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Abstract 

 

Den här studien handlar om hur ett antal lärare använder film och andra 

multimediala verktyg i engelskundervisningen. En del i undersökningen berör de 

tillfrågade lärarnas hänvisningar till styrdokumenten och de olika delar av 

läroplanen de väljer att citera. För att belysa lärarnas syn på olika läromedel 

innehåller arbetet också en kortare analys av hur man, enligt forskare, bör använda 

läromedel i skolan idag. I anslutning till debatten kring läromedel och variation av 

undervisningen diskuteras också lärarnas syn på motivation och elevernas intressen. 

Lärarnas syn på arbete kring film ses ur ett sociokulturellt perspektiv där samtalets 

och gruppens betydelse för inlärning diskuteras.  

 

This study is regarding a number of teachers’ view of how they are using film and 

other multimedia tools in their teaching of English. A part of the investigation 

regards the teachers’ different views of the curriculum. To give a fair picture of the 

teachers views of study materials is the work containing a shorter analysis of how 

to, regarding to scientists, teachers should use study materials in school today. In 

relation to the debate about study materials and a variety of teaching is there a 

discussion about the teachers’ view of motivation and the pupils’ interests in 

language. The teachers’ view of work with movies is enlightened in a sociocultural 

perspective were the conversation and groups affect on learning is discussed.   

 

 

Nyckelord: multimediala verktyg, film  

läromedel, engelska, undervisning och motivation. 
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1 Inledning 

 

När jag gick kursen i engelska som en del i min lärarutbildning upptäckte jag att 

engelska var så mycket mer än bara arbete i workbook och textbook, vilket var den typ 

av undervisning jag själv upplevde som elev. Det vår universitetslärare lärde oss var att 

det var bra att variera undervisningen med bland annat rollspel, lekar och film. Under 

kursen började jag reflektera över de engelsklektioner jag sett under mina 

praktikperioder och slogs av hur olika lärare arbetat. Det var lärarnas val av filmer och 

arbetet kring filmvisningen som gjorde mig nyfiken på deras tankar. Under min sista 

praktikperiod fick jag se ytterligare ett exempel på hur man kan använda film i 

engelskundervisningen och jag har därför valt att inrikta mig på hur lärare använder film 

som läromedel. 

 

Under kursen i engelska läste jag Gun Lundbergs avhandling Teachers in action (2001) 

där Lundberg betraktar engelskundervisning med koppling till bland annat lärarnas 

utbildning, timplanen i engelska och vid vilken ålder engelskundervisning inleds. 

Lundbergs studie tog sin utgångspunkt i lärarnas syn på sin vardag vilket gjorde mig 

intresserad av att intervjua lärare för att få ta del av deras verklighet. Vid intervju kan 

man se helhetsbilden av lärarnas åsikter genom bland annat ansiktsuttryck och tonläge. 

Jag har inte hittat någon studie av hur man specifikt arbetar kring multimedia i 

engelskundervisning i Sverige.  

Film finns med i det centrala innehållet i Lgr11 för både årskurs 1-3 och årskurs 4-6 

(skolverket, 2011), och med den formulering vi har av styrdokumenten är det därifrån 

fritt hur man använder film i undervisningen. En del i undersökningen rör hur lärare 

arbetar kring filmerna och vilken sorts film de använder, samt om och hur 

handledningar till filmer och serier används. 

 

Utöver begreppet film kan det också finnas många olika sätt att tolka meningen ”Tydligt 

talad engelska och texter från olika medier” (Lgr11, s: 31) ur det centrala innehållet i 

engelska och jag har därför undersökt vilka medier lärarna använder sig av och hur de 

arbetar.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur ett antal lärare på låg- och mellanstadiet använder film som 

läromedel i engelskundervisningen.  

 

Mina frågeställningar är: 

Vilka uppfattningar har de intervjuade lärarna om multimediala verktyg i 

engelskundervisningen? 

Vilka filmer använder de intervjuade lärarna och hur motiverar de film i 

undervisningen? 

