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Sammandrag

I läroplanen och kursplanen för svenska finns underlag för att film ska finnas med i 

svenskundervisningen. Det är också viktigt med tanke på det mediasamhälle vi lever i idag. 

Att använda film i undervisningen är också ett sätt att närma sig elevernas kultur och det som 

ligger dem nära. Undersökningar som gjorts visar att undervisning om och med film bedrivs 

på ett annat sätt än när det gäller skönlitteratur. Skönlitteratur tas upp på ett mer seriöst sätt 

och undervisningen är mer genomarbetad. Film kan även ses som endast utfyllnad eller 

underhållning. Den kan även ses som en inkörsport till intresse för litteratur.

Jag har undersökt hur läroböcker i svenska behandlar film. Tas den upp lika seriöst som 

skönlitteratur? Vilka aspekter av film betonas och hur skiljer sig detta från hur skönlitteratur 

behandlas? Jag undersökte två allmänna läroböcker i svenska som tar upp alla delar i 

svenskämnet och två svenskböcker som är specialiserade på film. 

Det jag har upptäckt i min undersökning är att film finns med i läroböckerna. Däremot finns 

film med i mindre grad kvantitativt än vad skönlitteratur gör. Jag fokuserade på hur böckerna 

som behandlar film tar upp filmupplevelsen, samtal om värderingar, kritisk granskning av 

medier och att göra egen film, eftersom jag fann att det var de framträdande teman som 

Skolverket fokuserar på i sina skrifter. Filmupplevelsen är något som berörs i alla böcker. 

Samtal om värderingar var något som inte kom fram i så stor grad. Det kom fram i större grad 

när det gällde skönlitteratur. Kritisk granskning av medierna kom fram i olika grad i böckerna. 

Filmskapande var något som kom fram i otillräcklig grad. Det fanns inte med i alla böcker 

och det gavs inte tillräckliga redskap för att göra film. Där fanns en skillnad mot lärobokens 

sätt att ge redskap i att skriva egen text, vilka var mer omfattande.
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1. Inledning

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med min uppsats är att undersöka hur några läromedel i svenska förhåller sig till 

användning av film och rörliga bilder i undervisningen i svenska i grundskolans senare del. 

Det jag vill ta reda på är hur några läroböcker i svenska behandlar film.Vad är det det 

fokuseras på inom film och hur seriöst behandlas film i jämförelse med skönlitteratur? Är det 

så att film behandlas som mindre viktigt än skönlitteratur? Jag utgår i mina 

undersökningsfrågor ifrån de intentioner som jag menar att skolverket har i sina kursplaner 

och övriga dokument när det gäller film. De frågor jag undersöker i böckerna som behandlar 

film är: 

•I vilken omfattning behandlas film och rörlig bild i läroboken?

• På vilket sätt behandlar boken filmupplevelsen och samtal om värderingar?

• På vilket sätt behandlar boken kritisk granskning av medier?

•På vilket sätt behandlar boken att göra egen film?

Jag gör även en jämförelse med hur dessa böcker behandlar skönlitteratur och ser på vilka 

likheter och skillnader som finns.

1.2 Avgränsning

När jag använder begreppet film i den här uppsatsen avser jag spelfilm och tv-serier, det vill 

säga fiktion i form av rörlig bild. Jag behandlar inte data- och tv-spel.  
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1.3 Metod

Undersökning av läromedel. Jag undersöker två tryckta läromedel som är speciellt inriktade 

på film, Mango Film och Filmskolan. Jag jämför även dem med två basläromedel i svenska 

som är i utbredd användning på skolorna, Ess i svenska och Svenska Plus.

1.4 Urval av läroböcker

Jag har valt läromedel som givits ut efter år 2000 eftersom det var då det vidgade 

textbegreppet introducerades i läroplanen, vilket gjorde att film och rörliga bilder skulle få en 

mer framträdande roll i svenskundervisningen. I mitt val har jag strävat efter att ta böcker från 

olika förlag. Jag har valt böcker där jag kunde se att film överhuvudtaget fanns med. När det 

gäller Plus och Ess i svenska, vilka består av många olika delar, valde jag de delar i serien där 

film behandlas. Jag valde den sista delen i respektive serie och grundboken.

    

2. Bakgrund

2.1 Styrdokumenten

Varför ska film vara med som en del i svenskundervisningen? Grunden för att använda film i 

svenskundervisningen är först och främst skolans styrdokument. I Lpo94 under ”mål att 

uppnå” står att eleverna ska kunna ”utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så 

många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” (Skolverket 

1994 s. 10) Film är ju en vanlig uttrycksform som borde finnas med i undervisningen enligt 

detta. Kunskaper om medier och deras roll är också ett mål. (Skolverket 1994 s. 10) Man kan 

alltså konstatera att film förs fram som något som kan finnas med i alla ämnen i skolan. När 

det gäller just svenskämnet sägs i skolverkets kursplan för svenska i grundskolan att ”Ut-

bildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 

förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film 
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och teater.” Det sägs också att ämnet ska ”ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att 

utbyta erfarenheter kring dessa.” (Skolverket 2000, s. 1) I kursplanen i svenska kan man se att 

film nämns tillsammans med skönlitteratur och teater vid upprepade tillfällen. Det finns även 

ett avsnitt med rubriken Skönlitteratur, film och teater. Där sägs:

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av 

spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv 

och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati 

och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. 

Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och 

odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också 

möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. Skönlitteratur ger kunskaper om 

barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också 

perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den individuella 

erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. I arbetet med 

skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges 

möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar. (Skolverket 2000 s.

3-4)

Här kan det märkas att film har lyfts upp och jämställts med skönlitteratur. Det som betonas 

när det gäller film är den ska ge upplevelser, kunskap och förståelse för sig själv och andra 

människor. Film ska också användas för att arbeta med värderingar och attityder. 

Det står helt klart att enligt läroplanen och kursplanen i svenska är film en självklar del i 

svenskundervisningen. Den jämställs med skönlitteratur och ska användas i  samma syften, 

till exempel för att ge upplevelser. Det talas i kursplanen om ett vidgat textbegrepp som även 

innefattar bild. 

Som grund för undersökningen av läroböckerna har jag Kursplanen i Svenska för grund-

skolan och texten Film för lust och lärande som givits ut av  Skolverket och Svenska Film-

institutet. Ur dessa dokument har jag tagit fram vad jag anser vara huvudtankar som Skol-

verket vill betona när det gäller film. De tankarna är att film ska ge en upplevelse och bädda 

för samtal om värderingar och attityder. Det är också att kunna kritiskt granska film samt att 

producera egen film. 

