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Abstract 

The purpose of this thesis paper has been to examine how professional teachers in social 

science for secondary school talks about the use of movies for educational purposes. Four 

experienced teachers have been interviewed, and their answers created a result which were 

analyzed in accordance to the theory of this paper, which is the basic questions of didactics, 

why? what? and how. This thesis paper is also examining what didactic challenges that may 

occur when teaching using film according to the teachers in the study. The study shows that 

the teachers’ attitude towards the use of film in educational purposes are mainly positive, 

especially because the films add an audio-visual dimension to the subject. The teachers are 

however not only positive towards the use of film, as they talk about a problem with finding 

movies that fits both the students’ academic level but also the recommended age for the 

classes. The didactic questions are very visible in the teachers’ answers during the interviews, 

As they discussed reasons for and different ways how to use film for teaching social science 

in ways that can answer the didactic questions why? what? and how?  
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1. Inledning  

 

Samhällskunskapsämnets innehåll och mål är idag reglerat utifrån läroplan och kursplan och 

detta gäller såväl för högstadiet som på gymnasiet.1 2 Något som däremot är helt upp till 

läraren att besluta om är hur innehållet ska läras ut, det vill säga undervisningsmetoden, då 

läroplanen inte ger något stöd till läraren gällande vilka metoder som kan lämpa sig för att 

förmedla dess innehåll. Dessutom är det en del av lärarens uppdrag att göra ett urval på allt 

innehåll och ämnesstoff för att organisera undervisningen. Detta väcker frågan om att 

undersöka hur lärare väljer att lära ut samhällskunskap i dagens skola.  

 

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle. Det finns applikationer och hemsidor för det mesta, 

och till och med hushållet blir allt mer digitaliserat. Därför är det även logiskt att 

digitaliseringen kommer till skolans värld, trots att det länge funnits digitala hjälpmedel i 

skolan. Bland annat har Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får en allt större roll i 

undervisningen i flera ämnen. IKT kan beskrivas som ett förhållningssätt jämtemot tekniska 

hjälpmedel, samt hur dessa kan användas för att underlätta lärandet hos eleverna.3  

 

Att skolan har digitaliserats väcker en idé om att undersöka hur ett av de absolut vanligaste 

medierna, film, används i undervisningen. Vi vet att ämnen som historia använder film i 

undervisningen, men frågan är hur det ser ut i samhällskunskapsämnet. Den redan existerande 

forskningen på området är bristfällig, då det framförallt är film kopplat till just historieämnet 

som varit aktuellt i tidigare studier.  

 

Denna studie kommer att bidra med att undersöka vad yrkesverksamma 

samhällskunskapslärare på högstadiet anser om användandet av film i samhällskunskapen, 

samt vilka didaktiska möjligheter och utmaningar som kommer med filmen. Detta kommer 

dessutom att sättas i perspektiv med de didaktiska frågorna vad? hur? och varför? för att 

försöka komma underfund med hur lärarna motiverar hur de använder film i 

samhällskunskapen.  

 
1 Skolverket, 2011. Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet. s. 224    

2 Skolverket, 2011. Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen. s. 143 

3 Nationalencyklopedin (hämtad 2019-12-03) Digitalisering. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/digitalisering 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/digitalisering
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1.1 Syfte och frågeställning  

 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll film har i 

samhällskunskapsundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Dessutom syftar studien till att 

knyta ihop användandet av film i samhällskunskapsundervisningen med de didaktiska 

grundfrågorna för att undersöka hur dessa speglar sig i användandet av film i undervisningen, 

samt vilka didaktiska utmaningar som framträder. 

1.1.2 Frågeställningar 

Syftet leder fram till följande frågeställningar: 

• Hur talar lärare om att använda film i samhällskunskapsundervisningen?  

• Hur kommer de didaktiska frågorna varför, vad och hur till uttryck i lärarnas 

uppfattning om att använda film i samhällskunskapsundervisningen?  

• Vilka didaktiska utmaningar med användandet av film i samhällskunskapen 

framkommer från lärarsvaren?  

1.2 Disposition  

I nästa kapitel i denna uppsats presenteras en forskningsöversikt på området som dels berör 

användandet av film i undervisningen, men även andra läromedels didaktiska påverkan på 

undervisningen. I uppsatsens tredje kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk, som sedan 

kommer att ligga till grund för analysen. Det fjärde kapitlet redogör för den använda metoden 

och de metodologiska överväganden och reflektioner som gjorts. I det femte kapitlet skrivs 

resultatet från intervjuerna fram, och analyseras sedan med hjälp av det teoretiska ramverket. 

I det sjätte kapitlet förs sedan en diskussion om resultatet med utgångspunkt i den tidigare 

forskningen, och slutligen skrivs studiens slutsatser fram. 

2 Tidigare forskning  

I denna del presenteras relevant forskning om användandet av spelfilm i undervisningssyfte. 

Som tidigare nämnts så är den befintliga forskningen om att använda film som metod i 
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samhällskunskap begränsad. Av detta skäl har även annan relevant forskning studerats, och då 

handlar det framförallt om användandet av film som metod i historieämnet.  

 

2.1 Film som undervisningsmaterial 

Gymnasieläraren Catharina Hultkrantz undervisar i svenska och historia, samtidigt som hon 

tidigare har undervisat i filmkunskap. Det var just med filmkunskapen som grund som idéen 

till avhandlingen, Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieämnet på gymnasiet föddes. Hultkrantz observerade hur eleverna växte och blommade 

ut under lektionerna i filmkunskap, samtidigt som eleverna utvecklade analys- och 

reflektionsförmågan. Spelfilm har enligt Hultkrantz en stor roll som informations och 

historiespridare i samhället, såväl i Sverige som internationellt. Hultkrantz hänvisar till källor 

som rankar de mest tillförlitliga historiska källorna i Sverige, och där rankas film på en 

tredjeplats där endast böcker och muséer ligger före. Detta menar Hultkrantz förklaras av att 

det alltid funnits ett intresse hos såväl filmskaparna som hos publiken för filmer baserade på 

historiska händelser. Dock höjer Hultkrantz ett varningens finger då det alltid finns ett 

filmteam och en regissör som vill sätta sin egen prägel på filmen, och det finns exempel där 

detta har skadat den historiska trovärdigheten.4 

Syftet med Hultkrantz studie är att via intervjuer studera lärares historiebruk och 

historieförståelse utifrån film som ett didaktiskt verktyg. Med det som utgångspunkt har 

Hultkrantz konstruerat frågeställningar anpassade för att få reda hur och varför lärare 

använder film i undervisningen, samt vilka filmer som används.5   

Lärarna som deltar i studien motiverar flera olika anledningar till att använda film i 

undervisningen. Det första syftet är faktaförmedling. Här används främst fakta- och 

dokumentärfilmer som används i denna del, men även vissa spelfilmer kan fylla samma 

funktion. Det andra syftet är flerperspektivism, det vill säga att eleverna ska få möjlighet att 

studera historiska händelser ur olika aktörers perspektiv, samt olika perspektiv kopplade till 

tid och rum. I och med detta får eleverna en möjlighet till att utveckla sin analys och 

reflektionsförmåga. Det tredje syftet är empati och moral, och för detta syfte så står 

exempelvis folkmord och andra historiska trauman i fokus. Här används främst spelfilmer, då 

det är vanligt med filmer som handlar om just dessa historiska trauman. Det fjärde syftet är 

 
4 Hultkrantz, Catharina. (2014). Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieämnet på gymnasiet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014. Umeå. s. 2-3 

5 Hultkrantz, (2014),  s. 5 



 4 

källkritik, vilket innebär att eleverna ska granska sanningshalten i filmen. Det femte och sista 

syftet är att använda film som intresseväckare för ett ämne, och då används filmen oftast som 

introduktion eller avslutning till ett ämnesområde. Syftet med detta är att antingen väcka ett 

intresse, eller ge eleverna en möjlighet till igenkänning med det område som nyss studerats.6 

Ett genomgående tema för filmens roll i historieämnet är att den används i kompletterande 

syfte till annat material i undervisningen, som exempelvis läroboken. Detta understryks även i 

lärarnas svar angående hur de arbetar med filmer i undervisningen. Många lärare anser att det 

är låg sanningshalt i spelfilmer, men då blir det samtidigt möjligt att använda filmen för att 

arbeta med källkritik. Många lärare uppger att användandet av film ger en möjlighet till att 

arbeta med en sorts historisk samhällskunskap, där möjlighet ges till att studera såväl makro 

som mikrohistoria. Lärarna uppger att den vanligaste metoden för att arbeta med film är att 

först titta på antingen kortare filmklipp eller en hel film för att sedan, efter diskussioner, låta 

ämnet mynna ut i någon form av examination. En nackdel som lärarna lyfter är att eleverna 

kan uppfatta filmen som enbart underhållning. Lärarna är också, i enighet med flera forskare, 

övertygande om att populärkulturen har en påverkan för hur eleverna ser på historia, då 

elevernas historiska förståelse ofta baseras på vad de sett på film.7 

 

Den dominerande sorten av film som används i klassrummet är dokumentärerna, som anses 

vara mer faktamässigt korrekta jämfört med spelfilmer. Dokumentärfilmer framställs även 

som mindre problematiska, då det krävs ett större arbete att hitta historiskt korrekta 

spelfilmer. Ett genomgående tema i intervjuerna var dock att lärarna ansåg att med rätt typ av 

planering och genomförande så kan nästan vilken typ av film som helst användas i 

undervisningen.8  

Även Maria Deldén skriver om film i historieundervisningen i avhandlingen Historien som 

fiktion Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen. Deldén väljer dock 

att istället för att skriva om film i allmänhet utifrån ett lärarperspektiv som Hultkrantz gör i 

sin avhandling, forska om elevers upplevelse av spelfilm i undervisningssammanhang.9 Som 

 
6 Hultkrantz, (2014),  s. 90-92 

7 Hultkrantz, (2014), s. 95-99  

8 Hultkrantz, (2014), s. 100-101 

9 Deldén, Maria, (2014). Historien som fiktion - gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen, 

Forskarskolan Historiska medier, Umeå universitet, Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet. s. 1-3 
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grund till studien använder Deldén en stor variation av spelfilm som sträcker sig från allt 

mellan Titanic och Schindlers list.10  

En av eleverna uttrycker att en effekt av att titta på Titanic snarare leder till ett intresse av att 

följa huvudkaraktärerna Jacks och Roses öden än det faktiska händelseförloppet för Titanic. 

Ett annat vanligt återkommande drag hos eleverna är den empati de kommer att känna för 

karaktärerna då de lever sig in i filmernas händelseförlopp, och exempelvis känner med 

Helen, det judiska hembiträdet som blir misshandlad i Schindlers list. Ytterligare ett exempel 

på inlevelse är när eleverna uppger att de känner sig som en del av de judar som tackar Oskar 

Schindler. Detta menar Deldén är exempel på när spelfilmen väcker känslor som egentligen 

inte har med den studerade historiska händelsen att göra, utan snarare är en del av ett 

populärkulturellt inslag i filmen.11   

När eleverna som deltagit i studien får frågan hur de anser att de lär sig av att kolla på film 

uppger de att film är ett enklare sätt att lära sig på då de anser att läsning är mer ansträngande. 