På vilka sätt hänvisar de intervjuade lärarna film till styrdokumenten? 
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1.2 Styrdokument 

I kommentarmaterialet till Engelska (Skolverket, 2011) står det att språk från olika 

medier är viktigt för elevernas möjlighet att tillägna sig språk och för variation av 

undervisningen. Grundsynen i kursplanen i engelska är att de kommunikativa 

förmågorna ska vara centrala. Man bör inte studera språk som byggstenar, då forskning 

har visat att man lär sig språk bäst genom kommunikation och möjlighet att uttrycka sig.  

1.2.1  Timplan 

Timplanen för grundskolan består av en summa på drygt 6700 timmar en elev har rätt 

till efter genomgången grundskola (skolverket). Timplanen för ämnet engelska är på 

480 timmar, att jämföra med till exempel matematik som har 1020 timmar eller 

språkval på 320 timmar.  Lundbergs forskning (2007:132) visar att många lärare tycker 

att tid för engelska är ett problem, dels schemaläggning och dels planeringstid. Flera, 

korta arbetspass anses gynna språkinlärning då det ger möjlighet till mycket repetition. 

För klasslärare, som har ett helhetsansvar och samma elever i nästan alla ämnen, är det 

möjligt att integrera engelskan under dagen, medan en ämneslärare, som bara har 

eleverna i enstaka ämnen, får hålla till godo med den lektionstid som finns varje vecka 

(Lundberg, 2007). 

1.2.2 Lokala arbetsplaner 

Utifrån den gamla skollagen var det rektorernas plikt att upprätta en lokal arbetsplan på 

varje skola (Långström & Viklund, 2006: s 18).  

I en sådan ska de internationella målen och riktlinjerna finnas inarbetade tillsammans med 

skollagens och läroplanernas bestämmelser och de nationella och kommunala målen. (Långström 

& Viklund, 2006: s 18) 

Enligt Niclas Vestin, undervisningsråd på skolverket, var tanken med lokala 

arbetsplaner att lärarna skulle planera den egna undervisningen, detta för att visa hur 

man arbetade mot de nationella målen (Sundström, 2011). Krav på skolorna att göra 

lokala kursplaner, det vill säga bryta ner nationella kursplanerna till lokala dokument, 

har aldrig funnits. Men enligt Mats Ekholm (1998: 37) var anvisningarna till hur de 

lokala arbetsplanerna skulle se ut mycket bristfälliga. På vissa skolor var det vanligt 

med omfattande pärmar där innehållet baserades på direkta utdrag ur kursplanerna, 

medan det på andra håll fanns tydliga, kortfattade arbetsplaner som lästes ofta.  

Efter en sökning på google med orden ”Lokala arbetsplaner Lgr11” får jag upp en 

mängd exempel på skolor som publicerar sina lokala arbetsplaner, men vad en lokal 

arbetsplan är skiljer sig väsentligt från skola till skola. För många skolor verkar det vara 

ett sätt att visa upp skolans övergripande mål och riktlinjer för föräldrar och 

allmänheten, medan några har omformulerat delar av det centrala innehållet så att det 

överensstämmer med skolans terminsplanering. 
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1.2.3 Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav 

I kursplanerna i varje ämne finns tre komponenter, syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Den första delen, ämnets syfte, avslutas med förmågor som eleverna ska 

utveckla. Förmågorna ska inte ses som slutliga mål, då eleven ska kunna utveckla dem 

under hela livet (Skolverket, 2011: 9). I kursplanerna för engelska står det i syftet att: 
 Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att:  

 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,  

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift /…/ 

Skolans värdegrund och uppdrag framhåller vikten av att visa förståelse för människors 

olikheter och bakgrund, med tanke på det svenska samhällets internationalisering 

(skolverket, Lgr11). Då vi kan kommunicera med andra nationaliteter kan vi också 

känna en samhörighet och lättare ta till oss andra kulturer. Att kunna reflektera över 

olika kulturers tillvaro finns också med i syftet för engelska. 
 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används. (skolverket, 2011)  