Under rubriken ”Att se och uppleva film” i Film för lust och lärande sägs: ”En gemensam 

filmupplevelse kan vara en utmärkt utgångspunkt för samtal och reflexion kring livsfrågor. I 
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spelfilmens form är det ofta lätt att se och förstå mänskliga beteenden och mänskliga 

dilemman.” (Svenska filminstitutet & Skolverket  2001 s. 13) I artikeln ”Använd Big Brother 

i skolan!” skriver Magnus Dahlöf om att använda film då man arbetar med etik och moral i 

skolan. Filmen har ett direkt uttryckssätt som gör att eleverna lever sig in i olika roller och 

kan anknyta till abstrakta begrepp. Dahlöf har själv arbetat på detta sätt med teman som 

kärlek, vänskap, sex, mobbning och ideal. Filmerna kan vara en gemensam utgångspunkt för 

samtal och de rörliga bilderna underlättar att tala om olika problem. Han har upplevt att 

eleverna får lättare att sätta ord på egna värderingar och känslor när de har sett en film och 

analyserat och reflekterat kring den. Att lyssna på och respektera sina klasskamraters tankar 

och åsikter är också något som utvecklas vid de här tillfällena. (Dahlöf 2003 s.35-36)

Under rubriken ”Att förstå filmens språk” i samma dokument sägs: ”Det råder inte längre 

brist på information som i början av förra seklet, då det gällde att samla vetandet i särskilda 

läroböcker. Idag handlar det framför allt om att kunna ge eleverna verktyg att hantera sina 

medie-erfarenheter, att sovra bland all information och skapa ett kritiskt förhållningssätt till 

vad de ser och hör.” (Svenska filminstitutet & Skolverket 2001 s.14)

Slutligen, under rubriken ”Att göra film” framhålls att eleverna ska få uttrycka sig, gestalta 

sina tankar och känslor, söka och kritiskt pröva information. De ska även undersöka och 

beskriva sin omvärld. Filmskapande uppmuntrar  även till problemlösning i grupp och är en 

demokratisk rättighet och ett led i yttrandefriheten. Det sägs att: ”Möjligheten att få 

kommunicera med en publik ger mening åt det egna skapandet” (Svenska filminstitutet & 

Skolverket 2001 s.15)  De här tankarna har gett grund till de frågor jag ställer i 

undersökningen av läroböckerna.

2.2 Varför är det bra att använda film i undervisningen?

Det är inte bara läroplanen som lyfter fram vikten av att inkludera film som en del av 

undervisningen. På grund av att samhället har utvecklats och har olika medier kommit att 

spela en stor roll i alla människors liv. Några tycker att film och rörliga bilder ska ses som 

likvärdigt med text och någonting eleverna måste få kunskap om. ”Läs- och skrivkunnighet 

kan i vår kultur inte längre inskränkas till att gälla de tryckta medierna. Även bilder, musik 
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och nya blandmedier måste kunna ‘läsas’ och ‘skrivas.” hävdar Magnus Persson. (Persson 

2000 s.92) 

En annan aspekt är att undervisningen bör närma sig ungdomars kultur. ”Ska undervisningen 

vara meningsfull för eleverna måste den anknyta till deras repertoar.” menar Christina Olin-

Scheller i Såpor i stället för Strindberg? (Olin-Scheller 2008 s. 153) Något som Olin-Scheller 

tar upp i boken, som bygger på en undersökning, är att hon märkte att de textrepertoarer som 

användes i svenskämnet befann sig långt ifrån de textrepertoarer som eleverna förfogade över. 

Problemet med det var att eleverna avvisade flertalet av de texter lärarna presenterade. Olin-

Scheller menar att det är viktigt att arbeta utifrån ett vidgat textbegrepp, vilket innebär att text 

även kan vara tv, film och andra medier. Hon menar inte att skönlitteraturen är oviktig, den 

bör också finnas med. Det ska finnas plats för både Strindberg och såpor, anser hon. (Olin-

Scheller 2008) Att anknyta till elevernas repertoar är  en slags erfarenhetspedagogik. Magnus 

Persson förklarar att i erfarenhetspedagogiken är grundtanken att uppmuntra till nya 

erfarenheter med utgångspunkt i gamla erfarenheter och att förändra elevernas 

föreställningsvärld på ett sätt som de själva ser som relevant. (Persson 2000 s. 58) Skolverket 

förespråkar ett öppet och aktivt förhållningssätt till den roll som populärkulturen och 

ungdomskulturen spelar i ungdomarnas liv. ”Det kan till exempel handla om att i skolan ge 

eleverna tillfälle att reflektera kring filmer, tv-program och medieprodukter som ungdomarna 

ägnar sig åt på sin fritid.” (Svenska Filminstitutet & Skolverket 2001 s. 28) Det här är en 

viktig tanke. Om vi ska kunna få elevernas intresse och engagemang måste vi närma oss deras 

kultur. Men deras kultur kan vara så många olika saker, så där gäller det att varje lärare kan ha 

en dialog med sina elevgrupper och ta reda på vad som finns i deras värld. 

Ett argument för att jobba med film kan vara att ge ungdomarna alternativa kulturupplevelser. 

”Skolan har ett ansvar att erbjuda alternativa kulturupplevelser till alla de elever som inte får 

del av dessa upplevelser hemma.” (Skolverket 2001s. 21) Det är något jag håller med om. Det 

är bra om eleverna får se annat än de själva skulle välja; det kan få dem att vidga sina vyer. 

Risken om man kommer alltför långt från det eleverna känner igen är att de tappar intresset, 

eller att de känner att deras kultur inte tas på allvar. Här måste varje lärare hitta någon slags 

balans. Skolverket skriver: ”Att visa goda filmer i skolan får heller inte enbart bli ett sätt att 

försöka skapa en motvikt till det kommersiella utbudet. (Skolverket 2001 s.21) Citatet visar 

på en försiktighet från Skolverkets sida i att ta ställning för vad som är goda filmer. 

8



En ytterligare motiv till att använda film förs fram av Monika Nordström. Hon menar  liksom 

Skolverket att man i skolan inte enbart ska sträva efter att hitta alternativ till populärkulturen, 

utan man bör använda den. Nordström menar att film kan användas som ett slags lockbete för 

att få eleverna att läsa god litteratur. Hon skriver: ”Låt oss därför med en mångförslagenhet 

och list som inte står Odysseus’ efter, använda våra forna motståndare som medel för att vinna 

över eleverna på vår sida! Låt oss se Glamour, Titanic och Armageddon som vår tids trojanska 

häst; har vi bara dragit in TV:n i klassrummet och fått eleverna nyfikna skall vi nog besegra 

deras motstånd också!” (Nordström 1998 s. 125) Detta sätt att se populärkulturen som en väg 

till den kultur som hon tydligen anser vara den viktigare, högre kulturen är problematiskt 

enligt mig. Film och övrig media bör få vara en text i sin egen rätt och ges ett eget värde. 