Dessutom menar flera elever att sättet som en film berättar historian på är enklare att förstå 

och sedan minnas jämfört med läroböckernas sätt. Flera elever pekar även på att 

kombinationen av historieberättande, ljud och rörlig bild ger en ökad koncentration, och 

därför lär de sig mer. Vissa elever reflekterar också över skillnaden mellan kurslitteratur och 

skönlitteratur. Visserligen så menar eleverna att det är lättare och roligare att läsa 

skönlitteratur, samtidigt som de understryker att de fortfarande föredrar spelfilmen framför 

skönlitteratur.12 

 

Elevernas svar under intervjuerna visar att spelfilm kan vara ett effektivt didaktiskt redskap, 

framförallt i kombination med annat material som får eleverna att på riktigt reflektera och 

tänka till. Framförallt är det jämförandet mellan olika källor som eleverna gillar, då de får 

chansen att antingen jämföra filmen med verkligheten.  Eleverna gillar även muntliga 

redovisningar av filmerna, då de tyckte att de fick lära sig intressanta saker från 

klasskompisarnas redovisningar. Eleverna anser även att film är en bra metod för att på bästa 

sätt inleda ett nytt område.13  

 

 
10 Deldén, (2014). s. 55 

11 Deldén, (2014). s. 84  

12 Deldén, (2014). s. 114-115 

13 Deldén, (2014). s. 116-121 



 6 

Elevernas svar vittnar även om att de själva upplever att de når en annan sorts förståelse 

genom spelfilm i undervisningen. Detta kan förklaras med att eleverna behövde tolka delar av 

filmen, och att det då uppstod en ny typ av förståelse. Elevernas uppfattning är även att de kan 

lära sig av spelfilmer, och framförallt så menar eleverna att det går att lära sig  av historien. 

Dels så kan historiska filmer lära oss så att vi inte begår samma misstag, samtidigt som 

spelfilmerna ofta förmedlar alla människors lika värde.14 

 

Deldén slår fast att studiens resultat visar på att spelfilm i undervisningen är ett didaktiskt 

dilemma, då filmen inte är utformad för undervisning, och därför riskerar att inte uppnå 

ämnets uppdrag och innehåll. Deldén menar att det är viktigt att vara medveten om detta som 

lärare om spelfilm ska användas. Ytterligare ett resultat som framkommer i studien är att 

eleverna har en tendens att engagera sig emotionellt i filmen, och därigenom blir filmen inte 

bara en väg till förståelse, utan även en väg till upplevelse. Deldén menar, att om film 

hanteras rätt, så kan det leda till ny historisk kunskap och detta stöds av elevernas i studien.15  

 

Deldén reflekterar även över spelfilmens faktiska innehåll, och det faktum att de historiska 

händelser som filmerna är baserade på oftast är väldigt speciella och traumatiska, och därför 

så behövs den historiska kontexten. Deldéns studie visar att eleverna oftast behöver hjälp att 

se och förstå dessa kontexter, då spelfilmen inte kan ge det på egen hand.16 

 

Adam Woelders har författat den vetenskapliga artikeln "It Makes You Think More When You 

Watch Things": Scaffolding for Historical Inquiry Using Film in the Middle School 

Classroom där han skriver om historieämnet, och hur läraren kan ha mindre påverkan på 

elevernas kunskap än de stora digitala plattformarna som eleverna stöter på utanför skolan. 

Woelders har själv upptäckt att det finns en mening med att använda film i undervisningen, då 

det skapar en vidare förståelse hos eleverna, samtidigt som det väcker ett intresse och skapar 

en mer intressant planering för eleverna.17   

 

Woelders lyfter fram att forskning visar att undervisning i historia och samhällskunskap som 

använder film som pedagogiskt verktyg är fördelaktigt för eleverna, då det skapar ett större 

 
14 Delden, (2014). s. 120-121 

15 Deldén (2014). s. 125 

16 Deldén (2014). s. 124-125 

17 Woelders, Adam. (2007). "It Makes You Think More When You Watch Things": Scaffolding for Historical 

Inquiry Using Film in the Middle School Classroom. The Social Studies. 98. s. 145-147.  
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intresse hos eleverna för att utveckla ytterligare kunskap i ämnet. Woelders skriver även att en 

bra undervisning i samhällskunskap och historia kräver en engagerande undervisningsmetod 

snarare än att läraren bara överför kunskapen till eleverna via föreläsningar, då detta bara blir 

en repetition som snart är glömd av eleverna. I likhet med de tidigare presenterade studierna 

så menar även Woelders att eleverna utvecklar sin reflekterande och analyserande förmåga 

när innehållet i filmerna jämförs med andra källor.  Därför rekommenderar Woelders 

användandet av film, då det skapar en större förståelse hos eleverna i ämnet, samtidigt som 

det skapar en större lust till att lära.18  

Wayne Journell och Lisa Brown Buchanan publicerar i den vetenskapliga tidskriften The 

Social Studies den vetenskapliga artikeln Making Politics Palatable: Using Television Drama 

in High School Civics and Government Classes där de skriver om den amerikanska TV-serien 

Vita Huset (originaltitel: The West Wing) samt hur serien används i 

samhällskunskapsundervisningen i USA. Som namnet på TV-serien avslöjar så handlar den 

om amerikansk politik, och tittarna får följa en handling som utspelar sig i maktens korridorer 

i Vita Huset. Serien används av lärare som deltar i artikelns studie för att lära eleverna om 

politik, och allt vad det innefattar, vilket kan vara allt från politiskt styre till hantering av 

medier. Serien är dock snarare en del av populärkulturen än undervisning, och dess syfte är att 

underhålla och tjäna pengar till skaparna. Serien nådde en stor popularitet i USA vilket de 27 

Emmys som serien vann skvallrar om.19 

Journell och Brown Buchanan lyfter fram flera fördelar med att använda serien i 

undervisningen. Dels så skapar användandet av serier ett större intresse hos eleverna, då det är 

ett roligare medium att använda sig av än den traditionella läroboken. Dessutom blir serien 

flera gånger faktamässigt mer djupgående än läroboken. Dessutom håller sig serien ofta i fas 

med läroplanen för samhällskunskap (civics) i den amerikanska skolan, vilket legitimerar 

serien som läromedel. Författarna höjer dock ett varningens finger för det faktum att serien är 

just det, en serie framtagen i kommersiellt syfte. Serien handlar dessutom inte heller enbart 

om politiken, utan det är ofta som handlingen istället snarare fokuserar på huvudkaraktärernas 

utveckling och relationer sinsemellan.20 

 
18 Woelders, (2007). s. 150  

19 Journell, Wayne och Brown Buchanan, Lisa (2012). “Making Politics Palatable: Using Television Drama in 

High School Civics and Government Classes”, The Social Studies, 103:1, 1-11s. 1-2 

20 Journell och Brown Buchanan, (2012). s. 6 
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Men hur ska då lärarna använda serien som läromedel? Dels så lyfter Journell och Brown 

Buchanan fram att det går att använda enskilda, isolerade klipp från serien för att på så sätt 

skapa en djupare förståelse hos eleverna kring ämnen som är kopplade till läroplanen. Ett 

problem som presenteras i samband med detta är dock att eleverna då går miste om hela 

kontexten kring en händelse. De lyfter dessutom fram att det är viktigt att aktivt jobba med de 

elever som kan ha svårt att följa med i seriens snabba tempo samtidigt som de ska fokusera på 

att lära sig. Därför menar de att det kan vara bra att ta en paus en går var femtonde minut och 

diskutera. Journell och Brown Buchanan slår även fast att seriens lärandepotential helt beror 

på lärarens förmåga att koppla serien till det verkliga livet och exempelvis efter varje avsnitt 

koppla vad som utspelade sig i avsnittet till en liknande händelse som hänt på riktigt. 

Slutligen så slår de fast att det finns möjligheter för en lyckad undervisning i samhällskunskap 

om läraren är villig att använda film och serier i undervisningen.21  

Journell och Brown Buchanan har genomfört ytterligare en studie baserat på samma serie, 

The West Wing. Rent generellt så har film som en del av undervisningen oftast en negativ 

aura. När filmen Bad Teacher från 2011 ska gestalta en dålig lärare så blir det en lärare som 

endast visar hollywoodfilmer för sina elever. Samtidigt som läraren i filmen har sina tydliga 

brister så visar forskning på att populärkultur kan fylla en viktig roll i undervisningen, då det 

bidrar med en visuell dimension som annars saknas. Att exempelvis titta på Leonardo 

DiCaprio’s version av Romeo och Julia eller Ridley Scotts Gladiator bidrar till en typ av 

förståelse som inte kan uppnås genom att enbart använda läroboken. Viktigt är dock att 

läraren har ett pedagogiskt mål med filmvisningen.22 

I relation till detta presenterar Journell och Brown Buchanan att amerikanska lärare mer ofta 

än sällan väljer att använda spelfilmer i undervisningen, dels för att engagera eleverna, men 

även som en metod för att förmedla fakta till eleverna. Journell och Brown Buchanan 

genomför en studie om hur olika elever svarar på en spelfilm visad i utbildningssyfte. I 

studien ingår två klasser samhällskunskap på olika nivå (men med samma lärare), en 

grundkurs och en fortsättningskurs. Ett problem som identifieras av Journell och Brown 

Buchanan är att lärare kan ha en tendens att tänka att samma film fungerar för alla elever, 

trots alla faktorer som skiljer dem åt.23  

 
21 Journell och Brown Buchanan, (2012). s. 9 

22 Journell och Brown Buchanan, (2012). Rethinking ”general audience”: A comaparison of students’ 

understanding of popular film in high school honours and general-level classes i American Secondary Education 

41(1) s. 31-51 

23 Journell och Brown Buchanan, (2012). s. 31-51  
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Läraren för klasserna berättar att han visar ett avsnitt av serien i veckan för klasserna, och är 

övertygad om att samtliga elever drar fördel av visningen av serien. Han menar att eleverna 

uppskattar och ser fram emot att komma till lektionen och titta på serien, samtidigt som han 

hoppas att de lär sig samtidigt som de har roligt. Läraren är dock snabb med att reflektera över 

det faktum att eleverna i fortsättningskursen med stor sannolikhet når en högre nivå av 

förståelse från serien. Samtidigt uppger han att han varit orolig för att eleverna i grundkursen 

ska missa det som serien ska förmedla.24  

 

Journell och Brown Buchanan kunde under den termin som studien fortgick observera att 

majoriteten av eleverna i grundkursen hade svårigheter med att ta till sig seriens politiska 

innehåll och applicera det i större samhällsvetenskapliga perspektiv. Under tiden som serien 

visades så hade läraren försett eleverna med frågor att besvara under avsnittens gång för att 

försäkra att eleverna följde med. Eleverna i fortsättningsklassen tenderade till att svara på 

majoriteten av frågorna samtidigt som de kollade på serien. Fortsättningsklassen klarade även 

av att följa handlingen i såväl enskilda avsnitt som i serien i stort. Läraren försökte med 

samma upplägg för grundkursen, där ett helt avsnitt behandlades under en hel lektion. Detta 

insåg han dock efter två veckor att det inte fungerade, då det blev för mycket information för 

eleverna att processa med först ett helt avsnitt och sedan den efterföljande diskussionen. Detta 

ledde till att läraren, i samråd med Journell och Brown Buchanan, började dela upp varje 45 

minuter långa avsnitt i tre delar på 15 minuter vardera. Detta ledde till att eleverna förstod 

serien bättre, vilket i sin tur innebar bättre diskussioner. Denna förbättring kom dock inte utan 

kostnad, plötsligt tog det 90 minuter att spela upp ett 45 minuter långt avsnitt. Till skillnad 

från fortsättningskursen så hade eleverna dessutom problem med att hålla fokus på enskilda 

handlingar och den stora handlingen  som serien följde.25  

 

Journells och Brown Buchanans slutsatser utifrån studien är att spelfilm, eller som i detta fall, 

serier, är en bra metod för läraren att skapa ett högre elevengagemang, samtidigt som eleverna 

får ta del av en audiovisuell upplevelse kopplat till undervisningen som de annars skulle gå 

miste om. Dock kan läraren inte alltid visa en film rakt av, och framförallt inte alltid samma 

film på samma sätt för olika klasser med olika kunskapsnivå.26  

 
24 Journell och Brown Buchanan, (2012). s. 31-51 

25 Journell och Brown Buchanan, (2012). s. 31-51 
26 Journell och Brown Buchanan, (2012). s. 31-51 
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2.2 Läromedel som didaktiskt redskap 

I den ovanstående delen ligger fokus på film i undervisningen, och av den forskning som 

presenteras där kan slutsatsen dras att film kan vara ett läromedel i undervisningen, och det 

motiverar denna del av forskningsläget, vilket är användandet av andra läromedel i 

undervisningen, och då är det framförallt användandet av läroboken. Detta är relevant för 

denna studie, då fenomenen med läroboken som läromedel kan appliceras på andra läromedel, 

som i detta fall, film.  