Reflektion kring andra kulturer kan man göra utifrån t.ex. en film. Användning av film i 

engelska finns med i det centrala innehållet, vilket är den andra komponenten av 

styrdokumenten. Det är det centrala innehållet som anger vad som ska behandlas i 

undervisningen, och i engelska är det centrala innehållet uppbyggt på progression 

(Skolverket, 2011: 9). I det centrala innehållet står det bland annat: 
I årskurs 1-3; Lyssna och läsa - reception:  

 Tydligt talad engelska och texter från olika medier. /…/ 

 Filmer och dramatiserade berättelser för barn. 

I årskurs 4-6; Lyssna och läsa reception: 

 Tydligt talad engelska och texter från olika medier. /…/ 

 Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga. 

I ovanstående citat visar sig progressionen i tillägget med ordet ”unga” för årskurs 4-6, 

annars är det tydligt att det centrala innehållet har snarlik formulering oavsett årskurs. 

 

Den sista komponenten i styrdokumenten, kunskapskraven, är en kombination av 

förmågorna i ämnet och det centrala innehållet (Skolverket, 2011: 9). För årskurs 1-3 

finns inga kunskapskrav, men det finns för årskurs sex, vilket man arbetar mot från 

årskurs fyra. Här ett utdrag från kunskapskraven, för betyg E: 
 Eleven kan förstå i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga 

och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera 

innehållet samt att med resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. /…/ I muntlig 

och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och 

meningar.  (skolverket) 

Kunskapskraven lägger stort fokus på kommunikation och interaktion. Utgångspunkten 

till Lgr 11 är europarådets system med generella språknivåer, vilket också förespråkar 

ett kommunikativt språklärande (Kommentarmaterial till kursplanen i engelska, 2011). 
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Varken kunskapskraven eller det centrala innehållet är uppbyggt av lektionsplaneringar 

utan det är utifrån styrdokumenten fritt för varje enskild lärare att tolka och planera sin 

undervisning. 
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2 Litteraturgenomgång 

 

Engelska blev i och med läroplanen -69 obligatoriskt från årskurs tre till årskurs nio, 

men redan under 40- och 50-talet diskuterades vikten av att börja med 

engelskundervisning redan i tidigare år. Det var det först år 1991 som direktiven kom 

för att börja med engelska redan i årskurs ett, och trots de riktlinjerna var det fortfarande 

många elever som fick undervisning i engelska först i årskurs tre på grund av 

kommunaliseringen och skolornas valfrihet i frågan (Lundberg, 2007). I och med den 

nya läroplanen, Lgr11, är det ännu inte säkert att alla elever i Sverige får engelska från 

årskurs ett om skolan väljer att tolka det centrala innehållet så att eleverna ska ha 

engelska någon gång från årskurs ett till tre (Lundberg, 2011; s11).  

2.1 Perspektiv på lärande 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturell teori grundar sig enligt Olga Dysthe (2003: 48) på det sociala samspelet 

och språket som grund för lärande. Kommunikation leder till möjligheter att samspela 

med andra och är en förutsättning för lärande. Språket ses som en länk mellan 

omgivningen och de processer som sker i hjärnan (Dysthe, 2003: 49, Säljö, 2011: 177).   

 

Kunskap inte kan överföras från lärare till elev, utan den skapas i sociala samspel då 

elever interagerar med varandra och sin omgivning (Dysthe, 1996:46). Vygotskij 

använder begreppet den närmaste utvecklingszonen då han beskriver hur lärare kan 

stötta eleverna i sådant de inte kan, till en början, så att eleverna sedan klarar det på 

egen hand. Även vid val av till exempel texter måste man anpassa nivån så att eleverna 

klarar det mesta på egen hand, men samtidigt möter nya begrepp och därmed utvecklas 

(Lundahl; 2009, s159-160).  

