och dess utveckling. Enligt Piaget är det människans kognitiva 

struktur som skapar förutsättning för hennes tanke- och inlärningsfunktion. Piaget menade 

vidare att icke observerbara fenomen var vetenskapligt legitima att undersöka så länge det 

fanns evidens som kunde framhållas vilket även möjliggjorde för efterkommande att 

vetenskapligt vidare undersöka fenomen. Piagets kognitiva perspektiv räknas in bland flera 

konstruktivistiska läroteorier vilka även följde och vidareutvecklade hans tankar under senare 

delen av 1900-talet. Rent pedagogiskt kan dessa tankar sägas ha påverkat det svenska 

utbildningsväsendet mest påtagligt genom framväxten av enhetsskolan under 1960-1970-talet. 

Grundtanken var en samlad utbildning som var mer innehållsligt och pedagogiskt enhetlig för 

alla med fasta stadier och årskurser. Den var byggd på en uppfattning om att elever följer en 

viss given utveckling där eleven ska uppnå olika kunskaper för att gå vidare till nästa årskurs 

(Phillips & Soltis, 2014, s. 68-69, s. 80-83; Richardson, 2004, s. 234-235).  

   Under en stor del av 1900-talet genomfördes en grundlig metodisk förändring av 

pedagogiken inom det svenska utbildningsväsendet. Riktningen var att komma ifrån den 

pedagogik som tidigare hade dominerat skolan byggd på elevers plugg och efterföljande 

upprepning av vad de läst. Det som kännetecknar ett behavioristiskt perspektiv, men som 

började förändras med att ett kognitivistiskt perspektiv vann mer mark. Snarare önskades en 

mer kvalitativ utveckling av pedagogiken inom utbildningssystemet (Richardson, 2004, s. 

139; Phillips & Soltis, 2014, s. 51-52, 69-72). 

   Under senare delen av 1900-talet kom det svenska utbildningssystemet att i större 

utsträckning präglas av mer sociala perspektiv på lärande. En samlad syn för alla de 

läroteorier och perspektiv på lärande som beaktar elevens sociala bit utanför skolan skulle i 

ytterst generella termer kunna liknas vid att hela samhället och speciellt de olika media som 

där florerar fungerar som lärare för eleverna. Kanske till och med mer så än läraren i 

klassrummet. Det gör att läraren inte kan strunta i den påverkan eleverna får ifrån hela 

samhället. Lärarna måste snarare beakta det och föra in det i undervisningen. Det sägs ibland 
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till och med i socialkonstruktivistisk anda att lärande i klassrummet är socialt bestämt till följd 

av detta. Språket är ytterst avhängigt dessa perspektiv då det ses som grunden för all social 

interaktion människor emellan och därmed även grunden för elevers lärande. 

Pedagogikforskaren John Dewey propagerade länge för ett införande av ett socialt perspektiv 

på lärande. Individuellt lärande stod länge som förhärskande i pedagogiken. Mot slutet av 

1900-talet och speciellt under 1980-talet framkom det allt mer inom den pedagogiska 

forskningen att individens lärande gagnades av och underlättades genom utbyte med andra 

individer. Socialt lärande blev ett begrepp som dessutom fick genomslag i praktiken (Phillips 

& Soltis, 2014, s. 84-87; Jönsson, 2013, s. 29-30; Richardson, 2004, s. 184, 186).  

8.2. Hets: 

   Filmen är från 1944 och regisserad av Alf Sjöberg. Den övergripande handlingen utspelar 

sig vid ett läroverk. Tiden för handlingen är de två sista veckorna innan studentskrivningarna. 

Jan-Erik Wigren studerar inför dessa likt sina klasskamrater. På skolan finns läraren och 

pennalisten Caligula som Jan-Erik och hans klasskamrater har i latinämnet. Han trakasserar, 

mobbar och utsätter eleverna för en mängd psykiska påfrestningar i klassrummet. Caligula 

anklagar bland annat Jan-Erik för fusk vid ett läxförhör. På skolan finns även elevernas 

klassföreståndare som tycker Caligula gör fel gentemot hans pojkar och helst ser andra 

metoder i klassrummet (Hets, 1944).  

   Jan-Erik förälskar sig i en flicka vid namn Bertha som arbetar i en cigarraffär. Hon har ett 

ryckte om sig som en lättfotad flicka. Jan-Erik finner henne berusad i en gränd, följer henne 

hem eftersom hon uttrycker rädsla för en man som plågar henne. Därefter inleds en 

kärleksaffär mellan Jan-Erik och Bertha. Något som distraherar Jan-Erik från hans studier. 

Vad Jan-Erik inte vet är att mannen som plågar och bryter ner Bertha är hans latinlärare 

Caligula. Med tiden kommer det till Jan-Eriks kännedom och han tar avstånd från Bertha när 

han får reda på att hon även träffar hans latinlärare. Caligula blir hetsigare gentemot Jan-Erik 

när han får reda på att Jan-Erik träffar Bertha. Samtidigt plågar Caligula livet ur henne genom 

att supa henne till döds. Jan-Erik finner Bertha död i hennes lägenhet där även en chockad och 

ångerfull Caligula finns (Hets, 1944).  

   Caligula beklagar sig vid flera tillfällen under filmens gång att han är sjuk och inte mår väl. 

Det använder han för att ursäkta sitt beteende. Orsaken till flickan Berthas död lyckas 

Caligula genom anklagelser och anmälan få lagd på Jan-Erik som kallas till rektorn. Rektorn 
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meddelar Jan-Erik att fusket vid läxförhöret och samröret med Bertha kan kosta honom hans 

plats vid skolan. Caligula kallas in för att ge sin version och Jan-Erik slår i vredesmod till 

honom. Rektorn finner ingen annan utväg än att relegera Jan-Erik (Hets, 1944) 

   Jan-Eriks klasskamrater tar alla studentexamen medan han står utanför och ser på. Caligula 

har nått sitt mål i sin förföljelse av Jan-Erik. Att bryta ner honom och få bort honom från 

skolan. Själv går Jan-Erik till kyrkogården för att se Bertha begravas och flyttar därefter in i 

hennes lägenhet då han inte har någon annanstans att ta vägen. Rektorn kommer på besök 

med en förhoppning att hjälpa Jan-Erik in i samhällslivet som han uttrycker det, något skolan 

inte lyckats med. När rektorn erbjudit Jan-Erik hjälp kommer kort därpå Caligula i 

upplösningstillstånd till lägenheten. Caligula beklagar sig och sitt beteende. Han skyller på att 

han inte mår väl och är ensam. Jan-Erik ignorerar honom. Filmen avslutas med att Jan-Erik 

tar sig ut ur huset, ut i sommarvädret för att lämna en ledsen Caligula bakom sig (Hets, 1944).  

   Efter en kort beskrivning av filmens generella handling vidtar analysen av Hets från 1944. I 

filmen figurerar främst latinläraren Caligula, men även Jan-Erik Wigrens klassföreståndare 

och skolans rektor passerar revy. Dessa tre är de pedagogiska gestalter som agerar i filmen 

(Hets, 1944).  

   Filmen innehåller ett antal klassrumsscener och det är då främst Caligula som är läraren 

vilken står i centrum. Den första klassrumsscenen börjar med att Caligula blänger ut över 

klassen från sin kateder och deklarerar till eleverna att han nonchalerar dem ifall de 

nonchalerar honom. Caligula syftar på att ingen självmant träder fram och börjar redovisa 

läxan klassen fått. Han leder och övervakar genomgången av läxan i latin. Elev efter elev får 

lov att översätta ett textstycke inför hela klassen medan magistern går runt i klassrummet. 