Visst kan filmen ibland med framgång lyckas att få elever intresserade av litteraturen, och de 

kan komplettera varandra. Men det här kan inte vara ett synsätt som gynnar eleverna. De 

kommer att se igenom lärarens attityder till populärkulturen och strategien och de kommer 

inte nödvändigtvis vara positivt inställda till undervisningen i det långa loppet.

Det finns alltså en mängd olika argument för att ta in film i klassrummet och det är tydligt att 

det har varit nödvändigt att argumentera för filmen. Det visar att den ännu inte har blivit en 

självklar del i svenskundervisningen och det är inte självklart vilken roll filmen ska spela.

2.3 Hur ser det ut i skolan?

Har man i skolorna hängt med i utvecklingen och tillämpat det som tydligt föreskrivs i 

läroplanen? Magnus Persson menade år 2000 i boken Populärkulturen och skolan att de 

tryckta medierna fortfarande dominerade. (Persson 2000 s. 22) ”Läroplanen talar om ett 

vidgat textbegrepp, men det är fortfarande ingen självklarhet att sådan undervisning 

förekommer.” skriver även Johan Holmberg några år senare i Svensklärarföreningens 

årsskrift. (Holmberg 2008 s.179) Vad kan vara orsaken till det? Attityden hos många lärare är 

att film är en lägre form av kultur menar Andersson och Hellqvist i sin uppsats. De har även 

sett att lärare är positiva till att arbeta med film men att skönlitteratur upplevs som viktigare. 

De framhåller även att läraren påverkas av omvärldens tankar, t ex vad föräldrarna och 

rektorn ska tänka om att de ser film i skolan. (Andersson & Hellqvist 2007 s. 17-18) Det här 

synsättet är något som går tillbaka i historien. Magnus Persson beskriver i sin bok hur nya 
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medier och kulturella uttrycksformer alltid har väckt vuxenvärldens och skolvärldens oro. Till 

och med läsning av skönlitteratur ansågs en gång i tiden skadligt. (Persson 2000) Film ses 

alltså fortfarande inte vara lika fint och viktigt som skönlitteratur. Det kan också vara andra 

orsaker till att filmen har en tillbakadragen roll i skolan. Anette Årheim menar att en orsak till 

att film och media inte tas på allvar i skolan kan vara en slags kunskapskonkurrens. Läraren 

kan känna sig hotad i sin expertroll på grund av att eleverna verkar vara så väl insatta i 

mediavärlden. (Årheim 2003) Men när film ändå används i svenskundervisningen, hur går det 

då till?

Christina Olin-Scheller undersökte 2006 på vilka sätt några klasser arbetade med film och 

vilken vikt filmen tillmättes i undervisningen.  Hon beskriver: ” I min analys har jag kunnat 

urskilja tre olika förhållningssätt. Gemensamt för dessa är att filmen i samtliga fall fungerar 

som åskådliggörande, stöd eller komplement till skönlitteratur och inte som en autonom 

konstnärlig produkt. Jag har valt att benämna dessa sätt att använda filmmediet, 1) film som 

illustration, 2) film som utfyllnad och 3) film som jämförelse.” (Olin-Scheller 2006 s. 113) 

Även Brodow/Rinnisland har gett ut en undersökning av ”hur engagerade svensklärare arbetar 

med läsning av skönlitteratur i grundskolans senare år och i gymnasieskolan”. De genomförde 

intervjuer med lärare för att få sina resultat. Film tas endast upp i ett kort kapitel i boken, 

vilket visar att lärarna i studien inte räknade film som text. Det visade sig att film ofta 

användes som ett komplement till skönlitteraturen. (Brodow/Rinnisland 2005) Andersson och 

Hellqvist har i sin uppsats undersökt samma ämnesområde. Deras resultat var att film ofta 

användes som hjälpmedel till litteraturundervisningen. Ibland uppgav lärarna att de använde 

filmvisning som belöning för att eleverna arbetat flitigt.

Olin-Scheller framhåller dessutom skillnader i hur man arbetar med en film i jämförelse med 

en text. När man i en klass arbetade med en film gjordes ingen introduktion till filmen, och 

efter filmen försvann eleverna ut ur klassrummet utan någon organiserad bearbetning av sina 

intryck. (Olin-Scheller 2006 s. 122) Hon jämför också hur frågorna till filmen respektive 

texten var utformade och beskriver: ” Till skillnad från de frågeställningar som hör till 

romanen, får jag intrycket av att de frågor som gäller Livet är underbart, kommit till i sista 

minuten och utan djupare tankar bakom formuleringarna. Uppgifterna efterfrågar endast 

elevernas personliga och generella uppfattningar om filmen, utan krav på analytiska 

kopplingar till texten.” (Olin-Scheller 2006 s. 126) Anna Waldén har undersökt hur film 
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behandlas i skolan och kommit fram till att film inte behandlas lika analytiskt och kritiskt som 

litteratur” (Waldén 2009 s. 35) Det verkar alltså finnas skillnader i hur man arbetar med film 

jämfört med text. Litterära texter behandlas mer seriöst än film. Det kan vara så att skolan inte 

lyckas utgå från elevernas erfarenheter. Kanske är det så att man tror att vissa texter måste 

läsas, att man fastnat i kanontänkandet.

Min slutsats är att det finns en diskrepans mellan avsikten i läroplanen om hur svensk-

undervisningen skall genomföras, i fråga om film, och attityder till och det praktiska 

genomförandet av undervisningen i skolorna. Det finns en syn på film som inte lika fint i 

jämförelse med skönlitteratur. När film används finns en tendens att det inte blir med samma 

allvar som när man arbetar med andra saker. Film används ofta som komplement eller 

illustration till litteratur och inte som en text i sin egen rätt. Rimligen borde det finnas stora 

variationer i fråga om detta mellan olika skolor, där vissa skolor står närmare läroplanen än 

andra. Jag tycker det är viktigt att undervisningen i och med film bedrivs seriöst och med ett 

syfte. Utifrån den här bakgrunden vill jag fortsätta med en undersökning  av läromedel. 

Eftersom läromedlen kan ha stort inflytande över hur undervisningen faktiskt bedrivs är det 

intressant att undersöka hur läromedlen förespråkar att man bör använda film. Finns det en 

skillnad i hur film behandlas i jämförelse med skönlitteratur? 

3. Undersökning

3.1 Ess i svenska Lärobok 9

Läroboken gavs ut av Natur och Kultur i en reviderad version 2009.  Boken spänner över 

många områden såsom att läsa, tala och skriva, lyrik, stora författare från både Sverige och 

andra länder, musik, film, berättelser om unga människor, Danska, språkhistoria, ordkunskap, 

skrivregler, grammatik och stil. En jämförelsevis stor del av boken berör kända författare och 

deras verk.
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I vilken omfattning behandlas film och rörlig bild i läroboken?