 

Niklas Ammert har sammanställt boken Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och 

praktik där Ammert själv tillsammans med ett flertal andra forskare studerar läromedel i 

allmänhet och läroböcker i synnerlighet, utifrån hur dessa påverkar undervisningen. Ammert 

presenterar i kapitlet Om läroböcker och studiet av dem  att läroboken är skolans dominerande 

läromedel, och är en viktig del i skolans socialisationsprocess. Med det så menas att 

läroboken är bärare och förmedlare av de normer som existerar i samhället, och dessa normer 

överförs alltså via läroboken till eleverna. Det innebär att läroboken har ett större uppdrag än 

att enbart förmedla fakta till eleverna, då den även förmedlar olika normer och värden, som 

enligt Ammert anpassas utifrån exempelvis läroplanen och andra statliga styrdokument.27  

 

I samma antologi som Ammerts text skriver Boel Englund kapitlet Vad gör läroböcker? 

Englund skriver i denna del att läroböckerna kan vara kulturskapare, samtidigt som de är 

meningsskapare. Dock så presenterar Englund forskning om elevernas syn på läroboken, 

vilket visar att eleverna tycker att läroboken är tråkig, samt att de lär sig bättre av andra 

läromedel än läroboken. Englund menar vidare att läroboken kan hjälpa eleverna att möta 

andra människors erfarenheter, och i mötet med dessa reflektera och skapa sig en egen 

uppfattning.28 Detta är i linje med den forsknings som presenterats av exempelvis Deldén, där 

eleverna i hennes studie menar att de har en högre koncentration när de använder ett annat 

läromedel än just läroboken.  

 

De två studierna av läroboken är relevant för denna uppsats, då det som Ammert och Englund 

skriver fram om läroboken inte nödvändigtvis behöver vara explicit för just läroboken. Det 

 
27 Ammert, Niklas., (2011). Att spegla världen. I Ammert, Niklas (red.) Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur Ammert, Niklas. 2011. Att spegla världen: Läromedelstudier i teori och praktik världen. s. 25 – 28 

28 Englund, Boel, (2011). Vad gör läroböcker?. I Ammert, Niklas (red.) Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. s. 279-286 
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kan istället vara så att det blir extra tydligt just för att läroboken är det dominerande 

läromedlet, och därför går det att se likheter mellan lärobokens inverkan på undervisningen 

med filmens roll, då det tidigare i forskningsläget slogs fast att film kan användas som 

läromedel. 

Vad som framträdde tydligt i forskningen om användandet av film var inslagen om fiktion. 

Det fanns dock inte allt för stora reflektioner eller faktaunderlag angående användandet av 

fiktion, förutom att det ofta finns ett kommersiellt syfte med fiktionen som kan kollidera med 

skolans faktaförmedlande syfte. Men, kan fiktion användas som ett didaktiskt redskap? Detta 

besvarar Caroline Graeske i Fiktionens mångfald – om läromedel, läsarter och didaktisk 

design om inkluderingen av fiktion i läromedel och undervisningen. Graeske menar på att 

fiktionen hjälper när de ska skapa en kunskap, samtidigt som fiktionen kan hjälpa eleverna till 

kunskap om olika fenomen. Dessutom så menar Graeske att fiktion, om den används fullt ut, 

skapar en hänförelse för den nya världen som målas upp. Det är dock väldigt sällan som detta 

kan ske fullt ut, vilket berövar eleverna på en del av upplevelsen med fiktionen. Graeskes 

studie där hon undersöker funktionens roll i läromedel visar att fiktionen oftast används för att 

nå kunskaper i ett större sammanhang än själva fiktionen.29   

 

2.3 Sammanfattning av forskningsläge  

Sammanfattningsvis så har detta forskningsläge visat på de stora styrkorna med att använda 

film som läromedel i undervisningen. Ofta uppger eleverna att film är mer intressant än att 

höra läraren prata eller att läsa i läroboken, samtidigt som lärarna ser ett syfte med att låta 

filmen visualisera det som de tidigare har pratat om. Även lärarna ser det som positivt med 

film då en bra film kan göra ämnet mer intressant för eleverna. Det är dock viktigt att inte 

bara visa en film, utan reflektera över vilken film som visas, dels så att den håller måttet 

innehållsmässigt, men även så att filmen passar den tilltänkta målgruppen.  

Forskningsläget berättar även att ett läromedel kan vara socialiserande, vilket innebär att 

läromedlet, eller som detta forskningsläge specifikt skriver, läroboken, har ett större uppdrag 

än att enbart förmedla fakta till eleverna, utan även föra vidare samhällets normer och värden. 

Läroboken kan även vara ett verktyg för att låta eleverna möta andra människors verklighet, 

eleverna själva tycker dock att läroböckerna oftast är tråkiga. Ett didaktiskt verktyg kopplat 

till läromedlen kan vara användandet av fiktion. Via fiktionen kan eleverna nå kunskap och 

 
29 Graeske s. 77 
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förståelse av fenomen. Det är dock sällan helheten av fiktionen förmedlas till eleverna, och 

fiktionen används oftast för att eleverna ska få kunskap om någonting som är större än själva 

fiktionen. 

3 Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Samhällskunskapsdidaktikens grundfrågor 

Det teoretiska ramverket för denna studie åtgår ifrån det samhällsdidaktiska forskningsfältet, 

och de olika kategorier som finns i planeringen och genomförandet av undervisningen. 

Studien undersöker användandet av film i samhällskunskapsundervisningen, vilket gör det 

naturligt att undersöka vilket innehåll som filmerna tar upp, samt hur filmerna används, och 

därav så utgörs det teoretiska ramverket av samhällskunskapsdidaktikens grundfrågor, vilka 

är legitimitets-, innehålls- och kommunikationsfrågan. Dessa ämnesdidaktiska frågor är mer 

kända som vad-, hur- och varför-frågan  

 

3.1.1 Samhällskunskapsdidaktikens legitimitetsfråga  

Legitimitetsfrågan kan även kallas för varför-frågan, då det som berörs är anledningen, varför 

man ska läsa samhällskunskap. Läraren måste kunna motivera för såväl ämnet i stort som det 

mindre ämnesområdet och varför det är relevant. Detta menar Ekendahl, Nohagen och 

Sandahl måste motiveras med mer än endast hänvisningar till vad en kursplan eller en lärobok 

säger, det räcker inte för att övertyga eleverna. Istället menar de på att lärarna istället måste 

motivera hur ämnet och dess innehåll kan påverka eleverna i verkliga livet. Vidare skriver de 

att en skicklig och erfaren lärare ska behärskqa detta, och kunna göra ämnet levande för 

eleverna, vilket i sin tur skapar en vilja för eleverna att lära sig mer.30 

 

Ekendahl, Nohagen och Sandahl hänvisar till historikern, Sven-Eric Liedman, som tog fram 

tre bildningsideal för samhällskunskapsämnet, och dessa tre kan användas för att motivera 

ämnets syfte. Det första idealet är humanistisk bildning, som innebär att 

samhällskunskapsämnet formar eleverna till självständiga individer. Det andra 

bildningsidealet är den demokratiska bildningen, som innebär att samhällskunskapen används 

för att eleverna ska utvecklas till demokratiska medborgare, som kan reflektera över sin egen 

roll i samhället och ta ställning i samhällsfrågor. Samtidigt som ska eleven förberedes för att 

 
30 Ekendahl, Ingegerd, Nohagen, Lars & Sandahl, Johan (2015). Undervisa i samhällskunskap: en 

ämnesdidaktisk introduktion. 1. uppl. Stockholm: Liber. s. 31 
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vara klara av att kritiskt granska andra människors ställningstaganden. Det sista idealet är den 

ekonomiska bildningen, som innebär att samhällskunskapen används som medel för att 

förbereda eleverna inför ett yrkesliv, där de ska ha vetskap om sina rättigheter samt kunna 

samarbeta med andra. Dessa tre bildningsideal kan alltså tjäna som den större motivationen 

för varför samhällskunskapen är viktig, då samtliga tre bildningsideal är viktiga för eleverna 

att ha med sig när de lämnar skolans värld.31 

 

3.1.2 Samhällskunskapsdidaktikens innehållsfråga 

Det går inte att undervisa om allt som ingår i samhällskunskapsämnet, och därför måste 

läraren göra didaktiska övervägningar och göra ett urval över vad undervisningen ska 

förmedla. Detta didaktiska dilemma kallas för innehållsfrågan, eller, vad-frågan. Vad-frågan 

beskrivs av Ingegerd Ekendahl, Lars Nohagen och Johan Sandahl som handlar om just vilket 

innehåll som ska vara en del av undervisningen. Innehållsfrågan påverkas dels av skolans 

styrdokument, men även av den undervisande läraren, som har som uppdrag att välja ut vilka 

delar av ämnet som ska vara med i planeringen. Framförallt så brukar innehållsfrågan handla 

om vilket innehåll som kan hjälpa eleverna med att utveckla deras samhällsvetenskapliga 

tankesätt.32   

 

Innehållsfrågan handlar i mångt och mycket om undervisningsplanering. Innehållsfrågan har 

två beståndsdelar, där den ena är av relevans för denna studie. Den beståndsdelen är 

urvalsfrågan. Urvalsfrågan handlar om att välja ut det bästa innehållet för att eleverna ska 

kunna utveckla ett antal egenskaper. Ekendahl, Nohagen och Sandahl skriver att det är en bra 

idé att läraren reflekterar över vad den vill att eleverna ska ta med sig från 

samhällskunskapslektionerna ut i livet efter skolan för att lyckas såväl privat som i arbetslivet 

och samhällslivet. Vidare så menar de att det är viktigt att reflektera över exakt vad som är 

syftet med den planerade undervisningen, dels för att undervisningen ska förmedla det som 

det var tänkt, men även för att kunna motivera undervisningen till eleverna.33  

 

 
31 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 46-47 

32 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 32 

33 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 85-86 
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3.1.3 Samhällskunskapsdidaktikens kommunikationsfråga   

Det räcker inte enbart med att göra urvalet om vilket innehåll som undervisningen ska 

innefatta, det krävs att rätt metod används för att optimera effekterna från innehållsfrågan, och 

där kommer kommunikations-, eller hur-frågan in i undervisningen.34 Hur-frågan kan 

beskrivas som lärarens metoder för att kommunicera ämnesstoff med eleverna, och de 

didaktiska val som läraren gör under såväl planerandet som genomförandet av 

undervisningen. Läraren måste inför ett nytt moment fundera och reflektera över hur 

innehållet kan anpassas och kvalificeras för att passa den specifika målgruppen eller klassen 

så bra som möjligt. Där ingår det att välja ut vilken form av undervisning som passar bäst för 

det specifika ämnet vid det specifika tillfället. Läraren måste alltså göra en avvägning, och 

besluta om vilken metod som passar bäst för att maximera lärandet i den specifika situationen. 