Han stannar upp och riktar sin pekpinne mot elever som säger fel. Korrigerar dem, avbryter 

dem, skriker åt dem. Eleverna ska kunna sin läxa utantill. När eleverna i klassen i hans ögon 

inte lyckas repetera läxan tillräckligt väl väljer han ut elev efter elev. De får svara på frågor, 

ge exempel, böja ord, översätta ord och meningar. Allt i en rasande och ökande takt tills 

Caligula lugnar ner tempot. Han vänder sig till eleven Jan-Erik Wigren och ber honom 

repetera läxan. Sakta börjar Wigren göra vad som begärs av honom. Caligula går fram till 

hans bänk, greppar tag i läxboken samtidigt som han skrynklar till den. Han blickar strängt ut 

över hela klassen medan han håller upp läxboken så alla kan se. Caligula säger att Wigren 

glömt sudda ut och skriker att det är fusk inför hela klassen. Wigren har kvar anteckningar i 

marginalen av sin läxbok. Helt plötsligt ringer det ut. Caligula önskar klassen god middag för 
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att därefter lämna klassrummet. När han gått ut och stängt dörren fäller eleverna glåpord som 

sadist och yttringar om att det ska bli skönt att slippa skolan snart. Senare visar det sig att 

Caligula även ringt hem till Wigrens far och informerat honom om att sonen fuskat på 

läxförhöret (Hets, 1944).  

   I scenen framträder Caligula som en lärare vilken lägger vikt vid utantillinlärning. Hans sätt 

att ge läxor verkar finnas till för att eleverna ska repetera och visa att de lärt sig läxorna 

utantill. Caligulas reaktion över att Wigren har skrivit anteckningar i läxbokens marginal visar 

klart på att han som lärare förväntar sig att hans elever ska kunna läxan utantill utan att ta till 

någon form av anteckningar eller andra hjälpmedel. Kraven på att eleverna ska svara snabbt, 

precis vad och på det vis Caligula förväntar sig visar på en lärare som vill att eleverna ska 

agera i enlighet med vad han önskar. Sker inte det sanktionerar han eleverna. Han stimulerar 

dem klart negativt genom att korrigerar dem, avbryta dem och skrika åt dem. Ingen form av 

positiv stimulans framträder. Det är snarare genom hets som Caligula hetsar mot eleverna för 

att de ska anamma det beteende han önskar se hos dem. Det är helt uppenbart att Caligula 

agerar i enlighet med en lärare som utgår ifrån ett behavioristiskt perspektiv. Att Caligula 

senare även ringer hem till Wigrens far för att berätta att sonen fuskat visar även det på en 

lärare som inte bara själv korrigerar beteenden utan även vill försöka informera och förmå 

elevens familj att ändra beteendet hos eleven (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).      

   Klassföreståndaren sitter vid sin kateder när lektionen avslutas. Han tillkallar sig en utav 

eleverna, Pettersson. Han frågar varför Pettersson skolkar på latinlektionerna. Pettersson är 

ovillig att ge klassföreståndaren anledningen. Klassföreståndaren fortsätter fråga och söker i 

en undrande ton efter anledningen. Till slut framkommer det att Pettersson är rädd för 

Caligula och speciellt för hans läxförhör. Han menar att resten av klassen delar hans rädsla. 

Det är så illa att hela söndagen är förstörd på grund av dubbeltimmen i latin på 

måndagsmorgnarna. Klassföreståndaren är märkbart bekymrad över vad han hör, men ger 

Pettersson en pinne för skolket och säger åt honom att akta sig för att göra om det. Senare 

stöter klassföreståndaren på Caligula i lärarrummet. Klassföreståndaren säger till Caligula att 

hans pojkar är rädda för honom. Klassföreståndaren talar till Caligula om hur pojkarna i 

klassen ska tas. Han säger att de är lata, men att de gör vad som krävs av dem. Att man måste 

behandla dem med respekt för att de ska respektera en som lärare. Han säger även att eleverna 

gör narr av Caligula eftersom han är tyrannisk mot dem. Klassföreståndaren talar högt om 

olika pedagogiska grundsyner. Han säger att man ska bry sig om pojkarna. Han poängterar 
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även vikten av att känna ett kall till läraryrket. Han mer eller mindre skäller ut Caligula som i 

sin tur försvarar sitt agerande gentemot eleverna med att han varit och känner sig sjuk, att 

kurserna han håller i är betungande samt att han alltid försöker vara objektiv mot eleverna och 

inte förfördela någon (Hets, 1944).  

   Samtalet mellan klassföreståndaren och Caligula är intressant just eftersom det är ett samtal 

om synen på pedagogik. Dock kan det bedömas handla mer om hur en lärare ska ta eleverna. 

Klassföreståndaren reagerar på det sätt med vilket Caligula bemöter eleverna, men i scenen 

som föregår samtalet försöker klassföreståndaren själv korrigera Petterssons 

skolkningsbeteende genom att ge honom en pinne. Dock är klassföreståndaren och Caligulas 

sätt att bemöta och ta eleverna närmast väsensskilda ifrån varandra vid en jämförelse. Det är 

snarare det som är utgångspunkten för scenen. Klassföreståndaren reagerar mot de sanktioner 

Caligula använder för att stimulera elevernas beteende. Helt enkelt ifrågasätter 

klassföreståndaren Caligulas metoder. Inte nödvändigtvis hans pedagogiska grundsyn. 

Klassföreståndaren framträder liksom Caligula varande en lärare med en behavioristisk 

bevekelsegrund även ifall hans uppfattning om vilka metoder som ska användas för att 

stimulera elevernas beteende skiljer sig från Caligulas (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).              

   Caligula söker efter samtalet med klassföreståndaren upp Wigren i skolans trapphus. Han 

säger till Wigren att han inte vill att han tycker illa om honom. Han säger att han varit sjuk 

och att det är därför han agerar som han gör. Caligula anser att Wigren inte ska ha något emot 

honom och att han ska sluta betrakta honom med aversion. Han säger till Wigren att han 

förbjuder honom att betrakta honom med aversion (Hets, 1944). Det framkommer klart att 

Caligula vill förbjuda och därigenom korrigera ett beteende hos Wigren, vilket skulle kunna 

sägas vara hans behavioristiska pedagogiska grundsyn som framkommer. Nu sker det dock 

utanför klassrummet och kan bedömas ses som en mer extrem korrektion av en enskild elevs 

personliga uppfattning av sin lärare. En klar form av tillrättavisning för att styra elevens 

personliga uppfattning (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).             

   När eleverna skriver en del av studentskrivningen visas det som en högtidsstund. Eleverna 

sitter tyst och skriver vid varsin bänk medan Caligula sitter högt uppsatt på en kateder i 

skrivningssalen och blickar ut över dem. Han blänger speciellt på Wigren som mot slutet 

lämnar in sin skrivning och halvspringer ut från salen (Hets, 1944). Skrivningen visar på 

Caligulas och egentligen hela skolans syn på utbildning. Eleverna sitter tysta och skriver ner 

den kunskap de tagit till sig. Det ultimata läxförhöret om man så vill. Skrivningen är kulmen i 
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den behavioristiska skolan vilket all repetition och utantillinlärning ska leda fram till. 

Eleverna ska göra vad som förväntas av dem, nämligen att visa sin kunskap (Phillips & Soltis, 

2014, s. 42-47).              

   Ytterligare en scen med Caligula i klassrummet börjar med att eleverna är ensamma och 

språkar sinsemellan. De ger uttryck för meningslösheten i latinuppgifterna de får i läxa av 

honom. Caligula äntrar klassrummet, går fram till katedern med raska steg och vill att 

eleverna direkt repeterar uppgiften de fått i läxa. Han ger sig direkt på Wigren som är tyst. 

Caligula säger att eleverna nonchalerar hans läxor och ber dem ta på sig kavajerna trots att det 

uppenbart är väldigt varmt i klassrummet. Caligula går fram till Wigren och säger att Wigren 

är lat. Att det inte finns någon användning för lata gossar. Vidare säger han att han tror 

Wigren kommer få dåligt betyg i latin samt att han är för bräcklig för examen. Caligula menar 

att det är ett stålbad (Hets, 1944). Än en gång återupprepar sig repetition av läxan så som 

Caligula verkar göra vid varje lektion. Elevernas uttryck i början med att de ser uppgifterna 

som meningslösa visar i mångt och mycket på att eleverna verkar få uppgifter som ska göras 

för görandets skull. Caligulas påhopp på Wigren visar vidare på en hetsning som nu förefaller 

rent skadlig än negativt stimulerande i den meningen att det ska befrämja elevens inlärning. 