Läroboken Ess i svenska har ett kapitel som handlar om film. Kapitlet omfattar tio sidor. Av 

dessa sidor handlar sju om filmens historia, en sida om tv:s intåg, en sida med rubriken: Vad 

händer nu? och en sida med frågor och uppgifter. Avsnittet är alltför kort för att man ska hinna 

få in allt det man verkar vilja ta upp. Författarna har fokuserat på historia och fakta. Det 

nämns inte mycket om moderna filmer, mer än i en bildtext. Det som behandlas görs ytligt 

och kort. Boken tar inte upp hur filmer görs när det gäller till exempel klippning och 

redigering. Att eleverna ska göra egen film behandlas inte. Det finns inget om tv och såpor. 

Jag reserverar mig för att film kan ha behandlats i tidigare delar av läroboksserien och det är 

möjligt att författarna tagit upp fler aspekter av film där. Jag reagerar på att boken inte tar upp 

exempel på nya filmer, tv-serier eller dokusåpor som eleverna kan tänkas ha en relation till, 

med tanke på att boken är nyreviderad. ”Alltför sällan är det den mediekonsumtion som är 

aktuell för unga som berörs i klassrummet.” skriver Johan Holmberg i Svensklärarföreningens 

årsskrift 2008 (Holmberg 2008 s. 181) och det stämmer in på läroboken Ess i svenska. 

Ambitionen att anknyta till elevernas repertoar finns inte. 

På vilket sätt behandlar boken filmupplevelsen och samtal om värderingar? 

Boken tar upp detta ämne i ytterst liten mån. I skildringen av filmens historia nämns att 

filmen utvecklades till ”världens mest inflytelserika upplevelseindustri” (s. 131) Boken 

kommenterar filmupplevelsen i korta ordalag på detta sätt:”Dagens filmpublik har krav på 

filmerna som är enormt mycket högre och annorlunda än för hundra år sedan. Men grunden är 

densamma - man vill ha spänning, äventyr, romantik och humor. Man vill se filmer som ger 

upplevelser och någonting att tänka på. och kanske man vill drömma sig bort en stund och 

låtsas att man är någon annan, på en helt annan plats” (s. 138) Så boken kommenterar på 

några ställen att film är och ska vara en upplevelse. I en arbetsuppgift under rubriken ”Arbeta 

vidare” finns en uppgift där eleverna uppmanas att berätta om en filmupplevelse. (s. 139) 

Filmupplevelsen behandlas i någon mån men värderingar och samtal om dem kommer inte 

fram i avsnittet om film i boken.
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På vilket sätt behandlar boken  kritisk granskning av medier?

Boken tar inte direkt upp kritisk granskning av medier, men det finns delar som anknyter till 

ämnet, där jag anser att författarna kunde ha utnyttjat tillfället att diskutera det djupare. Något 

som tas upp i den historiska återblicken är att film har använts i propagandans tjänst. Under 

rubriken ”Rasism och Kommunism” står: ” Även senare, under andra världskriget, gjordes 

runt om i världen propagandafilmer i det krigförande landets tjänst. I t.ex. Tyskland hade 

propagandafilmerna ett nationalsocialistiskt, antijudiskt innehåll.” (s. 135) Däremot fram-

kommer inte att film även kan användas för propaganda i dag, vilket jag tycker är 

anmärkningsvärt. Det kan ge en felaktig bild av att vi numera inte har den här typen av 

propagandafilmer. Det finns även en diskussionsfråga som anknyter till stycket som lyder: 

”På vilket sätt kunde filmen användas i propagandans tjänst? Ge exempel!” (s. 139) Med 

ordet kunde antyder boken att det här var något som endast skedde i dåtid. Även om syftet var 

att berätta om historien anser jag att författarna i det här sammanhanget hade kunnat utvidga 

resonemanget och kommit in på en diskussion om att det är viktigt att göra kritiska 

granskningar av filmer. I texten framkommer även att det är ekonomin som styr 

filmbranschen. Det sägs: ”Industrialiseringen av filmproduktionen har gjort att det är 

ekonomin som styr. De stora filmbolagen gör filmer som kan säljas till en bred publik med 

hjälp av hård marknadsföring.” (s. 131-132) Det här kan tolkas som en kritisk syn på att 

ekonomin styr branschen, från författarnas sida, men det förklaras inte närmare och ingen 

diskussionsfråga tar upp saken.

På vilket sätt behandlar boken att göra egen film?

Boken tar inte alls upp att göra egen film.

I vilken omfattning behandlas skönlitteratur?

I förordet betonas att den skönlitterära texten ska stå i centrum i undervisningen. Det finns ett 

kapitel som handlar om läsning av skönlitteratur. Att skriva egna berättelser tas upp i ett 

kapitel. Stora författarskap behandlas uppdelat i delar som handlar om svenska författarskap, 
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utländska berättare, arbetarförfattare och kvinnor. En del av boken  tar upp berättelser om 

unga människor förr och nu. Av bokens 18 kapitel handlar sju om skönlitteratur på olika sätt, 

vilket är en relativt stor del av boken. 

På vilket sätt behandlas skönlitteratur?

I den här boken ligger det ett stort fokus på den litterära kanon. Boken berättar om Strindberg, 

Lagerlöf och andra välkända författare genom historien. Det finns inte med så många nutida 

författare. Det handlar också om att ge hjälp att läsa skönlitteratur, och boken tar hjälp av en 

novell för att berätta hur en berättelse kan vara upplagd. Novellen är uppdelad i olika delar 

och efter varje del kommer en analys och några frågor till eleverna. Ett kapitel handlar om att 

skriva olika typer av texter, däribland berättelser. Här finns exempel på hur en elev har skrivit 

och elevuppgifter i samband med det. Det finns även förslag till ämnen i punktform 

kompletterat med bilder som ska ge inspiration.

Hur presenteras film i jämförelse med skönlitteratur?

Boken Ess i Svenska har när det gäller både film och skönlitteratur koncentrerat sig på historia 

och klassiker. I filmavsnittet tar man till exempel upp Charlie Chaplin, Victor Sjöström och 

Alfrd Hitchcook. Inom litteraturen har man med till exempel August Strindberg, Ernest 

Hemingway och Virginia Woolf. I det avseendet är det ingen skillnad på behandlingen av film 

och skönlitteratur. I skönlitteraturdelen får eleverna hjälp att läsa och analysera texten, men i 

filmdelen fokuseras inte på hur eleverna kan ta till sig film eller analysera den. När det gäller 

skönlitteraturen får eleverna del av hur man kan skriva, i form av inspiration och tips. 

Däremot finns inte den kreativa inspirationen med i fråga om film. Författarna kommer aldrig 

ens in på att eleverna kan göra egen film. Det är en stor skillnad i kvantitet mellan film och 

skönlitteratur, eftersom skönlitteraturen upptar sju kapitel jämfört med filmens enda kapitel.
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3.2 Svenska Plus Grundbok 2

Läroboken Svenska Plus gavs ut 2004 av Bonnier Utbildning. Boken ett brett innehåll. Den 

behandlar bl. a. ungdomsförfattare, olika kända författare, grammatik, att skriva, att tala och 

lyrik.