Exempel på dessa val är exempelvis ifall det är bäst att det bara är läraren som föreläser, eller 

om det passar bättre med ett grupparbete.35   

 

Ekendahl, Nohagen och Sandahl menar att det är viktigt att läraren reflekterar över vilka 

metoder, arbetssätt och arbetsformer som ska användas i undervisningen, då dessa avgör 

undervisningens syfte och vad eleverna plockar med sig därifrån. Alltså, vad ska eleverna lära 

sig under detta undervisningsmoment? Det finns olika vägar att gå. Antingen så kan en lärare 

jobba utifrån olika modeller för att skapa en helhetssyn på hur olika samhällsvetenskapliga 

fenomen hänger ihop, som exempelvis det ekonomiska kretsloppet och inflation, alltså att A 

hänger ihop med B, vilket skapar en djupare förståelse. En annan metod kan vara att skapa ett 

kritiskt förhållningssätt, genom att exempelvis använda källkritiska övningar.36  

 

För att skapa en hållbar undervisningssituation så måste innehållet struktureras till rätt 

elevgrupp, det vill säga att innehållet måste anpassas så att det håller rätt nivå. 

Undervisningen måste anpassas efter elevernas förkunskaper, och om dessa saknas, så får 

läraren på något vis se till att rätta till det. Det är dessutom viktigt att innehållet i 

undervisningen är relevant och svarar mot syftet med planeringen. Dels så ska det vara 

relevant på så sätt att det ska finnas stöd från styrdokumenten, men det ska också vara 

relevant för eleverna. Ekendahl, Nohagen och Sandahl menar att en del av läraryrket går ut på 

att göra ett tråkigt område intressant. Detta kallar de för Principen om relevans och 

 
34 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 103 

35 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 32  

36 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 108 
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identifikation, och den innebär att elevernas vilja till att lära sig ökar om de kan relatera till 

vad det ska lära sig.37  

 

Gällande vilka metoder som bör användas så skriver Ekendahl, Nohagen och Sandahl om 

variationsprincipen, som innebär att variation i undervisningsmetoderna främjar olika typer av 

kunnande.38 Ekendahl, Nohagen och Sandahl skriver även om undervisningsstrategier. 

Undervisningsstrategier innefattar delvis metoder, men innehåller mer än så. Metoderna i en 

undervisningsstrategi är de medvetna val som läraren gör med olika arbetssätt för att utveckla 

olika, specifika, typer av kunskaper. Undervisningsstrategier är långsiktiga mål, som förutom 

kunskapsmålen även innefattar värdegrundsuppdraget.39 Ekendahl, Nohagen och Sandahl 

skriver även om samtalens plats i samhällskunskapsundervisningen. Det finns olika typer av 

samtal, det kan vara argumentationer, diskussioner i hel- eller halvklass, eller debatter. Det 

finns även en kombination mellan dialog och debatt, deliberativa samtal. Samtalen strävar 

efter att nå en gemensam förståelse, och det är inte ovanligt att olika åsikter möts. Genom att 

nå en förståelse med den andra parten så kan eleven förstå nya perspektiv i en fråga.40 

4. Kvalitativ metod  

För att studien ska fungera krävs en metod som generar data av god kvalitet samtidigt som det 

detta fall behövs en metod som tolkar innehållet från datainsamlingen, då det handlar om att 

tolka och förstå lärarnas svar på intervjuerna. Medans den kvantitativa metoden snarare kan 

beskrivas som en metod som handlar om att hitta resultat och samband utifrån statistik, så 

handlar den kvalitativa metoden om att förstå meningen bakom orden.41 Detta lämpar sig 

väldigt bra för denna studie, då syftet är att tolka och förstå lärares uppfattning om film i 

samhällskunskapsundervisningen. 

4.1 Intervjumetod 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare ser på användandet av film i 

samhällskunskapsundervisningen, samt vilka utmaningar som framkommer med detta. 

Eftersom att lärare inte alltid arbetar på samma sätt, så blir det alldeles för snävt att ha en allt 

för tydlig intervjuguide där intervjun blir alldeles för styrd. Det är istället bättre att använda en 

 
37 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 108-11 

38 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 114 

39 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 116 

40 Ekendahl. Et. al. (2015). s. 121 

41 Bryman, Alan. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. s. 454 
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intervjumetod där frågorna är mer öppna, vilket snarare skapar ett samtal mellan mig som 

intervjuare och de deltagande lärarna. 

 

Därför har valet av intervjumetod för denna studie fallit på en kvalitativ, semistrukturerad 

intervju. Den semistrukturerade intervjun baseras ofta på en intervjuguide med teman och 

frågor som är anpassade för studien, men forskaren har stor frihet gällande hur intervjuguiden 

följs. Dels så behöver inte frågorna komma i samma ordning som de är uppskrivna, samtidigt 

som det är fritt fram att som intervjuare lägga till nya frågor som är baserade på 

respondentens svar på en föregående fråga. I denna typ av metod finns det en stor frihet för 

respondenten att själv utforma svar på frågorna. Fokus under denna typ av intervju ska ligga 

på hur respondenten tolkar och upplever det som undersöks i studien.42 Genom att använda 

semistrukturerade metoder så får jag som forskare en möjlighet att låta respondenterna styra 

sin egen intervju. Ett intressant svar kan leda till en följdfråga som annars inte skulle finnas 

med, och på så sätt får studien ett större djup. Respondenten styr samtalet, och intervjuaren 

lyssnar för att sedan, när tillfälle ges, komma med följdfrågor. Genom att använda en 

semistrukturerad intervju så kan forskningsfrågorna besvaras, då lärarna kan ge sina 

fullständiga perspektiv på användandet av film , och det motsvarar det forskningsfrågorna 

ämnar att undersöka. 

 

Som tidigare nämnts är fördelen med semistrukturerade intervjuer att intervjuerna kan 

anpassas efter vad respondenterna svarar. Det innebär också att för att få ett så bra empiriskt 

underlag som möjligt så måste också en stor vikt läggas vid urvalet för deltagarna i studien.  

 

4.2 Urval  

Som tidigare nämnts är fördelen med semistrukturerade intervjuer att intervjuerna kan 

anpassas efter vad respondenterna svarar. Det innebär också att för att få ett så bra empiriskt 

underlag som möjligt så måste också en stor vikt läggas vid urvalet för deltagarna i studien.  

 

För att få en så hög kvalitet som möjligt så har ett målstyrt urval använts, och detta för att jag 

vill att lärare som jag vet besitter en stor yrkeserfarenhet ska delta. Ett målstyrt urval innebär 

att urvalet, till skillnad från andra studier, inte är slumpmässigt. Syftet med ett målstyrt urval 

är att hitta respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna,43 och för denna studie så är 

 
42 Bryman, (2018). s. 563.  

43 Bryman, (2018). s. 496 



 17 

det väldigt relevant att vända sig till lärare med stor erfarenhet av denna sorts metodik. Detta 

motiveras med att studien undersöker lärares användande av film, och då ger det ett större 

empiriskt djup av att ha med lärare som varit med länge och sett hur skolan och 

undervisningen utvecklats. Dessutom är det lärare som jag personligen observerat i 

klassrummet, och vet att alla fyra deltagande lärare är såväl erfarna som skickliga.  

De fyra lärarna som deltar i studien är SO-lärare på en högstadieskola, vilket innebär att 

studien och dess resultat framförallt är riktad mot samhällskunskapen på högstadiet. 

 

Förutom att urvalet är målstyrt går det samtidigt att förstå som ett bekvämlighetsurval. Detta 

då ett bekvämlighetsurval innebär att de som tillfrågas om att delta i studien är de personer 

som just för tillfället råkar finnas tillgängliga.44 Precis detta är vad som varit fallet nu. Tiden 

för studien var knapp, och det i kombination med kravet på att hitta erfarna lärare att intervjua 

gjorde att jag vände mig till en före praktikskola för att hitta lärare till studien.. Viktigt är 

dock att understryka att det framförallt har handlat om ett målstyrt urval, vilket de deltagande 

lärarna visar på, då samtliga fyra är väldigt erfarna inom lärarprofessionen. 

  

Tabellen nedan ger en kort beskrivning av lärarna i studien, och lyfter framförallt fram deras 

yrkeserfarenhet, som bekräftar det som har skrivits tidigare, alla lärare är väldigt erfarna inom 

yrket, och detta bekräftar det målstyrda urvalet som har skett.  

 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

Läraren har varit 

yrkesverksam i 15 

år, och har jobbat på 

samma skola hela 

tiden. Läraren är 

legitimerad lärare 

inom svenska, 

samhällskunskap, 

religion och 

geografi. Hon är 

dessutom 

förstalärare för 

skolans SO-

avdelning. 

Läraren har varit 

yrkesverksam i 17 

år, och har spenderat 

15 av dessa på denna 

skola. Han är 

legitimerad lärare i 

alla SO-ämnen.  

Läraren har varit 

yrkesverksam i 24 

år, och har arbetat på 

denna skola i 17 år. 

Hon är legitimerad 

lärare i samtliga SO-

ämnen.  

Läraren har varit 

yrkesverksam i 17 

år, och gör nu sitt 

tredje år på denna 

skola. Han är 

legitimerad lärare i 

samtliga SO-ämnen.  

Tabell 1. Beskrivning av de deltagande lärarna. 

 
44 Bryman, (2018). s. 243 
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4.3Analysmetod 

Uppsatsens analys görs med hjälp ifrån Grounded theory, som på svenska översätts till 

grundad teori. Grundad teori är idag det vanligaste synsättet i analysen av kvalitativ data, och 

kan förklaras som ett teoretiskt angreppsätt grundat i data som samlas in och analyseras 

systematiskt. Detta innebär då att det finns en röd tråd mellan datainsamlingen, analysen och 

teorin.45 Den grundade teorin tar avstamp i ett antal analytiska redskap, och ett av dessa 

redskap är kodning. Kodning innebär att insamlad data allt eftersom att den samlas in delas 

upp i mindre segment. Kodningen är en av de absolut viktigaste beståndsdelarna i den 

grundade teorin, och strukturerar upp data inför att generera teori.46 Det är just kodningen från 

den grundande teorin som används i denna studie. Det är alltså inte grundad teori i en 

renodlad form som används, men trots detta så har kodningen sina fördelar, då den bidrar till 

att systematisera analysen. 

 

Kodningen har genomförts på så sätt att direkt när intervjuerna var genomförda så blev de 

transkriberade. Dessa transkriberingar studerades sedan grundligt för att tydliggöra vilka 

teman som framkom av lärarnas svar under intervjuerna. Utifrån denna kodning så framkom 

det fem teman, och dessa presenteras ytterligare senare i uppsatsen. Relevant material 

placerades i rätt kategori, och ett fullständigt resultat och analys kunde skrivas fram med stöd 

från det teoretiska ramverket. 

 

4.4 Kvalitet  

Genom att se till att studien har en hög validitet och reliabilitet, samt genom att hålla en god 

forskingsed, så säkerställs det att studien håller en hög forskningskvalitet. När kvaliteten för 

kvalitativa studiens specificeras är det utmärkande att den måste ha en stor innebördsrikedom. 

Det innebär att en intervju eller en observation måste ge en nyanserad bild av det som 

undersöks, och ge ett innehållsrikt resultat. För att säkerställa en hög kvalitet så bör även de 

forskningsetiska aspekterna måste följas. Studien ska vara väldisponerad med en tydlig 

struktur. Det innebär att innehållet struktureras, kategoriseras och tematiseras. Även 

transparens spelar roll för den kvalitativa analysens kvalitet. Med transparens så menas att när 

data och metod presenteras så ska det göras på ett korrekt och tydligt sätt, så att läsaren finner 

 
45 Bryman, (2018) s. 462 

46 Bryman, (2018) s. 688 
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det trovärdigt.47 Detta har eftersträvats att följas genom hela skrivprocessen för att hela tiden 

hålla en så pass hög kvalitet som möjligt, och framförallt genom kodning av resultatet så har 

resultatet kunnat kategoriseras och tematiseras. 