Hans metoder av negativ stimulans börjar urarta och den behavioristiska skolans brister 

framträder klart (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).               

   Under en lektion med klassföreståndaren i vad som förefaller vara naturvetenskap hoppar en 

mekanisk fågel runt på hans kateder medan pojkarna i klassen skrattar högt åt magisterns 

upptåg. Han skämtar friskt med eleverna och även om eleverna. Wigren mår dåligt och ber 

om att få lämna klassrummet. Han tar sig hem där han blir undersökt av doktorn. Denne säger 

till Wigrens far och mor att det väl ändå finns annat än skolan. Med det menar doktorn att 

eleverna ska sitta från åtta till fyra och därefter läsa läxor. Skulle eleverna behöva lära sig allt 

som förväntas av dem skulle det bli kö till dårhuset. Doktorn hävdar att skolan driver pojkarna 

till skolk och fusk och han tvivlar på att det går att förändra med skolans nuvarande metoder. 

Senare på natten yrar Wigren till följd av sin feber då han föreställer sig att Caligula kommer 

till honom och förhör honom på latinläxan (Hets, 1944).  

   Klassföreståndarens mer lättsamma metoder framträder här. Han verkar använda sig av mer 

positiv stimulans än Caligula som använder klart negativ stimulans i sin undervisning. På så 

sätt så nyanseras ändå det behavioristiska perspektivet och dess metoder. Det därefter direkt 

följande utlåtandet av doktorn över Wigrens mående till följd av skolsituationen spär 
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ytterligare på denna nyansering, men är även en klar kritik av den behavioristiska skolan. 

Doktorns tvivel kring att skolk och fusk inte kan förebyggas med skolans nuvarande metoder 

måste ändå ses som en kritik av hela den behavioristiska skolan med en underliggande 

antydning om att en förändring av pedagogisk syn i skolan är behövlig. Speciellt om den vill 

komma tillrätta med de problem som beskrivs. Doktorn poängterar även att det måste väl 

ändå finnas mer än skolan i elevernas liv och det verkar vara grunden för kritiken som kanske 

även visar på i vilken riktning denna kritik skulle vilja föra skolan. Möjligen till ett perspektiv 

som ser mer än skolan i elevernas utveckling likt det sociokulturella perspektivet (Phillips & 

Soltis, 2014, s. 42-47; Säljö, 2013, s. 20-22).            

   Vid examensceremonin för studenterna håller rektorn ett långt tal om att eleverna ska hedra 

sin skola i sitt fortsatta liv och att dess primära uppgift har varit att dana dem till goda 

samhällsmedborgare. Wigren befinner sig dock inte där då han relegerats utan i den döda 

Berthas lägenhet. Dit kommer rektorn för att som han säger hjälpa Wigren å skolans vägnar. 

Rektorn säger att han förstår Wigren och att den skolform han är ansvarig för inte passar alla. 

Han vill dock hjälpa till att få in Wigren bland människorna igen. Rektorn erkänner att skolan 

inte gjort väl i allt kring honom. Relegeringen kommer inte hävas, men rektorn ger Wigren 

pengar för att ta in på ett hotell (Hets, 1944). Grundessensen i rektorns tal visar på skolans 

behavioristiska bevekelsegrunder av vilka han är högst ansvarig. Utbildningen har handlat om 

att skapa goda samhällsmedborgare som förväntas hedra skolan i sitt fortsatta liv. Eleverna 

ska alltså ge sig ut och vara goda ambassadörer och bete sig på ett sådant sätt som förväntas 

av dem efter att de genomgått en utbildning baserad på ett behavioristiskt perspektiv. 

Rektorns senare besök hos Wigren visar om något på att det behavioristiska perspektivets 

grund är att eleven ska anamma ett visst beteende. Avvikande beteende tolereras inte och ska 

korrigeras. Antingen via positiv eller negativ stimulans. I detta fall försöker rektorn ge 

Wigren pengar för att han ska hjälpas in bland människorna igen, vilket bör tolkas som att han 

återigen behöver återvända in i utbildning. Det för att bli klar och likt sina studiekamrater bli 

en god samhällsmedborgare som kan hedra sin skola i sitt fortsatta liv (Phillips & Soltis, 

2014, s. 42-47).  

8.2.1. Jämförelse mellan Hets och tidens rådande perspektiv på lärande 

   Vid en jämförelse mellan filmen Hets och den tid i vilken filmen producerats och gick upp 

på biograferna finns det en klar koppling. Det perspektiv på lärande som var förhärskande i 
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den svenska skola och som skildras i filmen är likartade. Den svenska skolan vid tiden 

präglades av ett behavioristiskt synssätt. Både sadisten Caligula, den snälle klassföreståndaren 

och skolans rektor visar i Hets klara tecken på en behavioristisk grundsyn som genomsyrar 

deras undervisningsmetoder och deras sätt att bemöta eleverna både i och utanför 

klassrummet. Caligulas undervisning präglas av utantilläsning i klassen. Memorering av 

lärobokstexten framkommer som den måttstock vilken visar på att eleven lärt sig. Det visar 

sig inte minst när Caligula anklagar eleven Jan-Erik Wigren för fusk då denne glömt sudda ut 

anteckningar i läxbokens marginal. Utantilläsning och memorering är en behavioristisk idé 

som präglade den svenska skolan vid tiden (Hets, 1944; Phillips & Soltis, 2014, s. 40-43; 

Richardson, 2004, s. 105-108). 

   Filmen är klart kritisk mot tidens skola som präglas av ett behavioristiskt perspektiv. Det 

visar sig både genom filmens övergripande handling och enskilda sekvenser. Kritiken och 

åberopandet av en förändring kommer klarast till uttryckt genom doktorns utlåtande över Jan-

Erik Wigrens illamående och hälsa. Så i samspråk med hans föräldrar. Doktorn menar att 

tidens skola driver eleverna närmare dårhuset. Att dess metoder driver eleverna till att fuska 

och skolka. Problemet är skolans metoder som han tvivlar på fungerar och menar behöver 

förändras. Filmen bör ses som en kritik av tidens rådande perspektiv på lärande, egentligen 

tidens skola överlag (Hets, 1944; Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).    

8.3. Ole dole doff: 

   Filmen är ifrån 1968 och regisserad av Jan Troell. Filmens handling är förlagd till Malmö 

och Sorgenfriskolan. En klassisk stor skolbyggnad i tegel. Här är Sören lärare och 

klassföreståndare för klass 6C som man får följa under ett läsår från hösten till sommaren. 

Sören är en lärare som är på väg att förgås och tappar sakta men säkert greppet om sin klass. 

Filmen skildrar en skola som befinner sig i en övergångsfas mellan den gamla auktoritära 

skolan och den nya demokratiska. Under filmens gång får man sakta följa hur Sören går från 

att verka något uttråkad i sin arbetssituation, till att bli likgiltig och tillslut helt ge upp medan 

hans elever blir allt mer svårhanterliga (Ole dole doff, 1968).  

   Sörens klass är orolig och stökig. Först handlar det om att några elever sticker ut och 

försöker utmana Sörens auktoritet. Han försöker befästa den och hantera sin klass, tala med 

kollegor om hur han kan göra, men till slut brister det för honom och han slår till en elev. 

Rektorn söker upp Sören. Talar med honom om att skolan kan få dåligt rykte ifall han slår 
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sina elever. Ett föräldramöte tillkallas av Sören för att ha en dialog med elevernas föräldrar. 

De efterfrågar överlag mer disciplin från Sörens sida. Rektorn har mer eller mindre sagt det 

motsatta. Sören är påtagligt förvirrad i sin situation kring hur han ska hantera eleverna, men ju 

mer förvirrad han är kring hur han ska bemöta och hantera eleverna desto mer utmanar de 

honom (Ole dole doff, 1968).    