I vilken omfattning behandlas film och rörlig bild i läroboken?

Film behandlas på 22 sidor i denna 224 sidor långa bok i ett avsnitt som heter ”I mediernas 

värld” där film och tv behandlas. Det är en av de fem huvuddelarna i boken, vilka i sin tur har 

underrubriker. Det som tas upp om film är till stor del en beskrivning om hur film produceras 

och vilka knep som används. Såpor och såpoperor behandlas i ett kapitel. Ett långt avsnitt 

handlar om inspelningen av tv-serien ”En ö i havet”, där man berättar om arbetsprocessen 

med att göra en tv-serie.

På vilket sätt behandlar boken filmupplevelsen och samtal om värderingar?

Det finns tre uppslag i början av avsnittet om film, som handlar om olika knep och tekniker 

för att filmen ska uppfattas på ett visst sätt. Där förmedlas att film är upplevelse, och i 

arbetsuppgifterna kommer upplevelseaspekten fram i och med att eleverna uppmanas att 

berätta om egna upplevelser. Några frågor lyder: ”Viken är den mest spännande film eller tv-

serie du sett? Förklara varför du tyckte så.” (s. 126) ”Tittar du på såpor? Vilken eller vilka i så 

fall? Berätta lite om handlingen och personerna.” (s. 131) Boken förmedlar även vikten av att 

diskutera innehållet i film för att relatera till sitt eget liv, t. ex. i frågan: ”Kan såpor och 

dokusåpor ge tittaren kunskaper som hon eller han kan använda i sitt eget liv? I så fall, ge 

några exempel.” (s. 131) Alltså finns denna aspekt med, främst i elevuppgifterna.
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På vilket sätt behandlar boken kritisk granskning av medier?

Det finns inget särskilt avsnitt som tar upp kritisk granskning av medier. Delvis kommer dock 

temat in i olika delar av texten. Det som är mest i fokus är berättarknep som används i tv och 

film för att få publiken att tro på något eller känna något. Ett stycke handlar om att man kan 

skildra samma sak på ett negativt eller ett positivt sätt. Där sägs: ”Regissören kan alltså välja 

vad han eller hon vill förmedla - en åsikt eller en stämning eller en känsla.” (s. 123) I övrigt 

tas inte upp något om dokumentärfilmer eller propagandafilmer. I frågorna som finns i små 

rutor efter varje kapitel uppmanas eleverna att tänka kritiskt. Det frågas: ”Hur kan en regissör 

eller filmare påverka tittarnas uppfattning om en plats eller en person?” (s. 126), ”Kan tv:s 

och filmens berättarknep utnyttjas för att lura eller påverka tittarna på ett negativt sätt?” (sid. 

131) och ”Kan tv, video eller film på något sätt skada människor?” (s. 131) Det är främst i 

dessa frågor som kritisk granskning lyfts fram.

På vilket sätt behandlar boken att göra egen film?

Det finns inget speciellt avsnitt som tar upp att göra egen film och hur man går till väga för att 

göra det. Däremot framhålls det egna skapandet här och där i arbetsuppgifterna där eleverna 

uppmanas att göra egna filmer. Det finns alltså en intention av författarna att uppmuntra och 

inspirera till filmskapande, men det ges inga reella verktyg för det. Möjligtvis kan eleverna ha 

nytta av kapitlet ”En ö i havet”, där finns en faktaruta om teamet bakom en film. Där kan man 

se lite av de arbetsuppgifter som måste göras i en filminspelning. I arbetsuppgifterna sägs till 

exempel: ”Tänk dig att du har fått i uppgift att göra en film som ska locka både turister och 

företag till din hemort eller kommun. vad ska du ta med? Gör en plan - det som man brukar 

kalla en synopsis - för din film.” (s.126)  Ett annat exempel: ”Skapa en egen dokusåpa. vilken 

miljö och vilken typ av människor och situationer skulle du välja? Skriv en synopsis.” (s. 131) 

Hur man skriver en synopsis förklaras inte närmare. I boken antyds också att det kan vara 

svårt att i praktiken genomföra en filminspelning, då det står: ”Planera en video-eller film-

inspelning i klassen.” (s. 141) ”Ta reda på om det finns någon möjlighet att genomföra en 

inspelning.” (s. 141) Jag uppfattar det som om eleverna ska arbeta med film mer i teorin än i 

praktiken. De ska göra manus, men det är tveksamt om de kommer att genomföra en 

inspelning. De får inte heller hjälp på vägen i hur de ska kunna skapa film.
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I vilken omfattning behandlas skönlitteratur?

Ett stort avsnitt i boken heter ”Läs och upplev.” Där handlar det om ungdomsförfattare, 

fantasygenren, SelmaLagerlöf och Vilhelm Moberg. Ett annat avsnitt är ”Skriv och berätta” 

där det delvis handlar om att skriva egna berättelser. Det är ett och ett halvt av de fem 

huvudavsnitten som upptas av skönlitteratur och att skriva berättelser och sidantalet är 70.

På vilket sätt behandlas skönlitteratur?

Boken tar upp ungdomsberättelser och genren fantasy, vilket är något som säkert intresserar 

eleverna. När det gäller klassiska, kända författare har man valt att fokusera på två svenska 

författare, Selma Lagerlöf och Vilhelm Moberg. En klassiker inom populärlitteraturen, 

Tolkien, dyker också upp i fantasyavsnittet. Det berättas i stor omfattning om olika böcker 

och  boken går in på handlingen ganska ingående. Innehållet i böckerna är således i fokus och 

olika teman som förekommer i dem. Det handlar även mycket om att skriva egna berättelser.

Hur film presenteras i jämförelse med skönlitteratur

Det finns en skillnad i kvantitet till skönlitteraturens fördel. Inom skönlitteratur tas det upp 

några klassiska författare och böcker. Däremot när det gäller film är det mer inriktad på 

modern film. En likhet är att både när det gäller skönlitteratur och film inriktar man sig på det 

som kan tänkas intressera ungdomar, ungdomsböcker och en tv-serie för unga, såpoperor och 

dokusåpor. Inom de båda genrerna talas det om olika berättargrepp och ges hjälp i hur man 

kan avläsa texter. Det handlar mycket om att skriva egna texter, men som jag beskrivit 

tidigare uppmuntras filmskapande, men det ges inte tillräckliga verktyg för att det ska kunna 

genomföras.
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3.3 Mango Film

Mango Film gavs ut 2003 av Gleerups och är ett läromedel som riktar sig mot grundskolans 

senare del. Det är ett komplement till övriga läroböcker i svenska, i serien Mango, och är 

speciellt inriktat på film och tv. Jag uppfattar boken som lättläst med korta stycken, många 

bilder och förklaringar av de svåra ord som förekommer. Boken har ett stort antal infalls-

vinklar på ämnet film, men går inte in alltför djupt på något ämne. Serien Mango beskrivs av 

Gleerups så här: ”Mango-serien tränar framförallt basfärdigheter. Många elever kämpar med 

att nå godkänt och att just de ska lyckas tänker vi särskilt på när vi arbetar fram våra böcker. 