 

4.4.1 Validitet och reliabilitet 
Bryman skriver om validitet och reliabilitet i kvalitativa studier i form av intern och validitet 

och intern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att studien ska ha en samstämmig tolkning av 

det insamlade materialet. Det innebär alltså att det ska vara ett konsekvent arbetssätt med 

materialet genom hela forskningsprocessen. Detta gäller även under tiden då materialet 

samlas in, att forskaren behandlar det som hen ser och hör likvärdigt under hela processen. 

Detta för med sig att studiens material har handskats med så neutralt som möjligt utifrån de 

ramar som satts upp från början. 48 I denna studie har den interna reliabiliteten handskats med 

på så sätt att allt material har kodats på samma sätt för att sedan analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket, vilket nämndes tidigare under analysmetoden. Med detta arbetssätt så 

behandlas det insamlade materialet likvärdigt och konsekvent genom hela processen.   

 

Den interna validiteten innebär enligt Bryman att studien ska ha ett tydligt samband mellan 

det som observeras eller samlas in och studiens teoretiska ramverk, med andra ord att studien 

undersöker det som ska undersökas utifrån korrekt syfte.49 Även detta uppnås, då syftet är att 

undersöka hur lärare ser på användandet av film i samhällskunskapsundervisningen, och det 

teoretiska ramverket utgörs av didaktiska teorier. Genom att applicera dessa teorier på 

resultatet så uppnås syftet, och studien undersöker därmed det som den är ämnad att 

undersöka.  

 

4.4.2 Forskningsetiska aspekter 
För att studien ska hålla en hög kvalitet så är det studien, precis som all annan forskning bör 

göra, håller en god forskningssed. Det innebär att vissa krav från vetenskapsrådet måste följas 

för att studien ska kunna bedömas som att den följer de etiska reglerna. Så har fallet varit 

under denna studie. Det första steget för att genomföra studien var att söka frivilliga deltagare, 

och detta skedda via mail. Ett mail med en förfrågan om att delta i studien skickades ut till 

samhällskunskapslärare, där de informerades om studiens syfte och vad som skulle 

 
47 Larsson, Staffan (2005). ”Om kvalitet i kvalitativa studier” i Nordisk Pedagogik. 25:1, 16-35. Tillgänglig: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-24757 (hämtad 2019-12-10) 

48 Bryman, (2018) s. 465 

49 Bryman, (2018) s. 465 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-24757
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undersökas. Detta upprepades sedan under intervjun, där respondenterna dessutom fick ge sitt 

samtycke till att delta. Dessutom blev respondenterna under intervjun informerade att de när 

som helst under studiens gång har rätt att avsluta sitt deltagande, samt att den data som 

intervjuerna genererar enbart används i denna studie. De blev även informerade att de 

kommer att förbli totalt anonyma utan möjlighet att identifiera vilka som deltagit i studien. 

Detta innebär att studien uppfyller vetenskapsrådets tre krav för att uppfylla en god 

forskningssed, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.50 

 

4.4.3 Genomförande  

Genomförandet av studien inleddes med att en kontakt togs med lärarna med en förfrågan om 

att delta i studien. Samtidigt så beskrevs studien och vad den handlar om. Efter att lärarna 

hade tackat ja till studien så bokades det in tid för intervju.  

 

Intervjuerna genomfördes i början av december 2019, enskilt med lärarna på skolan där de 

arbetar. Innan varje intervju inleddes så informerades lärarna om att de under hela studiens 

gång skulle vara helt anonyma, samt att det inte skulle finnas med några uppgifter som skulle 

kunna avslöja deras identiteter. Dessutom fick lärarna berättat för sig att de när som helst 

under studiens gång hade full rätt att dra tillbaks sin medverkan. Intervjuerna varande mellan 

10-15 minuter, och fortgick utan störande moment, och som tidigare nämnts så var det 

semistrukturerade intervjuer som innebar att lärarna själva styrde intervjuerna med sina svar 

och berättelser.  

 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dessa, och materialet som framkom från 

transkriberingen kom sedan att utgöra studiens resultat. För att organisera och kategorisera 

materialet och skapa ett sammanhängande material användes kodningen från den grundade 

teorin, och på så sätt skapades de olika rubrikerna som används i resultatdelen nedan. 

Kodningen genomfördes med en typ av färgkodning av transkriberingen, där varje tema fick 

olika färger, och på så sätt blev det väldigt tydligt vilka teman som var mest framträdande i 

lärarnas intervjuer. Resultatet ligger slutligen till grund för analysen, som görs med hjälp av 

det teoretiska ramverket. 

 

 
50 Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed 
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Genomförandet har hela tiden präglats av att dels hålla en hög kvalitet, validitet och 

reliabilitet, men även av att den hela tiden ska följa de forskningsetiska aspekterna. 

Arbetsgången präglades av att undersöka hur lärarna ser på att använda film i undervisningen, 

och hur deras beskrivning av detta står mot de didaktiska grundfrågorna. Därför har 

intervjufrågorna riktat in sig på detta, och ställt öppna frågor som möjliggjort för lärarna att ge 

svar på detta utan att påverkas av alldeles för ledande och specifika frågor.  

 

5. Resultat och analys  

 

5.1 Resultat 

I denna del av uppsatsen så skrivs resultatet fram utifrån intervjuarna med lärarna. Utifrån vad 

lärarna har svarat så har kategorier skapats med utgångspunkt i de teman som ansågs viktigast 

och oftast återkommande under intervjuerna.  

 

5.1.1 Fakta genom film  

Den absolut vanligaste anledningen till att använda film i  samhällskunskapsundervisningen 

är för att förmedla fakta till eleverna. Med andra ord används alltså filmen som ett läromedel, 

antingen helt själv eller som komplement till exempelvis en lärobok eller lärarens 

föreläsningar. Men, samtliga deltagande lärare är eniga om att filmen fyller en funktion som 

läromedel.  

 

När vi pratar om ekonomi. Liksom, okej, I Sverige har vi riksbanken, vet någon av er 

vad riksbanken är? Vad gör dom liksom? Ingen har någon aning. Sen tittar vi på vad 

riksbankschefen säger. Och så berättas det. Och så när vi har sett dom tre filmerna, då 

kör vi en recap, är det någon vet vad riksbanken gör, och så kör vi en handuppräckning 

på det. Många räcker upp handen, och vi skriver upp på tavlan. Ta en bild, skriv av, nu 

har ni det, vad är riksbankens roll, och då finns det liksom ett syfte. – Lärare 2  

 

Citatet ovan visar hur läraren använder film för att nå ut till eleverna i ett komplext ämne som 

ekonomi. Det är inte helt självklart att högstadieelever vet vad riksbanken är, eller ännu 

viktigare, vad riksbanken gör. Detta visas också i det som läraren beskriver, att ingen av 

eleverna har någon aning när frågan ställs. Läraren väljer att hantera detta genom att visa 

filmer om just riksbanken, och sedan ställa frågan igen. Denna gång har eleverna mycket mer 
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kunskaper om riksbanken med filmerna färskt i minnet, och detta tar läraren till vara på 

genom att tillsammans med eleverna skriva upp ämnesstoffet på tavlan. Med filmen som 

utgångspunkt har eleverna fått kunskap om en central del av vårt samhälle.  

 

Men vilken typ av filmer används då för att förmedla fakta till eleverna? Framförallt så anger 

lärarna i studien att de gärna använder sig av en onlinetjänst vid namn studi.se. Studie är en 

sida med korta, pedagogiska faktafilmer som är cirka 7 – 8 minuter långa. Studi används av 

lärarna för att kan komplettera eller ge eleverna en omväxling i vem, eller i detta fall vad, som 

förmedlar innehållet. Efter att eleverna har tittat på filmerna som Studi erbjuder så uppger 

lärarna att de jobbar vidare med det ämnesstoff som filmerna tar upp. Lärarna beskriver att det  

medföljer uppgifter som exempelvis olika quiz till filmerna som Studi distribuerar, och att 

dessa med fördel kan användas i undervisningen.    

 

Och gärna om man kollar på film, att dom vet innan vad vi ska prata om, eller vad jag 

vill att dom ska kunna efteråt, så att dom kan vara lite aktiva medans dom tittar också. – 

Lärare 3  

 

Dock så uppger alla lärare att oavsett om det är studi-film eller inte så har eleverna alltid 

uppgifter under filmen. Uppgifterna kan vara allt från att fokusera på ett par på förhand givna 

frågor, till att skriva ner tre nya saker som eleverna lär sig till att sitta och rita någonting på ett 

papper bara för att hålla igång hjärnan under filmen.  

  

5.1.2 Film som repetition 

Det är dock inte alltid som lärarna menar att det fungerar med att bara visa en film rakt av, 

utan ibland krävs det att läraren förbereder eleverna för att filmen ska kunna fylla sitt syfte. 

Vissa tillfällen kräver alltså att eleven har rätt förkunskaper.  

 

Till exempel om vi tar lag och rätt, det är svårt att prata om påföljden om dom inte har 

någon aning om vad det finns för påföljder och hur en rättsprocess går till. Så det är bra 

om man först har pratat lite om ämnet och sen kollar på filmerna, så har man lite att gå 

på. – Lärare 1  

 

Fler lärare är inne på samma spår som läraren bakom citatet, då exempelvis en lärare pratar 

om att eleverna oftast får läsa i läroboken och höra på vad läraren har att säga först, för att 
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vara så förberedd som möjligt på filmens innehåll. Det leder också lärarna vidare till att de allt 

som oftast använder film mitt i en planering, för då är eleverna förberedda på det som 

kommer, samtidigt som det sedan går att bygga vidare på filmen i form av diskussioner eller 

uppgifter.  

 

Typ, ”jag var sjuk igår, vad ska jag göra?”, ”ja men se den där filmen så kommer du in i 

matchen”. Jag lägger ut det i mina studieguider inför prov. ”Det här har vi pratat om, 

dom här sidorna och dom här filmerna funkar”. – Lärare 4  

 

Lärarna ser också nyttan i att använda film som repetition, vilket bland annat exemplifieras i 

citatet ovan. Film kan alltså dels användas för att repetera inför ett prov, eller av elever som 

har varit sjuka och missat en del av undervisningen. Läraren kanske inte alltid kan, eller 

hinner, ge en full återberättelse av vad som hände förra lektionen. Då kan en film som täcker 

det ämnesstoff som läraren gick igenom lektionen innan vara mer effektivt för såväl läraren 

som för eleverna. 

  

Jag kan ju visa en EU-kritisk film, som heter ”vilka bönder ska få överleva” för en nia, 

och då kommer dom att fatta hur, för vi har pratat om kolonialismen, och vi har pratat 

om effekterna som till exempel ekonomi kan ha på politik och välstånd. Den handlar 

liksom om ”big picture”. – Lärare 2  

 

Som tidigare nämndes så använder lärarna film som ett läromedel för att förmedla fakta. Men 

hur läromedlet används, som ensamt läromedel eller som kompletterande, varierar. 

 

Den allra vanligaste uppfattningen bland lärarna är att film inte bör användas som ensamt 

läromedel, utan som komplettering till exempelvis läroböcker.  