   Sakta men säkert ger Sören upp. Hemma har han äktenskapsproblem och hans fru utgör 

inget stöd för honom i hans egen situation. Hans fru frågar honom om han ens tycker om 

barn. Sören verkar inte riktigt veta vad han ska svara. Eleverna tar över mer och mer. Sören 

försöker befästa sin auktoritet, men misslyckas hela tiden. Eleverna utnyttjar hans svaghet. 

Efter ett besök på badhuset med klassen börjar de kasta snöboll på honom trots att han 

bestämt säger ifrån. Det börjar med en snöboll och slutar med att hela klassen regelrätt 

attackerar honom. Det framträder mer och mer att klassen mobbar sin lärare. Sören säger till 

sin egen klass att de inte ens är människor i hans ögon (Ole dole doff, 1968). 

   Sören promenerar dagligen förbi hamnen i Malmö och träffar en dag på en vän som är 

fotograf. Han följer med till hans fotostudio, talar om gamla minnen och det blir uppenbart att 

Sören drömmer sig bort till en annan tillvaro än den han befinner sig i. Både privat och 

yrkesmässigt (Ole dole doff, 1968).  

   Sören vaknar av mardrömmar allt mer, han har ont i magen och mår dåligt. Ändå fortsätter 

han gå till jobbet. Mot slutet av filmen lever klassen rövare utan att Sören bryr sig. Han är helt 

likgiltig inför barnen. Han står och skriver på tavlan. Det enda som hörs är kritan han håller i 

som sakta förs över tavlan medan han skriver. I bakgrunden springer eleverna runt i 

klassrummet och bara ett dovt ljud av deras stökande hörs. Han har gett upp (Ole dole doff, 

1968). 

   I slutscenen är klassen vid stranden och badar. Sören skriker åt eleverna att de inte får 

simma för långt ut i vattnet. De trotsar honom. Tillslut får han själv hoppa i och simma ut 

efter dem. När han väl når dem skrikande att de ska simma in till land attackerar de honom. 

Trycker ner honom under ytan. Mot slutet av filmen ligger Sören på stranden med fradga runt 

munnen. Runt honom står hans elever och tittar ner på honom med bistra miner. Barnen har 

förgjort honom. Filmen slutar (Ole dole doff, 1968). 
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   Efter en kort beskrivning av filmens generella handling vidtar analysen av Ole dole doff från 

1968. Fokus ligger i princip helt uteslutande på läraren Sören i filmen. Några av hans kollegor 

passerar revy, men uttalar sig inte eller syns i undervisningssituationer som är möjliga att göra 

någon kvalitativ analys av. De finns snarare där som lyssnare medan Sören dryftar sina 

tankar, funderingar och känslor (Ole dole doff, 1968).    

   I filmens första klassrumsscen sitter läraren Sören i klassrummet. Eleverna är på väg in 

samtidigt som han skyndar på dem genom att säga marsch in. Eleverna går in på led och 

ställer sig vid bänkarna. Innan eleverna sätter sig hälsar de läraren god morgon. Sören slår på 

högtalarsystemet i klassrummet och en psalm spelas. Eleverna sjunger med. Sören går från 

katedern ner igenom klassrummet samtidigt som han passerar eleverna där de sitter en och en 

vid sina bänkar för att till slut ställa sig vid fönstret och titta ut. När psalmen slutar följer 

morgonbönen läst av en högtidlig mansröst. Samtidigt visar kameran att eleverna har bilder på 

lättklädda modeller och annat i psalmböckerna innan dessa åter läggs ner under bänklocken 

när andakten slutar. Direkt efter ska eleverna skriva en skrivning i matematik. Sören säger 

bestämt att de inte får viska sinsemellan under skrivningen. I så fall får de lämna in utan att få 

sin skrivning bedömd. Vidare säger han till dem att frågor ska ställas innan de börja för fråga 

får de inte göra medan de skriver. Eleverna börjar skriva. Sören placerar sig vid katedern 

varifrån han övervakar dem. Efter en stund reser han sig för att spatsera ner i klassrummet 

bland eleverna där de sitter och skriver vid sina bänkar. Han försöker tillrättavisa elever som 

viskar. Han vet uppenbarligen inte vem det är som gör det. Sören blir påtagligt upprörd och 

undrar argt vem det är som viskar. Tillslut vänder han sig mot en elev och skriker åt honom 

att lämna fram sin skrivning. Trots att eleven inte viskat gör han som läraren säger, men blir 

klart ledsen. Innan eleven springer ut ur klassrummet försöker han förklara sig med att det 

inte var hans fel. Att han inte viskade. Senare efter klassrumsscenen säger Sören till en 

kollega som sitter och lyssnar att han försöker vara konsekvent gentemot eleverna i sin klass, 

men att han misslyckas med det (Ole dole doff, 1968).  

   En första inblick i klassrummet där Sören undervisar ger en bild av en lärare och en skola 

som vilar på något behavioristiska bevekelsegrunder. Åtminstone lyser det ganska klart 

igenom när det kommer till sjungandet av psalmer och morgonbönen. Eleverna bara gör det 

för så är det. Dock verkar det som om Sörens intention med skrivningen i matematik är att 

eleverna individuellt ska skriva den. Det utan att samtala sinsemellan eller ens fråga honom 

som lärare under själva skrivningen. Det kan ändå visa på att eleven själv ska komma fram till 
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svaren utan någon inblandning från klasskamrater eller ens läraren. Helt enkelt att skrivningen 

ska göras individuellt för att lärandet sker hos eleven själv. Ändå måste Sörens drastiska 

korrektion av den oskyldige eleven som anklagas för att ha viskat utan att ha gjort det ses som 

en klar reprimand sprungen ur ett behavioristiskt perspektiv för att visa på att ett sådant 

beteende inte är vad som förväntas av eleverna (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47, 69-73; 

Selander et al., 2003, s. 80-81).    

   Nästa klassrumsscen utspelar sig under en bildlektion. Eleverna sitter och målar tyst för sig 

själva vilket det även förväntas göra från lärarens sida. Sören försöker förmå vissa elever att 

måla som inte gör något. Han går fram och säger att de får börja måla något. Han försöker 

även få några elever att sätta sig ner. Speciellt en elev vid namn Bengt går runt och stör andra 

elever. En tjej påtalar detta för läraren. Sören försöker få honom att börja göra något, men han 

säger emot och att han inte vill. Efter en kort stunds tjafsande ger Sören Bengt en örfil och 

kommenderar honom att sätta sig ner och måla något. Precis när Bengt satt sig ringer det ut 

och Sören säger åt klassen att raska på ut ur klassrummet. Sören vill ha ett enskilt samtal med 

Bengt innan han går. Han vill att Bengt ber om förlåtelse och Sören säger till honom att de 

åtminstone kan försöka att vara vänner och komma överens. Till slut säger Sören att de 

glömmer allt som precis passerat och säger hejdå till Bengt som i sin tur varit tyst med en 

klart bister min under det korta samtalet. Innan Bengt går ut ur klassrummet vänder hans sig 

om, ger Sören en sista bister blick och drämmer igen klassrumsdörren (Ole dole doff, 1968).  

   Sörens undervisning verkar kretsa kring att eleverna sitter och arbetar för sig själva. Även i 

ett skapande ämne som bild. Eleverna får inte samtala sinsemellan utan förväntas sitta vid sin 

egen bänk och skapa. Läraren verkar försöka ge eleverna förutsättningarna att ensamt sitta 

och skapa bilder utefter vad de själva tänker fram. Sören går samtidigt runt och försöker 

kontrollera vad eleverna gör. Nickar gillande åt någon elevs måleri. De som inte gör något 

försöker han förmå göra något. Han säger åt eleverna som inte gör något att de måste göra 

något. Lite som att skapa för skapandet skull. Inte för att de vill. Något Bengt även ger uttryck 

för. Han vill inte. Då tillrättavisar Sören till slut Bengt med en örfil som gör att han sätter sig 

ner för att börja måla. Denna scen är intressant på det viset att den ger bilden av en situation 

där två perspektiv på lärande varvas. Sören är en kontrollerande lärare som försöker förmå 

eleverna att måla individuellt utefter deras egen tankeprocess. En lärare som någonstans vill 

att eleverna själva använder sin kognitiva förmåga utan att interagera med andra elever i 

särskilt stor utsträckning. Samtidigt uppvisar Sören ett klart behavioristiskt perspektiv på 
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lärande när han försöker förmå de elever som inte målar att göra det. Alltså de måste göra det 

eftersom han säger åt dem att göra det. Det är helt enkelt vad de ska göra under den specifika 

lektionen (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47, 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81).      