 

Enligt sociokulturellt perspektiv skapas motivation om eleven känner sig delaktig i 

gruppen och det är skolans uppgift att skapa en miljö som stimulerar eleverna till att 

vara aktivt deltagande i undervisningen (Dysthe, 2003: 38). I en grupp kan eleven 

genom att samtala med andra utveckla sin egen kunskap genom att ta del av 

kamraternas tankar.   

Konstruktivismen utgår från att vi bearbetar den information vi möter i förhållande till 

den kunskap vi redan har, vilket gör att deltagarna i gruppen möter informationen med 

olika förförståelse. Den nya kunskap som skapas är därför unik för varje enskild individ, 

där interaktionen med andra bidrar med nya perspektiv, och därmed kunskaper, i det 

som studeras (Dysthe, 1996: 46). 

2.2 Perspektiv på språkundervisning 

 

Det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till när man undervisar engelska, bland 

annat motivation, exponering av målspråk och medvetenhet om styrdokumenten. 
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Målspråk är det språk undervisningen syftar till att lära ut. Lärare spelar en viktig roll då 

deras val och inriktningar kan göra stor skillnad för elevernas motivation och 

språkintresse (Annamaria Pinter, 2006: 35). 

2.2.1 Interaktion och kommunikation 

Gun Lundberg skriver i boken De första årens engelska (2011: 14) hur man bör arbeta 

med barn för att göra engelskundervisningen lustfylld. Hon förklarar vad som är det 

huvudsakliga målet när man lär sig ett nytt språk.  
Språk lärs i första hand in som ett medel för information, interaktion och 

kommunikation. Det är viktigare att kunna bli förstådd än att ha ett perfekt uttal och det 

är viktigare att kunna ta till sig själva innehållet i en text än att veta vad alla ord betyder. 

Det är vidare viktigare att kunna skriva ett begripligt meddelande än att kunna skriva 

felfria meningar. (Lundberg, 2011: 14) 

Det Lundberg (2011) menar är att språkundervisningens mål är att eleverna ska lära sig 

att förstå språk i ett sammanhang, till exempel i form av hälsningsfraser eller hur man 

beställer mat på en restaurang, istället för enstaka ord eller grammatiska strukturer.  

Den lärande individen i det sociala sammanhanget bör är av vikt vid språkinlärning 

eftersom sambandet mellan interaktion och inlärning är centralt i barns språkutveckling. 

Utvecklingen av ett språk sker till stor del i social interaktion, men interaktionen 

behöver inte ske i samtal utan kan även ses i mötet med text (Lindberg, 2005: 38,59; 

Lundahl, 2009: 113). Språket får mening då det används i ett socialt syfte och måste 

läras in i meningsskapande situationer (Lundahl; 2009: 144).  

2.2.2 Exponering av målspråk 

Enligt Annamaria Pinter (2006: 39) är mängden engelska en elev blir exponerad för en 

avgörande variabel för att utveckla ett språk. Om man inte får höra språk kan man inte 

heller producera språk. Det därför är viktigt att eleverna får höra mycket engelska i 

skolan, dels på engelsklektionerna, men också situationer som sker dagligen såsom 

samlingar eller hälsningsfraser, där samtal om väder eller vad det blir för lunch kan ske 

på engelsk. Vid dagliga små samtal är bilder bra för att understödja språket (Lundberg, 

2006, 2011:75; Pinter, 2006: 39). 

I boken Språka samman (Lindberg, 2005: 47) hänvisar författaren till Evelyn Hatch som 

menar att språk inte kan läras in då det är taget ur sitt sammanhang, utan att man bör se 

på hur barnet möter språket och samtalet i en kontext. Hatch får medhåll av William 

Rutherford (Lindberg, 2005:72) som påpekar vikten av att grammatik ska upplevas i 

texter och samtal där funktionen framgår. Grammatiken bör vävas in i samtal och 

skrivuppgifter istället för att läras in separat och uppdelat från den språkliga helheten. 