 

Studi använder vi ju väldigt mycket som läromedel, och är det någon annan film så 

brukar det oftast vara som komplement till det vi har pratat om, så att man kan få se det 

också, i bilder. – Lärare 3 

 

Citatet är talande för lärarnas synsätt på film som läromedel, då lärarna oftast uppger att de 

använder film som kompletterande läromedel, och de gånger som film används som ensamt 

läromedel så är det oftast i form av faktafilmerna från Studi. Alltså, det vanligaste bland 
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lärarna i studien är att de anser att film som läromedel fungerar som allra bäst när det är i 

komplement till andra läromedel. Framförallt så uppger lärarna att filmerna kan återberätta 

vad läraren eller boken har sagt i ett tidigare skede, alltså att filmen används som en sorts 

visualiserande repetition, vilket också visas i citatet ovan.  

 

5.1.3 Film för att visualisera och uppleva samhällskunskap  

En av anledningarna till att lärarna visar film är att de vill visualisera innehållet i 

undervisningen, och på så sätt låta eleverna uppleva ämnet på ett annat sätt än genom att 

enbart läsa i läroboken eller lyssna på vad läraren har ett säga. Framförallt en lärare ger 

uttryck för detta, då läraren säger att hens undervisning bygger på tre dimensioner, läsa, höra 

och 

 

Nu ska jag ha privatekonomi med nian, min allmänna metod i alla ämnen är att jag 

försöker få dom att läsa en gång, lyssna en gång och se en gång, för alla lär sig olika. 

Med läsa, då är det bok, eller artiklar, höra då är det jag som föreläser och se är korta 

filmer, typ, från studi.se. Det är min ingång i undervisningen. – Lärare 4  

 

Med denna undervisningsmetod så ger alltså läraren eleverna tre olika dimensioner på 

undervisningen, fast med samma faktainnehåll, och detta motiveras alltså av att alla elever lär 

sig olika, och därför krävs också olika metoder. Läraren bakom citatet ovan är inte ensam om 

att ha just den åsikten om undervisningens upplägg. Ytterligare en lärare väljer under 

intervjuerna att specificera att det krävs en variation i undervisningen, där eleverna behöver få 

olika portioner, där de får läsa, lyssna på läraren, kolla på film och jobba med materialet. 

Framförallt så beskrivs film vara extra fördelaktigt för att visualisera olika processer ute i 

samhället. Samtidigt som en av lärarna i studien diskuterar hur det idag har blivit svårare att 

få komma på givande studiebesök inom exempelvis rättsväsendet, så talar en annan lärare om 

hur positivt det är att med film kunna gestalta en rättegång och vad exempelvis en åklagare 

eller en domare gör.  

 

Andra anledningar på samma tema från lärarna är att det helt enkelt gör undervisningen mer 

intressant för eleverna, och förhoppningsvis även väcka ett intresse som sträcker sig utanför 

klassrummets väggar.  
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Fördelarna är ju att ämnet blir mer intressant, och lockar till att dom på egen hand söker 

sig dit. Det handlar ju om att intressera, och om filmen är bra gjord så kanske dom letar 

vidare utifrån filmen, och kanske kan se ytterligare en utbildningsfilm. – Lärare 2 

 

Liknande som detta kommer igen i andra intervjuer, då en lärare exempelvis beskriver att film 

kan användas för att  skapa en ”wow-faktor” hos eleverna, alltså att läraren vill inleda ett nytt 

område på ett intresseväckande sätt. Detta samtidigt som film i sig är så pass intressant att 

eleverna inte alltid reflekterar över att de lär sig samtidigt som filmen är igång. En annan 

positiv aspekt av det visuella som filmerna erbjuder är att det inte bara är undervisningen 

överlag som blir mer intressant, utan även specifika områden inom samhällskunskapen som 

tidigare inte har intresserat eleven. En av lärarna menar att genom att få en koppling mellan 

ämne och film så finns chansen att eleverna plötsligt tycker att någonting de tidigare tyckt 

varit tråkigt blir intressant.  

 

5.1.4 Film som eleverna kan relatera till 

En annan aspekt som lyfts upp under intervjuerna är att det är en fördel om filmerna som 

visas har en närhet till eleverna så att de kan relatera till det de kollar på. En lärare lyfter upp 

att ibland så måste filmerna ligga nära eleverna för att de ska kunna ta in underhållet. 

 

Där kan jag nog tänka att en serie som Störst av allt skulle vara perfekt att använda i 

skolan, för att den är ju ungdomsbaserad, det är ju deras värld. Så den tittar dom ju på 

ändå. Jag har också använt skam en del, och det är samma där. Den tycker dom ju är 

bra för att det är deras värld. [...] Jag kollade nyligen på Euphoria, och där finns det ju 

också mycket som man skulle kunna använda. Med internet, vad man lägger upp, 

fester, måste man dricka.....? – Lärare 1  

 

Läraren bakom citat ovan pratar också mycket om vikten att som lärare hålla sig uppdaterad 

med de för tillfället populära ungdomsserierna. Detta då det finns en stor chans att en stor del 

av eleverna tittar på serierna i alla fall, och det kan då vara bra att som lärare kunna använda 

det till sin fördel. Läraren menar att det finns många serier som inte bara är populära hos 

ungdomarna, den handlar dessutom om ungdomarnas värld, och detta kan tas tillvara på. En 

lärare pratar exempelvis om att film kan hjälpa till att minska klyftan mellan eleverna och 

svåra ämnen, som exempelvis politik, då filmen kan få eleverna att såväl förstå sig på som 

intressera sig ämnet.  
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Jag brukar när vi när vi pratar om mänskliga rättigheter och rätten till att vara sig själv 

så brukar jag visa klippet ifrån Skam, när han killen berättar för sina vänner att han är 

homosexuell, och hans kompisars reaktion som är väldigt fin, dom gör ingen större grej 

av det, och då kan vi prata om den situationen. – Lärare 1  

 

Ytterligare ett exempel på hur film kan användas där eleverna relaterar till inne hållet kommer 

i citatet ovan. Läraren använder då serien Skam för att visa hur en pojke kommer ut som 

homosexuell, och sedan förs en diskussion om detta med mänskliga rättigheter och individens 

rättigheter som utgångspunkt, och detta sker alltså med en ungdomsserier som utgångspunkt. 

Materialet kommer närmre eleverna.  

 

5.1.5 Didaktiska utmaningar med film 

Vi har nu lyft fram olika faktorer som lärare uppger som motiv till att visa film i ämnet 

samhällskunskap. Det finns dock inte enbart fördelar med användandet av film i 

samhällskunskapsundervisningen, då lärarna i studien också identifierar ett antal problem och 

utmaningar med film som läromedel. Framförallt så är det två huvudproblem som lyfts fram, 

och det är dels svårigheterna att hitta rätt film för rätt målgrupp, samt att längden på de flesta 

filmerna inte är anpassade för att använda i undervisningssammanhang.  

 

(Nackdelen med film) är om man får tag på en film som är för svår för eleverna, som 

inte ligger på deras nivå. Då går det ju över huvudet på dom. Eller om man tar en film 

som är för lång, så att dom liksom blir trötta och inte tar in. Så det gäller liksom att ha 

lagom långa filmer. – Lärare 3  

 

I detta citat så tar läraren upp för just det, att filmerna ibland kan vara för svåra eller för långa. 

Just längden på filmerna är en problematik som lyfts upp av samtliga lärare i studien, då de 

flesta filmer som inte är från studi eller är dokumentärer anses vara alldeles för långa. För 

långa filmer menar lärarna är problematiskt av flera anledningar. Dels så tappar eleverna 

fokus efter ett tag, de orkar alltså inte kolla film en hel lektion samtidigt som de ska fokusera 

och lära sig saker. Dessutom så finns det inte tid nog i planeringen för att visa hela spelfilmer. 

En lektion är allt som oftast mellan 40 – 60 minuter, och en spelfilm på två timmar kan då ta 

upp en hel veckas undervisning, vilket blir ohållbart. Annan problematik med film i 

samhällskunskapsundervisningen som lyfts av lärarna är att filmer gjorde i utbildningssyfte 
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ofta tenderar att vara väldigt tråkiga. En lärare lyfter även ett problem kopplat till det som 

tidigare lyfts fram som en styrka med film, visualiseringen. Läraren menar att en film kan bli 

alldeles för visualiserande för en klassrumssituation, och det är inte alltid som eleverna klarar 

av att hantera det. Exempel på detta kan vara att det antingen är grövre scener av exempelvis 

våldsam karaktär, eller att filmen handlar om ämnen som vissa elever kan uppfatta som 

känsliga eller jobbiga.    

 

Slutligen så uppger lärarna i studien också att det är viktigt att det som tas upp i filmerna är i 

relation till det som tidigare tagits upp på området.  

 

Det är viktigt att filmen är i linje med det vi ska prata om. Den får ju gärna fördjupa sig 

eller förgrena sig, men då får man vara beredd att ta upp det också. Men den ska vara en 

röd tråd, inte bara en film för filmens skull. – Lärare 4  

 

Citatet ovan är representativt för lärarna i studien, filmen ska följa en röd tråd med det som 

undervisningen var tänkt att ta upp. Bara för att en film handlar om samma område som 

läraren undervisar om så är det inte säkert att filmens innehåll passar in i planeringen. Filmen 

måste fylla ett riktigt syfte, och det är alla lärare överens om.  

 

5.2 Analys 

I denna del av arbetet så appliceras det teoretiska ramverket på resultatet, vilket innebär att 

lärarnas tankar angående film sätts i perspektiv mot den samhällskunskapsdidaktiska teorin. 

 

5.2.1 Analys utifrån legitimitetsfrågan 
Varför-frågan är den frågan som kommer fram minst i studien, men det finns inslag av den, 

där vissa delar är synliga och andra finns att hitta mellan raderna. Den tydliga kopplingen 

mellan hur lärarna använder film och legitimitetsfrågan är när Sven-Eric Liedmans 

bildningsideal för samhällskunskapen, presenterade av Ekendahl, Nohagen och Sandahl 

tydligt kommer fram i lärarnas redogörelser. 

 

En av lärarna berättar om hur den norska ungdomsserien Skam kan användas i 

samhällskunskapen, och berättar då specifikt om en sekvens i serien där en av karaktärerna 

kommer ut som homosexuell för sina kompisar. Läraren berättar att kompisarnas reaktion på 

detta är väldigt fin, och att detta leder till en diskussion i klassrummet. Denna typ av 
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samhällskunskap kan motiveras med att den på bildar eleverna inför deras framtida liv på 

flera olika plan. Det är två av bildningsidealen som kommer fram i denna del, det 

humanistiska bildningsidealet och det demokratiska bildningsidealet. Det humanistiska 

bildningsidealet former eleverna till självständiga individer, och det demokratiska 

bildningsidealet formar eleverna till reflekterande, demokratiska samhällsmedborgare. Genom 

att visa den typen material och sedan föra diskussioner hjälper eleverna att nå dessa 

bildningsideal, då de får vara med i diskussioner och samtal som främjar såväl personliga 

ställningstaganden och utveckling som det främjar den demokratiska utbildningen.  

 

Ekendahl, Nohagen och Sandahl menar att undervisningen måste motiveras med mer än 

endast hänvisningar till vad en kursplan eller en lärobok säger, samtidigt som såväl 

samhällskunskapen som ämne som det specifika ämnesområdet måste motiveras. Lärarna i 

studien pratar inte om detta på något specifikt sätt, men likväl så ger de ändå känslan av att 

hela tiden kunna motivera innehållet, och det gäller framförallt de lärarna som talade i mer 

specifika termer. En av lärarna alltså använder sig av Skam, och en annan lärare nämnde 

undervisning om riksbanken. Båda dessa lärare har en tydlig motivering om varför de väljer 

den undervisningen de väljer, vilket är viktigt ur en samhällskunskapsdidaktiskt synpunkt.  