Utmaningen att nå ännu längre måste också finnas där, så vi brukar säga att Mango motsvarar 

”godkänt och ett snäpp till”. På så sätt kan hela klassen arbeta med Mango.” I den här boken 

finns intentionen att ge basfärdigheter inom film. 

  

I förordet förklarar man varför man ska använda film i skolan. ”Det finns inget annat media 

som är så effektivt som film. Rörliga bilder engagerar, inspirerar och påverkar.” (s. 3) Det 

betonas att barn och ungdomar ska få en förståelse för vad de möter och kunna förhålla sig 

kritiska. Man lyfter fram att gemensamma filmupplevelser är ”en utmärkt utgångspunkt för 

samtal och reflektioner kring livsfrågor, livsstil och värderingar”. (s. 3) Det sägs även ge 

impulser till kunskapssökande. Praktiskt arbete med film är något som kan användas för att 

främja samarbete och problemlösning i grupp. Författaren hänvisar till kursplanerna i skolan 

där filmen fått en framträdande roll. Ämnena bild, svenska och de samhällsorienterande 

ämnen sägs ha ”ett särskilt ansvar för att ge eleverna möjligheter att fördjupa sina kunskaper 

och för att utveckla elevernas färdigheter vad det gäller film och övriga medier.” (s. 3)

Ämnesintegration är något som förespråkas när det gäller film i skolan.

Boken är uppdelad i fyra kapitel. Det första kapitlet ”Det var en gång...” berör film och tv-

historia. Det andra kapitlet ”Pratar du filmiska?” handlar om filmspråket och tar upp teknik, 

klipp, bildstorlekar, perspektiv mm. ”Filmpåverkan”  är en rubrik i detta kapitel som rymmer 

medier och makt, reklam, värderingar och filmvåld. ”Med filmglasögon på” är det tredje 

kapitlet vilket  behandlar hur man kan analysera filmer. Genrer, karaktärer och dramaturgi 

presenteras här. Det fjärde och sista kapitlet tar upp hur man kan göra egna filmer. Där tar 

man även upp olika genrer; dokumentärfilm, reklamfilm, såpa, dokusåpa och animerad film. 
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Till varje kapitel finns rutor med uppgifter och i marginalerna finns ordförklaringar och film-

tips.

I vilken omfattning behandlas film och rörlig bild i läroboken?

Boken behandlar enbart film och rörliga bilder. 

På vilket sätt behandlar boken filmupplevelsen och samtal om värderingar?

I inledningen nämns detta: ”Gemensamma filmupplevelser är en utmärkt utgångspunkt för 

samtal och reflektioner kring livsfrågor, livsstil och värderingar” (s.3) Här visar boken att den 

vill följa de intentioner som skolverket har när det gäller film. Detta ämne är däremot inget 

som man går vidare särskilt mycket med. Boken är mer fokuserad på filmens form än 

innehållet i filmer. Det handlar mycket om att analysera hur filmen är uppbyggd och att 

genomskåda budskap, samt skapandet av egen film. Det finns filmtips till varje avsnitt i 

marginalerna, men det finns inget avsnitt som handlar om en specifik film. Innehållet i 

filmerna berörs inte mycket och att film ska vara en upplevelse och berikande tas inte upp på 

djupet. 

På vilket sätt behandlar boken kritisk granskning av medier?

I förordet beskrivs att film ”....är också ett effektivt redskap för att sprida ut lögner eller 

oönskade värderingar. Därför är det viktigt att barn och ungdomar förhåller sig kritiska till 

filmmediet.” (s. 3) Även här har författaren tagit fasta på kursplanen och kommenterat det. 

Det här med att kritiskt granska återkommer  sedan som en röd tråd alltigenom boken. Ett 

uppslag i boken tar speciellt mycket upp detta. (s. 31-32) Det berättas om att film och media 

skapar våra bilder av hur det ser ut på platser vi aldrig har varit och det vi inte har upplevt. 

Det lyfts fram att media har stor makt och det hänvisas till Hitlers propagandafilmer. Reklam-

påverkan beskrivs och hur våra värderingar påverkas av media. Filmvåld diskuteras också. 

Inom nästan alla områden uttrycker boken en klar åsikt, till exempel att: ”våra värderingar.... 
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påverkas av vilka budskap media ger oss” (s. 31) Detta påstående uttrycks som en sanning. 

Däremot, när det gäller filmvåld uttrycker boken att det är osäkert om medievåldet påverkar 

det verkliga våldet. (s. 32) Tyvärr är den här delen av boken kortfattad och det ges inte så 

många exempel, vilket gör att budskapet kan uppfattas ensidigt och onyanserat. Budskapet 

blir en aning pekpinneaktigt. Ett exempel är att det sägs att media kan utnyttjas av makthavare 

för att ”lura oss” och där tar man Hitlers propagandafilmer som exempel. (s. 30) Det är ett helt 

korrekt exempel, men författarna hade kunnat ta upp fler exempel om det funnits mer 

utrymme. 

Senare i boken behandlas dokumentärfilm och då lyfter man fram att verkligheten inte kan 

skildras neutralt, utan filmen påverkas alltid av den som står bakom. (s. 51) Ett uppslag i 

boken handlar om reklamfilm och då berättar boken om olika knep som reklammakarna 

använder sig av för att locka till köp. (s. 52-53) Det här är några exempel som visar att ett av 

bokens huvudsyften är att ge kunskap och övning i att granska medierna på olika sätt. I och 

med att det beskrivs hur spelfilmer produceras ger man också ett redskap som gör att film kan 

ses med andra ögon. Eleverna kan få möjlighet att identifiera olika tekniker och analysera 

varför de används i filmer. Sammanfattningsvis vill jag säga att granskning av medier tas upp 

i stor utsträckning i boken.

På vilket sätt behandlar boken att göra egen film?