   I klassrummet har två av årskurs 6:orna samlats för att se på en naturfilm. Sören och hans 

kvinnliga kollega övervakar barnen medan de tittar på filmen. Eleverna tittar uppmärksammat 

trots att några då och då viskar till varandra. När filmen väl är slut säger Sören att hans 

kollegas klass ska lämna klassrummet tyst och lugnt medan ha säger till sin egen att ställa 

iordning stolar med mera. De väsnas och stojar under tiden de gör det. Kollegans klass går 

tyst och lugnt ut. När samtliga elever gått ut frågar Sören varför hans kollegas klass är så 

lugn. Han undrar hur hon fått dem att bli så. Han frågar ifall hon slagit till de stökigaste 

pojkarna. Hennes svar blir att klasser nog bara är olika. Hon tackar för den gemensamma 

lektionen innan hon själv går ut (Ole dole doff, 1968). Eleverna verkar förväntas ta till sig 

filmen utan att den senare diskuteras eller gås igenom på något vis. Åtminstone framkommer 

det inte att så ska ske. Lektionen avslutas och eleverna verkar förväntas bearbeta dess innehåll 

själva. Här framträder än en gång vad som verkar vara ett kognitivt perspektiv på lärande. 

Sörens något blandade syn på lärande framträder i hans uppenbart behavioristiska ansats i att 

komma tillrätta med eleverna i klassen som han tar upp med sin kollega. Hans tankar om att 

förmå sin klass bli lugn bygger på negativ stimulans. Att slå de stökiga pojkarna för att lugna 

ner dem (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47, 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81). 

   Sören har tagit med sin klass på ett studiebesök. Någon form av museum. En äldre kvinnlig 

guide visar gamla porträttoljemålningar. Hon berättar för eleverna om människorna som där 

är avbildade. Efter att hon berättat om dem spelar hon musik och eleverna får tyst sitta och 

betrakta målningarna till musiken för att få en känsla för människorna och den tid de levde i, 

vilket hon även uttrycker är meningen med det hela. Vissa elever verkar ointresserade medan 

andra verkar ta intresse. Senare går eleverna runt i museet och tittar på uppstoppade djur. 

Sören följer med, visar och säger vad de kan titta på. Egentligen gör han det endast för de 

elever som verkar ha ett intresse. De andra bryr han sig inte om. Under promenaden tillbaka 

till skolan blir det än mer framträdande. Sören går och samtalar med eleverna som på museet 

visade intresse för vad guiden och han själv hade att förtälja medan resten av klassen springer 

runt, busar och fjantar sig utan att Sören bryr sig (Ole dole doff, 1968). Eleverna förväntas än 

en gång sitta tysta och själva ta till sig den kunskap som presenteras för dem av guiden på 

museet. Hon säger till och med rakt ut att det är det som är meningen när musiken spelas. 
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Sören finns med under besöket och går själv även runt och bara tittar på de uppstoppade 

djuren. Han säger till eleverna vad de ska titta på. Och eleverna som är intresserade säger att 

även han ska titta på både det ena och andra. Han ger mer eller mindre eleverna små uppgifter 

under museibesöket genom att säga vad det ska titta på och ta notis om. Det framgår inte att 

eleverna ska göra något annat än att själva bearbeta det som presenteras för dem under 

besöket (Phillips & Soltis, 2014, s. 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81).   

   Under en kort sekvens som skildra en lektion i engelska läser eleverna högt en text innantill 

medan Sören sitter och rättar deras uttal efterhand om så behövs (Ole dole doff, 1968). Vid 

detta tillfälle är det en lektion då Sören kontrollerar sina elevers förmåga att uttala och läsa 

längre textstycken på engelska. Det är ett tillfälle för kontroll av vad eleverna lärt sig och 

uppgiften det fått för att visa sina kunskaper är högläsning. Sören antar rollen av en 

kontrollerande lärare som både agerar uppgiftsutlämnare, men även kontrollinstans för att 

stämma av hur långt eleverna utvecklat sina färdigheter i engelska språket (Phillips & Soltis, 

2014, s. 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81).   

   Sören har kallat till ett föräldramöte för att diskutera hur klassen ska hanteras med 

föräldrarna. Så har han gjort på uppmaning av rektorn till följd av incidenten då Sören gav 

Bengt en örfil. Sören börjar med att inför föräldrarna i klassrummet deklarera att skolan, och 

då menar han skolan i stort, befinner sig i en brytningstid mellan det gamla auktoritära 

systemet och en ny mer demokratisk skola. Han säger vidare att lärare ställs inför stora 

problem med i princip en fot i vardera av dessa två världar. Han säger att lärare är människor, 

att han inte vill dra alla elever över en kam utan behandla dem var för sig utefter deras egna 

förutsättningar. Han säger att han vill ge eleverna viss frihet. Det verkar som om Sören säger 

vad som förväntas av honom från rektorns sida. Inte vad han själv verkar vilja säga. 

Föräldrarna har direkt åsikter. De vill gärna ha hårdare tag. Någon säger att det ges för mycket 

läxor. En förälder tycker det saknas kristna värden i undervisningen. En förälder propagerar 

klart och tydligt för att elever som beter sig illa ska agas mer. Det presenteras även som en 

lösning för att komma tillrätta med elevernas uppförande. Flera föräldrar har åsikter kring 

insamlingar av pengar till olika välgörenhetsprojekt som det uppmanas till i skolan. Sören ser 

mest förvirrad ut medan han lyssnar på föräldrarna (Ole dole doff, 1968). 

   Scenen med föräldramötet är inte en undervisningsscen utan snarare en scen som visar på 

var skolan befann sig under 1960-talet. I en omvandlingsperiod. Inte bara mellan det som 

Sören ger uttryck för. Den auktoritära och den demokratiska skolan. Han ger även uttryck för 
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att perspektiven på lärande förändras. Han säger att han vill ge eleverna mer frihet. Oavsett 

om han säger det för han tror på det eller för att rektorn anser att det är vad han ska säga så 

verkar utvecklingen vara sådan. Att styra elevernas beteenden är på väg bort. Det visar sig 

genom att det blir svårare att styra elevernas beteenden. Förmå dem att göra saker som filmen 

även visar på. Istället är lärandet mer inriktat på att eleverna ska tänka fritt, om än individuellt 

i stor utsträckning (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47, 68-73, 80-83; Selander et al., 2003, s. 80-

81; Richardson, 2004, s. 234-235). 

   I klassrummet sitter Sören vid orgeln. Han ska först spela en psalm, men en tjej i klassen 

frågar om han snälla kan spela en annan. Han säger att nu har han bestämt att just den 

psalmen ska spelas. En kille i klassen får gå fram till tavlan och peka på noterna medan Sören 

spelar. Klassen sitter och följer med i noterna som är på tavlan medan han spelar. Eleven 

Bengt sitter och stör. Till slut rusar Sören upp, går fram till Bengt och tar tag i honom 

samtidigt som han kallar honom för en liten djävul. Bengt lugnar ner sig. Sören ställer sig 

upp, står mitt i klassrummet och säger till hela klassen att de inte ens är människor. Sören går 

fram till katedern och ger eleverna en uppgift i läroboken. De sitter tyst för sig själva och 

jobbar vid sina bänkar (Ole dole doff, 1968). Eleverna sitter och arbetar individuellt och 

Sören ger dem uppgifter. Allt i enlighet med en kontrollerande lärare som tror på den 

individuella tankeprocessen som grunden för inlärning. Dock framkommer i denna scen även 

en annan intressant vinkel på det hela. Sörens kommentar om att eleverna inte ens är 

människor tyder på att han kanske delvis kommit att mer och mer förakta sina elever. En 

slutsats som kan dras, men det kan likväl handla om att eleverna i hans ögon inte är fullt ut 

utvecklade människor ännu. De har inte genomgått alla de biologiska utvecklingsstadier som 

det kognitivistiska perspektivet på lärande vilar på. Sörens bevekelsegrund kan alltså vara att 

hans elever håller på att utvecklas, men inte fullt ut är människor ännu (Phillips & Soltis, 

2014, s. 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81).   