 

5.2.1 Analys utifrån innehållsfrågan 
Genomgående för resultatet är vad för material som filmerna ska ta upp, vad gör läraren för 

urval? Ekendahl, Nohagen och Sandahl menar att urvalet ska vara anpassad för att eleverna på 

ett bra sätt ska få chansen att förbereda sig utanför skolan, och det kan tänkas självklart för ett 

ämne som samhällskunskap, men likväl så är det intressant att se vilken typ av innehåll som 

lärarna själva lyfter fram att de presenterar med hjälp av film.  

 

En av lärarna nämner alltså hur film används för att undervisa om riksbanken. I början av 

undervisningen så ställer läraren frågan om någon i klassen vet vad riksbanken är, och enligt 

läraren så blev det helt knäpptyst i klassrummet. Riksbanken är en viktig del i samhället, och 

det är också ett ämne som kan falla in inom två av de tre kategorier som Ekendahl, Nohagen 

och Sandahl menar att innehållet bör ta avstamp från i relation till innehållsfrågan. De nämner 

samhällslivet, yrkeslivet och privatlivet som kategorier där samhällskunskapen har ett syfte att 

förbereda eleverna, och en undervisning om riksbanken kan med enkelhet kopplas till en 

relevans för framförallt samhällslivet men även yrkeslivet. Genom att känna till riksbanken 

som institution så är eleverna mer förberedda för livet utanför skolan.  
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Den sista kategorin i relation till innehållet, privatlivet, är i direkt relation till material som det 

redan redogjorts för under varför-frågan. Samhällskunskap för privatlivet kommer till uttryck 

i situationer som exempelvis när serien Skam används för att illustrera när en kille kommer ut 

som homosexuell, för att sedan ha en diskussion om detta i klassen. Det är fortfarande 

ämnesinnehåll, och ett urval har gjorts för att få med detta i undervisningen, men det är en 

mycket mer privat och personlig nivå än exempelvis riksbanken, men det är fortfarande 

samhällskunskap. Detta visar dels på vilken bredd samhällskunskapsämnet har, samtidigt som 

det också visar att film kan fungera på många olika sätt ur ett samhällskunskapsdidaktiskt 

perspektiv när innehållet ska presenteras för eleverna.  

 

Kopplat till innehållsfrågan så identifieras en didaktisk utmaning med att använda film. När 

lärarna ska göra utforma en planering så menar de att det ibland kan vara svårt att hitta bra 

filmer som stämmer väl överens med planeringen och det urval som de har gjort på innehållet.  

 

5.2.1 Analys utifrån kommunikationsfrågan 

Även hur-frågan spelar en roll för det läraren berättar om exemplet med riksbanken. Det är ett 

ämne som ingen av eleverna har några förkunskaper om, åtminstone inte vad de uppger när 

läraren ställer frågan om riksbanken. Därför är det då upp till läraren att utforma utvisningen 

så att innehållet blir tillgängligt för så många som möjligt. Då är det väldigt viktigt med val av 

metod, hur kommuniceras innehållet till eleverna? Detta har läraren bakom citatet gjort, och 

valde då att visa film om riksbanken. Den didaktiska avvägningen fick enligt lärarens utsagor 

ett positivt utfall, då majoriteten av eleverna visade på att de förstått innebörden av filmen. 

Således var det ett bra val av metod att visa film. 

 

En av lärarna berättar om hur de tidigare har pratat om kolonialismen, som nu via film 

kopplas ihop med EU, då läraren vill att eleverna ska få chansen att se och förstå helheten. 

Detta är ett tydligt exempel på hur Ekendahl, Nohagen och Sandahl föreslår att 

undervisningen kan organiseras, där helhetsbilden är i fokus och samhällsvetenskapliga 

fenomen hänger ihop. Detta skapar då en djupare samhällsförståelse hos eleverna. 

 

Lärarna nämner också hur en film eller sekvenser från en film föranleder samtal och 

diskussioner i klassrummet, där antingen det faktiska innehållet eller en djupare mening 

bakom materialet står i fokus för diskussionen. Denna typ av lärande menar Ekendahl, 
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Nohagen och Sandahl kan vara givande, då samtal som metod hjälper eleverna till en ökad 

förståelse, där de kan ta in och förstå olika perspektiv. De får möta en annan åsikt eller 

synvinkel, och genom att förstå den andre så kan de antingen få ett nytt perspektiv, eller bli 

mer säker i sin egen ståndpunkt.  

 

En positiv aspekt med film i samhällskunskapsundervisningen som lärarna lyfter fram är den 

extra dimension som filmen erbjuder till undervisningen, och den dimensionen är 

visualisering. De menar att visualiseringen bidrar med att eleverna får se det som läraren har 

sagt i bild, samtidigt som det kan vara bra för eleverna att se eller höra någon annan än läraren 

förmedla informationen. En lärare pratar bland annat om att det är bra om eleverna i varje 

moment får läsa, höra och se, och se brukar du kunna vara en film. Detta kan kopplas till det 

som Ekendahl, Nohagen och Sandahl kallar för variationsprincipen, som innebär att olika 

typer av metod främjar olika typer kunnande. Enligt lärarnas svar så tenderar film till att 

användas just som variation, då det lärarna framförallt förespråkar film som ett 

kompletterande läromedel till läroboken eller lärarledd undervisning.  

 

I detta fall går det även att hävda att film som metod bidrar till att fler elever kan ta till sig 

ämnesstoffet. Detta styrks av lärarnas resonemang, som menar att alla elever lär sig olika, och 

för vissa elever så fungerar det bättre med att se på en film och få innehållet visualiserat än 

vad det gör med att läsa en bok eller lyssna på lärarens föreläsning.  

 

Förutom att visualisera innehållet så kan film också vara en metod som skapar ett större 

intresse för ämnet samhällskunskap. Lärarna pratar om det i intervjuerna, att en film på ett 

område bland annat kan väcka intresse som leder till att eleverna självmant letar fram ännu en 

film på samma område. Lärarna ger även exempel på hur saker som annars kan uppfattas 

somt tråkiga av eleverna plötsligt blir roliga när det kopplas till en film. Ekendahl, Nohagen 

och Sandahl skriver fram Principen om relevans och identifikation, som innebär att ett område 

ska vara intressant och när till hands för eleverna att relatera till, för då lär de sig bäst. Den 

intresseväckande uppfylls alltså, då lärarna berättar om hur filmen skapar ett intresse som i sin 

tur leder till ytterligare lärande.  

 

Lärarna i studien pratar även om att filmerna bör vara nära till eleverna för att de ska förstå så 

mycket som möjligt, där framförallt en av lärarna pratar om fördelarna med att använda 

ungdomsserier för att gestalta samhällskunskap. Läraren menar att ungdomsserierna ligger 
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nära eleverna, och därför kommer de med stor sannolikhet att titta på serien i vilket fall som 

helst. Det finns också stor chans att det som eleverna relaterar till också samverkar med första 

delen av Principen om relevans och identifikation, då en serie som eleverna relaterar till kan 

väcka ett intresse om att lära sig mer om ämnet.  

 

En annan didaktisk utmaning med film i undervisningen kopplas till hur-frågan. Ekendahl, 

Nohagen och Sandahl skriver om hur en del av lärarens metodologiska övervägningar är att 

när innehållet är valt, anpassa det så bra som möjligt till den aktuella målgruppen, och detta är 

för att skapa en så bra lärandesituation som möjlig. Detta är en utmaning med film enligt 

lärarna i studien, då de ständigt påpekar en brist på material. Framförallt så påpekas det att de 

filmer som finns antingen är för tråkiga, eller för svåra för högstadieeleverna.  

 

6. Diskussion och slutsatser 

I denna avslutande del av arbetet så diskuteras resultatet tillsammans med den tidigare 

forskningen. Dessutom reflekteras det över om vilken roll denna studie fyller inom 

forskningsfältet film i samhällskunskapsundervisningen. Slutligen så skrivs slutsatserna fram 

med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

 

6.1 Diskussion  
 

Vad går det egentligen att utläsa utifrån resultatet? Framförallt så visar resultatet på att lärarna 

i studien har en positiv syn på användandet av film i samhällskunskapen. Detta grundar sig 

framförallt i att det ger lärarna chansen att visualisera undervisningen, och på så sätt tillföra 

ytterligare en dimension som annars skulle saknas. Detta stämmer väl överens med Woelders 

studie, som även han är inne på att den stora fördelen med användandet av film i 

undervisningen är att filmen bidrar med någonting nytt till klassrummet. Vanligtvis så får 

eleverna bara fakta från läraren eller läroboken, men med hjälp av film så tillkommer 

ytterligare en berättande källa.  

 

Även Deldén lyfter i sin studie fram det visuella som en positivt aspekt med film i 

undervisningen. Eleverna som ingick i hennes studie menar att koncentrationen på att lära sig 

ökar när det är en film istället för lärobok eller lärare som förmedlar fakta, vilket faller in med 
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det som lärarna i studien berättar om, dels eftersom att alla elever lär sig olika, men även med 

det faktum att de gärna vill inkludera en till dimension förutom dem själva eller läroboken.  

 

Det framkommer dock fler fördelar med film än enbart att visualisera. Det är en del av varför 

film som pedagogiskt redskap fungerar, men efter att ha studerat resultatet så verkar det vara 

minst lika viktigt med det faktum att användandet av film kan ta samhällskunskapen närmre 

eleverna genom att använda ett sådant material som eleverna kan relatera till. Faktum är att 

viljan att lära ökar när eleverna kan relatera till undervisningens innehåll. Resultatet visar på 

att lärarna använder film för att det går att få eleverna att relatera till innehållet, då det idag 

görs mycket ungdomsserier som kan kopplas till samhällskunskapsämnet. Det är alltså relativt 

enkelt att med små medel kopplat till användandet av film göra samhällskunskapen mer 

tillgänglig för eleverna. Detta är samstämmigt med Journell och Brown Buchanans 

resonemang, som menar att filmers potential som läromedel ökar när dess innehåll är enkelt 

att relatera till för eleverna. Resonemanget som förs av Journell och Brown Buchanan 

kombinerat med lärarnas berättelser stärker filmens roll som läromedel i samhällskunskap, 

framförallt när det film för att relatera kombineras med att använda film för att skapa ett 

intresse. 

 

Film kan alltså användas med syftet att väcka ett intresse hos eleverna. Lärarna beskriver att 

det dels kan vara för att skapa en ”wow-faktor” för ett nytt ämnesområde, samtidigt som film 

kan användas för att göra ett tråkigt område roligare. Dessutom kan användandet av film 

enligt lärarna skapa ett intresse hos eleverna för att lära sig ytterligare om ämnet genom att 

leta upp ytterligare filmer på samma ämne. Just att använda en film som ”wow-faktor” eller 

intresseväckare är omskrivet som exempel i Hultkrantz studie, där lärarna i hennes studie, 

precis som lärarna i denna studie, pratar om hur film kan väcka ett nytt intresse för ett ämne 

hos eleverna. Filmens förmåga att väcka intresse för ett ämne kan sättas i relation till 

elevernas uppfattning om läroboken. Enligt Englunds studie så anser ofta eleverna att 

läroboken är tråkig. Samtidigt som läroboken självklart fortfarande behövs i undervisningen 

då den förmedlar en konkret fakta så kan film vara ett väldigt bra komplement för att skapa en 

variation i undervisningen som samtidigt intresserar eleverna. 

 

Gemensamt för Deldéns och Hultkrantz studier är att film används för att starta samtal och 

diskussioner mellan eleverna, och på så vis skapa möjligheter för eleverna att såväl lära sig 

nytt ämnesstoff som chansen att reflektera över innehållet. Just detta framträder i lärarnas svar 
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i denna studie, där film används i ett läge där dess innehåll sedan ska leda vidare till 

klassrumsdiskussioner.  