Mango Film betonar i hög grad elevernas filmproducerande. Det fjärde och sista stora 

avsnittet i boken handlar om att göra film, och de tidigare kapitlen har då lagt en grund för 

det. Författarna betonar att det är viktigt att kunna samarbeta med andra i filmarbetet. ”Det 

gäller att kunna samarbeta för att kunna skapa film” sägs det. (s. 45) 

Upplägget av kapitlet är otydligt och ostrukturerat. I början av kapitlet beskrivs alla yrken 

som ryms inom ett filmteam och i en uppgiftsruta uppmanas eleverna att fördela uppgifter 

mellan sig. Därefter kommer ett uppslag som behandlar planering, ”Från idé till manus” 

(s. 48-49) När jag läst så här långt i kapitlet uppfattar jag att det syftar till att vara en sorts 

guide, steg för steg, för att som elevgrupp göra en egen film. Dock avslutas den här 

guidningen i ett slags övergångsstycke i texten, med en uppmaning att börja filma och sedan 
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följer fakta om olika genrer. ”Batterierna är laddade och ni likaså!? Bra, då är det dags att 

omvandla det som finns på papper till rörlig bild. Här följer kort fakta om några olika genrer 

och uppgifter som är kopplade till dessa:” (s. 50) De genrer som sedan beskrivs är drama/

fiction/spelfilm, dokumentärfilm, reklamfilm, såpa, dokusåpa och animerad film. Det är i och 

för sig intressant  och lärorikt och anknyter till det som många ungdomar är intresserade av, 

men det blir enligt mig förvirrande. Det handlar inte om hur man gör film, utan är mer 

faktabaserat. Till varje genre kommer även rutor med omfattande uppgifter som kan innebära 

att göra en dokumentärfilm eller att filmatisera en berättelse. Till dessa uppgifter finns ingen 

hjälp om hur man ska gå till väga. Hur man filmar rent praktiskt ges det ingen vägledning om. 

Efter avsnittet om olika genrer återkommer boken till filmarbetet. Då beskrivs redigering och 

här ges en del handfasta tips, även om tekniken som beskrivs kanske redan är föråldrad. Till 

sist kommer ett uppslag som heter ”Premiär” och som handlar om hur man kan visa upp sin 

film för kompisarna. (s. 62-63) 

Boken Mango Film har en god ambition om att eleverna ska producera egen film. Det som 

känns märkligt är skillnaden mellan den teoretiska kunskap som läggs fram, vilken är  på en 

lämplig nivå  för eleverna, och de praktiska uppgifter som ges, vilka förefaller alltför svåra 

och avancerade. De ges utan verkliga redskap för att kunna genomföra dem. 

3.4 Filmskolan

Filmskolan gavs ut 2007 av Natur och Kultur. I baksidestexten står det: ”Tanken med 

Filmskolan är att du ska bli inspirerad i ditt film- och tv-tittande. Du kan alltid lära dig något 

nytt om de filmer, tv-serier, teman och filmskapare du brukar se. Kanske blir du rent av 

intresserad och nyfiken på att se något annat än det du normalt väljer.” (s.3) Filmskolan är 

skriven av Johan Holmberg som arbetar som film- och mediepedagog för Folkets bio och har 

medverkat i ett antal radioprogram om film. Boken har fyra delar: ”Att se film”, ”Genrer”, 

”Teman” och ”Filmskapare”. Boken går djupt in i ämnet och tar upp mycket fakta. Den 

marknadsförs som lärobok, men känns inte som en traditionell lärobok på grund av tonen i 

den och att den inte innehåller arbetsuppgifter riktade till eleverna. Jag kan tänka mig att den 

kan användas som en slags resursbok för undervisningen, där man kan hämta kunskap om 

olika områden inom film. Läraren får en stor frihet i hur han eller hon kan lägga upp 
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undervisningen utifrån denna bok. Boken riktar sig till elever från år 7 i grundskolan till 

vuxna.

En intressant sak med boken är att författaren är så synlig i texten. Han använder ”jag” ofta, 

vilket jag anser vara ovanligt i lärobokssammanhang. Författaren tar även fram sina egna 

åsikter. Ett uttalande som görs är: ”Det är den bästa krigsfilm jag någonsin sett för att den så 

väl beskriver det fullständigt galna och meningslösa med krig.” (s. 34) Ett annat exempel är: 

”Men jag har lite svårt att köpa att Rachel Leigh Cook är så himla ful i början bara för att hon 

har glasögon och uppsatt hår” (s. 80)  De här uttalade åsikterna kan uppfattas som propaganda 

i en sådan här lärobok, men i och med att författaren tydligt visar att det är han själv som 

tycker på ett visst sätt blir det inte ren propaganda, utan kan bädda för en diskussion.

Det märks i texterna att författaren har en stor kärlek till film och stor respekt för detta 

medium. Han kan ha olika åsikter om olika genrer men visar respekt för alla och ger dem ett 

värde. Ett exempel på det är det han skriver om såpor och tv-serier, vilket är en genre som ofta 

omnämns i negativa ordalag av vuxenvärlden. Om dem skriver han: ”De ger oss en möjlighet 

att sätta oss in i olika människors sociala problem och moraliska dilemman och gör det 

förhoppningsvis lättare för oss att själva möta dessa problem i det verkliga livet.” (s. 43)

Det finns i Filmskolan ofta en koppling mellan film och tv-medier och litteraturen som är 

intressant och skulle kunna fungera som en inkörsport till litteratur. Holmberg kopplar till 

exempel sagor och myter till film och pekar ut referenser till Bibeln och andra kända verk i 

filmerna. Holmberg poängterar dock att en film är en text i sin egen rätt. Under rubriken 

”Från bok till film” skriver han: Nu går det inte bara filma bokens scener rätt av, meningen är 

ju att vi ska se en bra film och inte en filmad bok.” (s. 32) Filmen ska alltså inte bara vara ett 

komplement eller inkörsport till litteraturen, utan har ett eget värde som film.

Boken gör en framför allt sugen att se mer film. Som lärobok är den ovanlig i den 

bemärkelsen att det inte finns arbetsuppgifter eller diskussionsfrågor riktade till eleven. 
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I vilken omfattning behandlas film och rörlig bild i läroboken?

Hela boken handlar om film.

På vilket sätt behandlar boken filmupplevelsen och samtal om värderingar?

Hela boken andas en stor kärlek till film i alla dess former och ger lust att ta del av film. 

Förutom det finns det en del av boken som heter ”Teman” där just olika teman som är vanliga 

i filmer tas upp. I avsnittet går författaren in på enskilda filmer och beskriver dem, vilket det 

finns möjlighet till i en sådan här omfattande bok. Rubrikerna är ”Artificiell intelligens och 

robotar”, ”Att vara annorlunda”, ”Familjen i amerikansk film”, ”Filmer efter den 11 

september 2001”, ”Kyrkans roll i film”, ”Psykopater”, ”Sexualitet” och ”Bilden av svarta i 

amerikansk film.” De här kapitlen kan användas för att diskutera innehållet i olika filmer, 

samt värderingar och attityder. I texterna finns påståenden och diskussioner som kan användas 

för vidare diskussioner med eleverna. Angående forskning skriver Holmberg exempelvis: 

”Diskussionen kring etiska regler för forskning på stamceller pågår här i Sverige och runt om 

i världen. Snart kan vi bli reservdelsmänniskor och byta ut trasiga eller gamla delar i 

kroppen” (s.126) Detta påstående är spekulativt och lite provocerande som kräver att läraren 

tar en diskussion med eleverna. Samtidigt är texten spännande och intresseväckande och kan 

vara startpunkt för samtal. Ett annat exempel på något som kan ge inkörsport för diskussion är 

en beskrivning av filmen Elling. Där sägs på slutet: ”Frågan filmen ställer oss är: Vad är 

normalt? Och är inte många av Elling och Kjell-Bjarnes beteenden mer normala än de 

beteenden vi själva har?” Här kan man fortsätta att diskutera normalitet. Jag bedömer att 

boken kan användas som grund för samtal runt filmer och med hjälp av dem komma in på 

värderingsdiskussioner.