   Vidare i filmen handlar de fåtal scenerna mellan Sören och hans elever som återstår 

uteslutande om att han inte kan hantera dem. Det är väldigt svårt att få ut någon relevans för 

analysen ifrån dessa. Dock finns det en scen som utspelar sig när hela skolan har orientering i 

skogen. Sören och hans kvinnliga kollega går runt och diskuterar. Sören undrar hur man som 

lärare ska hålla kvar sin ambition som man hade när man var ny i yrket. Han menar att när 

man ställs inför verkligheten så ramlar teorierna. Ändå så måste man klara av det säger han. 

Hans frågeställning besvaras inte utan den bara finns där (Ole dole doff, 1968). 
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Frågeställningen visar på kopplingen mellan teori och praktik, de bådas beroende av varandra, 

vad som kan hända när de inte hänger samman och följer varandra någorlunda. Det är av vikt 

att lyfta upp. Filmen i sig visar på en tid då skolan genomgår en förändring och en lärare som 

till slut förgås i denna process. Teorin och praktiken hänger här inte ihop och konsekvenserna 

av när så är fallet kan bli förödande för den enskilde.  

8.3.1. Jämförelse mellan Ole dole doff och tidens rådande perspektiv på lärande 

   En jämförelse mellan filmen Ole dole doff och situationen inom det svenska 

utbildningsväsendet vid tiden runt 1968 verkar sätta ljuset på en tid och en film där skolan 

befinner sig i en förändringsprocess. 1960- och 1970-talen är tiden för stora förändringar 

inom den svenska skolan. Enhetsskolans framväxt med en skola som skulle passa alla 

uppdelad efter stadier och årskurser kom till och infördes. Den gamla auktoritära skolan var 

på väg bort och den nya mer demokratiskt sinnade skolan var på väg in. Läraren Sören säger 

det vid föräldramötet. En mycket talande scen för tiden. Han slits mellan det gamla och det 

nya. Mellan den behavioristiska skolan och en skola som mer vilar på Piagets tankar om 

inlärning hos eleverna. Han har uppenbart ett ben i varje skolform. Han är förvirrad. Han vet 

tillslut inte hur han ska hantera sina elever. Filmen visar på flera scener där förändringen från 

behaviorism till ett kognitivt perspektiv på lärande blir synligt. Dessutom blandas dessa 

perspektiv i Sörens undervisning. Skolans rektor förordar det nya. Metoder som att slå 

eleverna är inte längre acceptabla. Tillrättavisning av beteende ska ske genom samtal vilket 

Sören försöker med. Eleverna ska vara fria. Under filmens gång sker en gradvis förändring i 

skolans pedagogiska metoder. Sören kan dock inte hantera det. Hans uttalande om att 

teorierna ramlar när de möter verkligheten säger också något. Filmen skildrar en 

förändringstid av den svenska skolan. Sett till tidens rådande perspektiv på lärande så får det 

bedömas vara en övergångsperiod från den behavioristiska skolan till en skola där elever ska 

tänka mer fritt. Filmen är kritisk på så sätt att den visar en lärare som inte kan hantera 

situationen och elever som i en icke auktoritär skola där läraren inte längre kan dana deras 

beteenden och fostra dem tar över och mobbar sin egen lärare (Ole dole doff, 1968; Phillips & 

Soltis, 2014, s. 51-52, 68-72, s. 80-83; Richardson, 2004, s. 139, 234-235). 

8.4. Lust och fägring stor: 

   Filmen är ifrån 1995 och regisserad av Bo Wideberg. Filmen utspelar sig inte i sin samtid 

utan handlingen är förlag till en skola i Malmö år 1943. Klassen som endast består av pojkar 



	 33	

har fått en ny lärarinna vid namn Viola J:son Gryter vid vårterminens start. Lärarinna kommer 

ifrån Stockholm. Hennes klass är väldigt fixerad vid olika sexuella aspekter där de på rasterna 

mäter varandras könshår och på lektionerna viskar om olika sexuella fantasier (Lust och 

fägring stor, 1995). 

   I klassen går eleven Stig som är 15 år. Han är likt sin lärarinna från Stockholm, kallas 

stockholmaren, men har bott i Malmö i två år. Stig bor hemma hos sina föräldrar, jobbar extra 

med att sälja godis och annat på en bio samtidigt som han längtar efter och ser upp till sin 

storebror Sigge. Brodern är förlagd vid flottan och boxas på fritiden. Filmen präglas väldigt 

mycket av andra världskriget som finns i bakgrunden (Lust och fägring stor, 1995). 

   Mellan Stig och hans 37-åriga lärarinna uppkommer snart ett tycke och de inleder en sexuell 

relation. Viola är gift med Kjell som säljer strumpbyxor. Stig är ofta hemma hos paret och 

Kjell träffar på Stig då och då. Kjell tar för givet att Stig läser extra i något ämne. Stig och 

Kjell får en vänskaplig relation där Kjell, som kallar sig Frank efter Frank Sinatra, lär Stig om 

sina olika uppfinningar och att uppskatta klassisk musik. Med tiden kommer Kjell att förstå 

att hans fru och Stig har en sexuell relation, men accepterar den. Äktenskapet mellan Kjell 

och Viola framstår som mer av ett konvenansäktenskap. Kjell är uppenbart olycklig, är 

alkoholiserad och super en hel del, vilket han även gör i Stigs sällskap. Viola själv beskriver 

sin man som hennes gisslan. Stig dras in i deras olika betänkligheter och äktenskapsproblem 

samtidigt som relationen mellan honom och Viola blir mer komplicerad (Lust och fägring 

stor, 1995).    

   Granntjejen till Stig är intresserad av honom och när det av olika anledningar blir körigt 

mellan Stig och Viola inleder han en relation med granntjejen. Dock kan Stig inte släppa 

Viola och på bion kommer granntjejen på dem båda. Därefter nystas deras relation upp. Stig 

har negligerat skolan till följd av relationen. Hans bror har avlidit på u-båten Ulven vilket 

påverkar honom starkt. Som ett hot mot Stig när han tar avstånd från Viola försöker hon få 

honom att gå om fyrfemman. Stig hotar i sin tur Viola som godkänt hans frånvaro för att vara 

med henne och lyckas gå ur sin årskurs (Lust och fägring stor, 1995). 

   Efter en kort beskrivning av filmens generella handling vidtar analysen av Lust och fägring 

stor från 1995. I filmen figurerar lärarinnan Viola. Hon är den enda pedagogiskt utbildade 

lärare som figurerar i filmen (Lust och fägring stor, 1995). 
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   Filmen innehåller inte alltför många klassrumsscener. Det finns dock några sekvenser som 

bedöms viktiga att beskriva. Under en lektion i svenska undervisar Viola klassen om 

Strindberg genom att presentera Hemsöbornas inledning för dem. Under tiden sitter Stig och 

skjuter blöta pappersbitar på flugor, vilka i stor utsträckning dör till följd av hans aktivitet, 

och klasskamraterna skickar runt en lapp som vid lektionens slut hamnar hos Stig. Viola 

kallar vid lektionsslutet fram Stig och ber honom läsa upp lappen. Han är ytterst motvillig och 

när Viola väl förmår honom läsa upp den är dess innehåll klart sexuellt vilket gör att Stig 

skäms. Vidare har det inte undgått Viola att Stig under lektionen dödat flugor. Hon ber honom 

plocka upp de döda flugorna innan han lämnar klassrummet. Stig svarar Viola med att kalla 

henne magistern och göra som hon säger (Lust och fägring stor, 1995). Viola verkar korrigera 

Stigs beteende. Dels genom att låta honom skämmas när han tvingas läsa lappen och dels 

genom att få lov att städa upp de döda flugorna. Hon försöker genom stimulering förmå Stig 

att ändra sitt beteende. Stimuleringen är dock inte av positiv art utan snarare negativ sådan 

(Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).  