 

Det finns dock inte enbart fördelar med film, då lärarna uttrycker att det kan vara svårt att 

anpassa rätt material till rätt elevgrupp, vilket kan innebära att eleverna går miste om filmens 

mening och budskap. Just anpassning till målgruppen diskuteras flitigt av Journell och Brown 

Buchanan, som i sin studie kommer fram till att samtidigt som en bra film eller serie dels 

tillför en visuell dimension av undervisningen också kan skapa ett intresse hos eleverna, så är 

risken att faktaförmedlingen blir lidande om nivån på filmen är för svår för elevgruppen. 

Detta problem diskuteras alltså även av lärarna i denna studie, som bekräftar det som Journell 

och Brown Buchanan skriver fram som slutsats i sin studie.  

 

Denna studie visar på filmens potential som läromedel. Ammert skriver om lärobokens roll 

som läromedel, och lyfter framförallt fram att läroboken gör mer än att enbart förmedla fakta, 

då den även förmedlar värden och normer till eleverna. Min uppfattning är att detta inte är 

exklusivt för läroboken som läromedel, utan kan appliceras på andra läromedel, inklusive 

film. Detta visas speciellt av läraren som använder serier i undervisningen för att förmedla 

mer än enbart faktakunskaper till eleverna, utan även vill förmedla ett innehåll som är till 

personlig nytta för eleverna. Dessutom erbjuder film en ny dimension till undervisningen, 

vilken är möjligheten till fiktion. Att använda fiktion i undervisningen diskuteras av Graeske, 

vars studie visar att fiktion i undervisningen hjälper till att förmedla nya kunskaper till 

eleverna, samtidigt som det ofta sker på så sätt att endast kortare, utvalda, delar av fiktionen 

visas, och eleverna går miste om hela bilden. Detta visar på såväl filmens potential och 

samhällskunskapsämnets dilemma. Studien ger en bild av att fiktion med fördel kan användas 

i  samhällskunskapsundervisningen, framförallt för att det skapar en ny arena där relaterbart 

innehåll kan skapas för eleverna, som exempelvis den läraren som använder serien Skam i 

undervisningen ger uttryck för. Dock finns dilemmat att det finns alldeles för lite tid i 

undervisningen för att helt gå in i den fiktionsbaserade världen där det finns mer kunskap att 

använda till elevernas fördel. 

 

Så, vad bidrar denna studie med till det samhällsdidaktiska forskningsfältet? Framförallt så 

bidrar studien med att visa på hur yrkesvägsamma lärare ser på att använda film som 

läromedel, samtidigt som det också finns stöd i didaktiskt teori till varför film kan, och i vissa 

fall nästan bör, användas. Samtidigt så ger studien en nyanserad bild av användandet av film i 



 34 

samhällskunskapen. Lärarna reflekterar över vilka utmaningar som kommer med filmen, och 

visar vart det finns potential för utveckling.  

 

6.2 Slutsatser  

Vilka slutsatser går det då att dra utifrån denna studie? Resultatet av studien visar att lärarna 

är positivt inställda till användandet av film i samhällskunskapsundervisningen, och 

anledningarna till det är flera, och kan sammanfattas i fyra av de fem rubriker som utgjorde 

tematiseringen för resultatet, då lärarnas svar på studien mynnade ut i ett resultat där film är 

positivt för faktaförmedling, repetition, visualisering och för att eleverna lättare ska kunna 

relatera till innehållet.  

Den första slutsatsen som kan dras med utgångspunkt i forskningsfrågorna är just att lärarna 

ser positivt på användandet av film i samhällskunskapsundervisningen, då film kan användas 

för att förmedla fakta, antingen på egen hand eller för att komplettera det som andra 

läromedel har tagit upp. Likt Hultkrantz studie så belyser lärarna den positiva effekten med att 

film i undervisningen bidrar med en ny röst i klassrummet istället för läraren eller läroboken. 

Det talas även om användandet av fiktion, då fiktionsbaserade filmer och tv-serier används för 

att introducera ämnesinnehåll till eleverna. Dock blir det precis som Graetske skriver, att 

fiktionen inte används i sin helhet, utan endast i kortare delar, vilket lärarna förklarar är ett 

resultat av tidsbrist i planeringen. Film i allmänhet, men framförallt fiktionsbaserad film 

används för att eleverna ska kunna relatera till filmen, och på så sätt väcks ett intresse att lära 

sig mer.  

Men hur står sig då lärarnas berättelser som användandet av film mot de 

samhällskunskapsdidaktiska grundfrågorna, som utgjort det teoretiska ramverket för denna 

studie? Legitimitetsfrågan är den som är mest frånvarande i denna studie. Den märks dock av 

när innehållet i undervisningen med film knyts till de olika bildningsideal som Ekendahl, 

Nohagen och Sandahl lyfter fram som att de kan användas för att legitimera 

samhällskunskapsämnet i stort, men även det faktiska ämnesinnehållet. Bildningsideal är 

synliga då filmerna lyfter upp material som främjar det humanistiska bildningsidealet som 

formar eleverna till självständiga individer, samt det demokratiska bildningsidealet som 

formar eleverna till reflekterande, demokratiska samhällsmedborgare. Dessutom så motiverar 

lärarna hela tiden varför de gör de val som de gör, och det är viktigt ur en didaktisk synpunkt.  
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Gällande innehållsfrågan så kommer den till uttryck när lärarna väljer ut och konstruerar 

undervisningsinnehållet, då lärarnas undervisning som utgår ifrån film tar avstamp i de tre 

kategorier som Ekendahl, Nohagen och Sandahl nämner, yrkesliv, privatliv och samhällsliv. 

Meningen är att undervisningens ska förbereda eleverna för ett framtida liv utifrån dessa tre 

kategorier, och via undervisning med exempelvis filmer om riksbanken och genom att visa tv-

serien Skam så uppnås detta. Framförallt en av lärarna använder även fiktionsbaserat material 

för att nå ut till eleverna med kunskap som de annars kanske hade haft svårt att nå på annat 

sätt.  

Film som metod används på flera olika sätt, och därför är kommunikationsfrågan den fråga 

som oftast kommer till uttryck i hur lärarna talar om att använda film i undervisningen. Film 

som undervisningsmetod används av lärarna för att skapa en så pass bra undervisning som 

möjligt, och de exempel som lärarna ger faller väl in med Ekendahl, Nohagen och Sandahls 

beskrivning av kommunikationsfrågan. Lärarna uppger att film kan användas för att skapa 

förkunskaper inom ett ämne, samtidigt som en film kan hjälpa eleverna att förstå hela bilden, 

exempelvis genom att koppla ihop tidigare inlärda teorier eller händelser med en ny 

företeelse. Genom att använda film så visualiserar lärarna innehållet, och på så sätt så får 

eleverna också se och uppleva ämnesinnehållet istället för att enbart läsa om det eller höra 

läraren prata om det, och genom att själva reflektera över detta så visar lärarna att de 

efterföljer variationsprincipen. Ekendahl, Nohagen och Sandahl menar att en av 

samhällskunskapslärarens uppdrag är att göra ämnet roligt, och göra tråkiga ämnesområden 

mer intressanta, och denna studie visar på att lärare kan använda film som metod för att uppnå 

detta. Lärarna uppger dessutom att de använder film för att sedan skapa diskussioner i 

klassrummet, vilket enligt kommunikationsfrågan är en metod för att skapa en 

lärandesituation där eleverna lär sig av varandra. Slutligen så kan film få eleverna att relatera 

och identifiera till ämnet, vilket framförallt en av lärarna belyser, där film och tv-serier via 

fiktion får eleverna att relatera till samhällskunskapsämnet, och därmed uppfylls principen om 

relevans och identifikation.  

Sammanfattningsvis så kan slutsatsen dras att lärarnas användning av film i 

samhällskunskapsundervisningen faller väl in med de samhällskunskapsdidaktiska 

grundfrågorna. Lärarnas redogörelser för varför, vad och hur de strukturerar undervisningen 

via film har starkt stöd i de samhällsdidaktiska teorier. Lärarna visar på att användandet av 

film i undervisningen kan vara en stor didaktisk fördel om den används rätt och välplanerat. 
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Läromedel kan vara inflytelserike på eleverna även utanför skolan, vilket Ammerts studie 

visar genom att påvisa att läroboken som läromedel förmedlar värden och normer till 

eleverna, och denna studie visar på att film som läromedel kan tillföra exakt samma sak.  

I lärarnas utsagor om användandet av film i samhällskunskapsundervisningen så framkommer 

två stycken didaktiska utmaningar. Den första utmaningen är kopplad till innehållsfrågan, då 

lärarna uttrycker att det ibland kan vara svårt att hitta ett bra material som dels har det rätta 

faktamässiga innehållet, samtidigt som det måste hålla en hög kvalitet och inte heller vara för 

tråkigt, för då tappar filmen sitt värde och får inte längre önskad effekt.  

Den andra utmaningen som framkommer är kopplad till kommunikationsfrågan, och handlar 

om att lärarna menar på att det kan vara svårt att hitta filmer som håller rätt nivå. Alltså, det är 

en utmaning att hitta ett material som är anpassat efter elevgruppen. Risken finns att 

materialet är på en för hög nivå för eleverna, och då fallerar filmen som läromedel. Detta är 

precis i linje med Journell och Brown Buchanans studie, då de skriver om vikten av att 

anpassa undervisningen efter målgruppen när det handlar om att använda film, annars finns 

risken att eleverna inte förstår filmens syfte eller innehåll. Just detta ser alltså lärarna som en 

didaktisk utmaning. Således dras slutsatsen att de didaktiska utmaningar som framkommer 

under intervjuerna med lärarna dels är att hitta ett bra och passande material, men även att 

hitta ett material som är väl anpassat till den specifika elevgruppen.  
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Bilaga 1 – Mail till informanterna 
 

Hej!  

 

Jag har redan haft lite kontakt med Jon och Jessica om min C-uppsats i samhällskunskap, som 

kommer att handla om användandet av film i undervisningen där jag via intervjuer kommer 

att undersöka hur lärare ser på användandet av film i samhällskunskapen.  

 

Jag skriver till er på SO-avdelningen om detta nu, då jag gärna vill ha med lärare i studien 

som jag vet är erfarna, och där känner jag att du verkligen passar in. 

 

Så, det jag undrar är om du skulle vilja ställa upp på intervjuer om användningen av film i 

samhällskunskap, jag räknar med cirka 20 minuter/intervju, och det skulle passa perfekt om 

det kan genomföras i slutet av vecka 48 eller under vecka 49!  

 

Allt gott! 

Hälsningar  

Joel Gustafsson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

Intervjuguide 

 
När du planerar och genomför undervisning i samhällskunskap, vilka metoder brukar du då 

huvudsakligen basera undervisningen på?  

 

Hur ser du på att använda film i samhällskunskapsundervsningen? 

  

Varför använder du/varför använder du inte film i undervisningen?   

 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med film i samhällskunskapen?   

 

När du väljer ut en film att använda, vad är viktigt för dig då?  

 

Under vilken del av planeringen brukar du använda film och varför? (exempelvis som 

introduktion eller avslutning av ett område). Ge exempel.  

 

På vilket sätt använder du film, som ensamt läromedel eller för att komplettera annat 

material? 

 

När du använder film, brukar eleverna ha någon uppgift samtidigt som filmen är igång?  

 

Vilken sorts filmer brukar du använda i samhällskunskapen? (Dokumentär/spelfilm?) 

 

Det finns mycket mer forskning om att använda film i historieundervisningen än i 

samhällskunskapen, trots att det är två relativt lika ämnen? Har du någon teori om varför det 

ser ut på det viset?  

 

 

Noterbart för denna intervjuguide är att alla frågor inte alltid användes, och inte heller i 

den ordningen de står skrivna. I vissa fall lades det även till frågor som inte stod med i 

intervjuguiden.  
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