På vilket sätt behandlar boken kritisk granskning av medier?

Det finns inget särskilt kapitel som handlar om kritisk granskning, men detta tema framhålls i 

olika sammanhang genom hela boken. En hjälp att granska får man av att lära sig om hur 

filmerna görs och knepen bakom reklamfilm. Och uppmaningar om granskning ges också rakt  
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på sak. I kapitlet om dokumentärfilm sägs: ”Vi får mycket av vår kunskap om omvärlden 

genom film och tv. Film är ett starkt medium som påverkar oss alla. Den har länge använts i 

propagandasyfte, för att manipulera och förleda oss i en viss riktning och till en viss åsikt. 

Filmen har varit ett viktigt vapen i många krig och de nyheter vi ser i tv är ofta starkt styrda. 

Men vad som är sant eller inte kan vara svårt att avgöra.” (s. 60) Här talar alltså författaren 

om att det gäller att vara kritisk. Något som märks i boken är författarens egna granskning av 

filmerna, där han ofta kommer med starka åsikter.  De starka tolkningarna ses exempelvis i 

kapitlet om temat sexualitet. Där sägs: ”Till och med i Sverige, som påstås vara världens mest 

jämställda land , är kvinnors sexualitet ett problem. I början av 2000-talet kom en hel rad 

filmer som handlade om unga tjejer/....../Men i alla dessa filmer är sexualiteten ett problem 

och/eller ett hot för tjejerna, och ofta handlar det om sexuella övergrepp. Jag tänker på filmer 

som Hip Hip Hora!, Fjorton suger, Sandor/slash/Ida och Fröken Sverige” (s.151-152) Här 

kritiserar författaren några specifika filmer. En pedagogisk tanke med det kan vara att 

eleverna ska följa hans exempel och själva tänka efter vad de tycker om filmer. Faran kan vara 

att eleven ”köper” författarens tolkning rakt av när det gäller en viss film och därmed inte 

granskar självständigt.

På vilket sätt behandlar boken att göra egen film?

Den behandlar inte alls att göra egen film.

3.6 Resultat och sammanfattning

Böckerna skiljer sig åt ganska mycket i vad de tar upp när det gäller film, vilket kan tyda på 

en osäkerhet hur ämnet ska behandlas. Det kan bero på att film är relativt nytt i skolans 

kursplan i svenska och man har inte en tradition att luta sig emot. Ess i svenska är mest 

inriktad på historia och klassiska filmer och böcker. Svenska Plus är mer inriktad mot nyare 

böcker  och filmer som passar ungdomar. I den boken finns även filmskapande med. Mango 

Film är inriktad på hur man kan se och analysera film, hur film görs och filmskapande. 

Filmskolan tar upp mycket fakta om filmproduktion, genrer, filmskapare men även olika 

teman som handlar om värderingar. 
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De båda böcker som är allmänna läroböcker i svenska har det gemensamt att de inte har  

utrymme för att utveckla ämnet film särskilt djupt. Det blir, kanske nödvändigtvis, ihopdraget 

och sammanfattande. Båda böckerna har arbetsuppgifter och frågor som komplement till 

texten och det är oftast där som filmupplevelsen, kritisk granskning och filmskapande 

kommer in. Självklart har de böcker som är helt inriktade på film större möjlighet att få med 

fler aspekter inom filmområdet.

Frågan om hur böckerna tar upp filmupplevelse kan vara svår att svara på. Det kan vara något 

som är svårt att beskriva i en text eller göra uppgifter kring och är kanske något som tas för 

givet mer eller mindre. Filmupplevelsen nämns dock som något viktigt i alla böckerna men 

tas upp i skiftande grad. I Filmskolan och Svenska plus har filmupplevelsen en mer 

framträdande plats än i de andra böckerna.

Samtal kring värderingar var en annan aspekt jag undersökte. Det är inget stort tema i 

böckerna som berör film, men det finns med i två av dem, Filmskolan och Svenska Plus, där 

det finns frågor som är underlag till diskussioner.

Kritisk granskning av medier tas upp i alla böcker som berör film. Det tas dock upp i olika 

grad och på olika sätt. Ibland görs det med direkta tips, som i Mango Film och ibland berörs 

det ytligt  som i Ess i svenska eller indirekt som i Filmskolan.

Något slående är att filmskapande inte tas upp i högre grad. Det är bara två av böckerna, 

Mango film och Svenska Plus, som har med detta. Och när böckerna behandlar filmskapande 

gör man inte det på djupet. Eleverna ges inte tillräcklig vägledning i hur de ska göra. Mango 

Film kommer ändå närmast målet när det gäller detta. Man undrar om eget filmskapande tas 

upp av pliktkänsla och att man inte tror att det finns möjligheter att genomföra det. Jag skulle 

tro att det krävs kompletterande material och kunskap om man tänker sig att använda de här 

läromedlem för att göra egen film. 

När det gäller jämförelsen mellan hur film och skönlitteratur framställs och behandlas i 

läroböckerna är det först och främst tydligt, och knappast förvånande, att skönlitteratur får 

mer utrymme kvantitativt vilket visar sig i de allmänna svenskböckerna. Däremot har det 
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kommit några läroböcker som är specialiserade på film, där det finns plats för fördjupning i 

ämnet. Det man kan se att film har fått en självklar plats i läroboken i svenska, men upptar ett 

mindre antal sidor än skönlitteratur.

Inom skönlitteratur går böckerna in djupare på enskilda texter. Inom film beskrivs inte 

innehållet i filmerna lika mycket. Det finns en tendens till att man inom filmen tar upp mer 

nutida, moderna filmer medan man inom skönlitteraturen tar upp fler äldre verk. I de flesta 

böckerna strävar författarna mot att ta upp verk som ska intressera ungdomarna och anknyta 

till deras verklighet. När det gäller att producera egen text så är det en stor övervikt för 

skönlitteraturen. Böckerna går mer in på hur man kan skriva egna texter. Att göra egen film är 

något som inte kommer fram lika mycket i läroböckerna. Både när det gäller film och 

litteratur beskrivs i böckerna hur texten är uppbyggd. En bok, Ess i svenska går däremot 

mycket mer på djupet när det gäller hur texten är uppbyggd när det gäller skönlitteratur än när 

det gäller film. 
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