   Stig befinner sig i klassrummet bläddrandes i en bok när Viola äntrar för att sätta sig vid sin 

kateder längst fram i klassrummet. Hon frågar Stig vad han göra. Stig ägnar sig åt att slå upp 

ord han inte förstår i ordboken. Viola fortsätter fråga vilket ord det är han letar efter. Ordet är 

medioker. Hon ger direkt Stig ordets betydelse och verkar vänta sig att han då går ut, men han 

envisas med att ändå vilja slå upp det. Han läser högt upp dess betydelse på hennes 

uppmaning. När han nämner en viss grammatisk form ordet kan anta som lärarinnan inte 

känner till säger hon att man lär sig något nytt varje dag. Stig ställer tillbaka ordboken och 

lämnar därefter klassrummet (Lust och fägring stor, 1995). Violas agerande tyder på att hon 

inte endast tillrättavisar elevers beteende, även ifall det är vad hon först verkar vilja göra. Hon 

agerar snarare handledare och visar även på att hon i egenskap av Stigs magister kan ta till sig 

ny kunskap. Dock kan hennes vilja till att hjälpa bero på att det finns en tilltagande sexuell 

dragning mellan henne och Stig som senare blommar ut (Lust och fägring stor, 1995; Säljö, 

2013, s. 20-22; Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).   

   När Viola och Stig väl inleder sin sexuella relation befinner sig Stig i stor utsträckning 

hemma hos Viola i hennes och hennes man Kjells lägenhet. Antingen väntar han på Viola 

eller så är han bara där i väntan på att hennes man ska åka därifrån. Snart träffar Stig på 

Violas man. Först tror han Stig läser extra i engelska, men senare förstår Kjell att Stig och 

Viola har en sexuell relation. Kjell lär dock Stig en hel del om sina tekniska innovationer. 
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Kjell har bland annat skapat ett gökur som spottar ur sig sprit vilkets funktion han ingående 

beskriver för Stig. Kjell uppskattar även klassisk musik vilket han introducerar Stig för, lär 

honom om och får honom att uppskatta minst lika mycket. Stig samtalar mycket med Kjell 

om livet och hans jobb. Även de två börjar få en relation vid sidan av den sexuella relation 

som Stig har med Viola. Nämnas ska även den sexuella relation som växer fram mellan Stig 

och Viola. Viola är inte bara Stigs lärare utan blir även hans älskarinna. Mer så än lärare med 

tiden. Stig får genomgå kärlekens och relationens olika delar med henne, dras in i hennes och 

Kjell äktenskapsproblem med mycket mera tills relationen mellan Stig och Viola väl avslutas 

(Lust och fägring stor, 1995). Det mesta av filmens handling cirkulerar kring Stigs och Violas 

åtrå till varandra och de händelser deras sexuella relation för med sig. Skolan finns där i 

bakgrunden, men handlingen visar även på att allt lärande inte nödvändigtvis äger rum i själva 

skolan utan att livet i sig är så mycket mer. Stigs utbyte och diskussioner med Violas man 

Kjell om diverse saker och händelser visar på att Stig tar till sig och lär sig även utanför 

skolan. Han återkommer dit för att bredda sin kunskap genom att slå i uppslagsverk eller fråga 

Viola om olika saker. Han guidas av dessa två människor i sökandet efter ny kunskap. Filmen 

visar dock även över tid hur Stigs liv påverkar hans skolgång när han gör saker som i 

omgivningens ögon uppfattas som felaktiga.  Men läraren Viola och hennes man borde 

rimligen veta att beteendet han utagerar gentemot samt utsätts för av henne är allt annat än bra 

för ett barn. Dock fortsätter Viola stimulera Stigs beteende till att fortsätta den sexuella 

relation de har. När Stig väl försöker avsluta relationen spjärnar Viola emot med hot mot Stig 

för att fortsätta relationen. Hoten kan ses som stimuleringen för att Stig ska fortsätta sitt 

beteende (Lust och fägring stor, 1995; Säljö, 2013, s. 20-22; Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47).        

   Att försöka få Stig att gå om ett år tyder på att Viola även kan liknas vid en kontrollerande 

lärare. Stig har frånvarat från undervisningen. Anledningen är som tidigare beskrivits att Stig 

befunnit sig hemma hos Viola där han väntat på henne till följd av deras relation. Hans 

frånvaro är beviljad från Violas sida och mycket kan det nog hävdas bero på deras nära 

relation. Att Stig ska gå om ett år är ett hot från Viola när han vill avbryta deras relation (Lust 

och fägring stor, 1995). Det tyder ändå på att hon som lärare agerar kontrollinstans för att 

avgöra ifall en elev har klarat sina studier eller ej. Helt enkelt ifall eleven utvecklats i enlighet 

med vad som är tänkt under läsåret eller terminen och ifall eleven kan ta sig vidare till nästa 

utvecklingsstadium. Har eleven inte klarat av ett visst utvecklingsstadium får eleven helt 

enkelt göra om det innan eleven kan ta sig vidare till nästa. Det är typiskt för en 



	 36	

kontrollerande lärare som agerar i enlighet med ett kognitivistiskt perspektiv (Phillips & 

Soltis, 2014, s. 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81).  

8.4.1. Jämförelse mellan Lust och fägring stor och tidens rådande perspektiv på lärande 

   Innan jämförelsen mellan Lust och fägring stor och de rådande perspektiven på lärande som 

fanns runt tiden för filmens produktion år 1995 är det viktigt att lyfta fram att filmen skiljer 

sig från de övriga två. Lust och fägring stor är producerade 1995, men handlingen är förlag till 

år 1943. Det är alltså en film som i sin samtid porträtterar en skola som fanns i det förgångna. 

Dock visar filmens handling i mångt och mycket på att lärandet sker på fler platser än i 

skolan. I själva skolan framträder vid något tillfälle ett behavioristiskt perspektiv på lärande. 

Speciellt när Viola försöker korrigera Stigs beteende genom negativ stimulans. Men hon 

fungerar även som guide till ny kunskap för Stig i scenen med uppslagsverket. Tilläggas ska 

att Stig vid något mer tillfälle i filmen än just den scenen slår i uppslagsverket. Då själv, men 

just i scenen med Viola äger en diskussion rum som visar på en social interaktion mellan dem 

båda som leder till att både Viola och Stig lär sig något nytt. Likaså är det vad som sker 

mellan Violas man Kjell och Stig och mellan Viola och Stig i deras sexuella relation. Tiden 

för filmens produktion runt 1995 har nämligen kommit att präglas av mer sociala perspektiv 

på lärande som slog igenom under slutet av 1900-talet och kom att prägla den svenska skolan 

vid tiden. Det visar sig också i Lust och fägring stor där skolan finns mer som en bakgrund i 

handlingen. Influenserna och kunskapen Stig tar till sig får han inte direkt i klassrummet utan 

genom att leva sitt liv och genom de sociala relationer han knyter an till andra människor. På 

så sätt är Lust och fägring stor med sin handling förlag till 1943 ändå fast förankrad i sin 

samtids rådande perspektiv på lärande som utgörs av sociala perspektiv på lärande (Lust och 

fägring stor, 1995; Phillips & Soltis, 2014, s. 84-87; Jönsson, 2013, s. 29-30; Richardson, 

2004, s. 184, 186).     

8.5. Samlad jämförelse mellan filmerna och förändring i synen på lärande över tid 

   Den förändrade synen på lärande som följer över tid inom det svenska utbildningsystemet 

framträder med en mycket kort och översiktlig beskrivning som en utvecklingsprocess vilken 

började i en skola präglad av behaviorismen under en stor del av 1900-talet. Skolan 

fokuserade på utantillinlärning där eleverna skulle ta till sig faktakunskap vilken därefter 

skulle repeteras för läraren. Utvecklingsprocessen fortsatte och under tiden för 1960- och 

1970-talet började kognitivistiska perspektiv på lärande få ett genomslag. Vikt lades vid 
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elevernas tankemässiga utvecklingsprocesser som ansågs följa och utvecklas i takt med deras 

biologiska utveckling. Lärandet var i högsta grad individuellt och knutet till elevens egna 

kognitiva förmåga att ta till sig fakta och kunskap. Mot slutet av 1900-talet slog ett socialt 

perspektiv på lärande igenom och tog en större plats i den svenska skolan. Lärandet skedde 

inte bara i klassrummet utan eleven tog även till sig kunskap ifrån samhället i stort. Eleven 

förde med sig kunskaper till klassrummet. I en kort beskrivning skulle det kunna sägas att 

synen på lärandet hos eleven förändrats från att denne är ett tomt kärl till att ses besitta viss 

förkunskap som läraren kan använda eller bygga vidare på hos eleven i dennes fortsatta 

kunskapsutveckling (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47, 69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81; 

Säljö, 2013, s. 20-22; Richardson, 2004, s. 105-108, 184, 186, 234-235).  

   Hets visar en skola präglad av behaviorismen. Perspektivet framträder klart igenom filmen 

och de undervisningssituationer som skildras. Ole dole doff skildrar en övergångsperiod 

mellan den auktoritära behavioristiska skolan och en mer demokratisk fri skola där eleverna 

individuellt förväntas tänka och utvecklas. Filmen är som en brygga från den skola där Hets 

handling är förlagd till den tid som skall komma. Både Hets och Ole dole doff är två filmer 

fast förankrade i sin samtid präglade av ett behavioristiskt samt ett framväxande 

kognitivistiskt perspektiv på lärande. Även Lust och fägring stor är fast förankrad i sin samtid 

trots att dess handling är förlagd till en annan tid än tiden filmen skapats i. Samhällets och de 

sociala relationernas inverkan på elevens lärande framträder i filmen (Hets, 1944; Ole dole 

doff, 1968; Lust och fägring stor, 1995; Säljö, 2013, s. 20-22; Phillips & Soltis, 2014, s. 42-

47, 69-73).  

   Vid en samlad jämförelse mellan filmerna och förändringen i synen på lärande över tid 

framkommer det att dessa följs åt. Den starkaste följsamheten och kopplingen kan ses mellan 

Hets och Ole dole doff där förändringsperioden Ole dole doff skapats i och skildrar visar på en 

övergång från det behavioristiska perspektivet till ett kognitivistiskt perspektiv. Ole dole doff 

utgör en brygga mellan två perspektiv. Lust och fägring stor har inte riktigt den kopplingen 

och följsamheten till de andra två filmerna jämfört med förändringen över tid, men uppvisar 

en förankring i sin samtids syn på lärande med ett socialt perspektiv som framträder genom 

filmens handling. En övergång mellan ett kognitivistiskt perspektiv på lärande och ett socialt 

perspektiv på lärande är inte synligt i filmerna. Gången från en behavioristisk skola, till en 

skola som bygger på ett kognitivt perspektiv vidare till ett en skola där det sociala 

perspektivet tar vid blir ändå synlig när filmerna jämförs över tid med förändringen i synen på 
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lärande som ägt rum i den svenska skolan under 1900-talet (Phillips & Soltis, 2014, s. 42-47, 

69-73; Selander et al., 2003, s. 80-81; Säljö, 2013, s. 20-22; Richardson, 2004, s. 105-108, 

184, 186, 234-235).  

9. Avslutande diskussion: 

   Syftet med undersökningen jag företagit har varit att undersöka hur perspektiv på lärande 

ser ut vid olika tillfällen i historien och hur dessa har förändrats över tid inom 

populärkulturen. Perspektiven som valdes ut var det behavioristiska perspektivet, det 

kognitivistiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Dessa valdes eftersom de 

utgick ifrån de läroteorier som i störst utsträckning präglat den svenska skolan under 1900-

talet. Undersökningen genomfördes med en idéanalys av tre spelfilmer. Hets från 1944, Ole 

dole doff från 1968 och Lust och fägring stor från 1995. För att förenkla analysen skapades en 

analysmodell med tre idealtyper för lärare, en för varje perspektiv, vilka applicerades på 

respektive film.   

   Den första forskningsfrågan i undersökningen var vilka perspektiv på lärande som präglar 

de tre studerade populärkulturella spelfilmerna?  

   Genom analysen framkommer det att Hets präglas av ett klart behavioristiskt perspektiv på 

lärande. Det framträder mycket klart i filmens undervisningssituationer där utantillinlärning 

och repetition präglar undervisningen.  I Ole dole doffs fall befinner sig filmen i en 

övergångsperiod mellan ett behavioristiskt och ett kognitivistiskt perspektiv på lärande. 

Genom filmens handling blir det klart att de undervisningssituationer den skildrar präglas av 

de båda perspektiven. Lust och fägring stor är lite svårare att bedöma. De två andra filmerna 

är starkt förankrade i sin samtid i och med handlingen medan Lust och fägring stor utspelar 

sig 1943, men filmens samtid är 1995. Filmens handling visar ändå på ett lärande som har en 

prägel av ett sociokulturellt perspektiv.   

   Den andra frågan var vilka förändringar i perspektiv på lärande som blev synliga mellan 

spelfilmerna och den historiska förändringen i synen på lärande?     

   Förändringen i perspektiven på lärande i filmerna och den historiska förändringen i synen 

på lärande har visat sig ha en följsamhet. Populärkulturen följer den historiska förändringen 

och skildrar sin samtid på ett sätt som göra att den historiska förändringen och den 

populärkulturella förändringen nära nog liknar och överensstämmer med varandra. 
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Populärkulturen är en skildring av sin egen samtid och det visar sig vara fallet även med de 

analyserade spelfilmerna. Förändringen följer från en skola där det behavioristiska 

perspektivet är förhärskande, till en skola där det kognitivistiska perspektivet vinner mark 

under 1960- och 1970-talet för att mot slutet av 1900-talet övergå till en skola där ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande tar över.   

   En slutsats som kan dras ifrån resultatet är att populärkulturen skildra sin samtid. Följsamt i 

det här fallet. De perspektiv på lärande som framträder i filmerna präglar även skolan i den tid 

de är producerande. Två filmer är dock kritiska till de pedagogiska metoderna som används i 

skolan, till de perspektiv som präglar skolan. Både i Hets och i Ole dole doff framgår det. Med 

det skulle jag vilja hävda att populärkulturella spelfilmer absolut kan användas för att studera 

skolan. Förmodligen även när det kommer till andra aspekter än just perspektiv på lärande. 

Det gör också att spelfilm som skildrar skolans värld kan fungera som både inspiration och 

varnande exempel för lärare och lärarstudenter i relation till deras professionalitet. 

   Med tanke på att de analyserade populärkulturella filmerna skildra sin samtid kan det även 

hävdas att de ger en bild av vilket lärande som präglar skolan, både i sin samtid och hur det 

har förändrats över tid. På så sätt förmedlar de inte någon direkt motsatt bild av vilken form 

av undervisning som präglar skolan till betraktaren. Det går alltså att hävda att filmerna ger en 

historisk uppfattning kring sin samtids skola. Det framkommer klarast i Hets och Ole dole 

doff. Mycket beroende på att handlingen i filmerna är förlagd till sin samtid. I fallet med Lust 

och fägring stor, vilket det redogjorts för, framgår det, men beroende på att handlingen är 

förlagd till dåtiden är det svårare för betraktaren att se.  

   Undersökningen lämnar genom sitt resultat ett första bidrag till den populärkulturella 

framställningen av lärande på film i den svenska skolan. Förhoppningsvis väcker den vidare 

tankar om studier kring hur lärandet eller andra aspekter i skolan framställts i populärkulturen, 

antingen i Sverige eller internationellt, på andra eller liknande sätt.  
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