2.2.3 Medvetenhet om strategier för lärande 

I skolan används ofta envägslyssnande, till exempel när man tittar på film, vilket är den 

vanliga formen av att träna färdigheten lyssnande och lärare i skolan utgår från att 

eleverna kan lyssna aktivt (Lundahl, 2009). Det man som lärare kan göra för att försöka 

få fler att lyssna aktivt är att prata med eleverna om vikten av att lyssna. Det man gör är 

att ge eleverna strategier för hur de ska lära sig språk och därmed ge dem kontroll över 
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sitt lärande (Lundberg, 2007: 33). Eleverna måste få kunskap om att veta varför man 

som lärare väljer att använda olika metoder, eleverna ska till exempel få veta att man 

tittar på en engelskspråkig film för att lära sig engelska (Lundberg; 2011: 98). Många 

elever hör vad som sägs men frågan är om tar de till sig innehållet. 
Förmågan att lyssna utvecklas inte automatiskt genom allt det lyssnande som förekommer i 

skolans språkundervisning. Alltför mycket lyssnande handlar säkert snarare om hörande. För att 

kunna lyssna för att lära, måste man också lära sig att lyssna. (Lundahl;2009: 134) 

Enligt Lundahl (2009) måste lärarna lära eleverna att lyssna och inte ta förgivet att de 

redan har den förmågan.  

Det är enligt Lundberg (2007) och Lundahl (2009) viktigt för eleverna att vara 

medvetna om hur man lär sig språk och vad som är målet med olika övningar, såsom till 

exempel att se en film på engelska. Även Pinter (2006) anser att man ska 

medvetandegöra eleverna om varför undervisningen bedrivs som den gör och hon säger 

att även små barn är mottagliga för vilka mål man kan ha och tycka att det är intressant 

med korta fakta om hur man lär sig språk.  

 

2.3 Perspektiv på motivation 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv grundar sig motivation på samhällets och gruppens 

förväntningar på eleven (Dysthe, 2003:38). För att eleverna ska bli motiverade är det 

viktigt att de kan känna att de kan bidra med något, för att på så sätt få betydelse i den 

grupp man tillhör. Pinter (2006: 37) anser att den främsta anledningen till att eleverna 

lär sig engelska är att de är motiverade och det är främst läraren som kan påverka hur 

motiverade eleverna blir.  

2.3.1 Hur man motiverar eleverna 

När man flyttar till ett annat land och på grund av det behöver lära sig ett nytt språk 

motiveras man av en önskan att passa in. Att lära sig ett nytt språk i sitt hemland är en 

annan sak. Yngre barn motiveras ofta av att övningarna i engelskundervisningen är 

roliga och att det är en bra stämning i gruppen, samt att de gillar sin lärare eller engelska 

i sig (Pinter, 2006: 37).  

 

För arbete med äldre barn ger Dörnyei (Pinter, 2006:37) förslag på fyra steg som 

motiverar eleverna:  

1. Ett trevligt och stöttande klimat i klassrummet. 

2. Att visa positiv attityd till lärande, skapa relevant material och förväntan på goda 

reslutat. 

3. Behålla motivationen hos eleverna genom att erbjuda stimulerande aktiviteter 

och främja självtroende.  

4. Göra bedömningar till positiva upplevelser.  

Sammanfattningsvis förespråkar Dörnyei ett positivt klimat med förväntningar och 

aktiviteter som stimulerar eleverna att lära.   
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Enligt Liselott Forsman, Mikaela Sjöholm och Kaj Sjöholm (2011:232) måste man 

skapa en balans mellan lärarstyrd och elevcentrerad undervisning. Genom att 

tillsammans med eleverna reflektera över händelser, planerade eller oplanerade, kan 

man skapa en medvetenhet om lärande som eleverna inte kunnat se på egen hand. Fler 

aktiviteter, såsom till exempel en aktuell nyhet eller en konflikt i klassen, kan bli 

lärandesituationer om man reflekterar över dem tillsammans med eleverna. Vilket 

tilltalar eleverna då de enligt Forsmans undersökning (2011:233) uppskattar aktiviteter 

som är mångsidiga, vardagliga händelser som de ovan nämnda kan utnyttjas till 

språkundervisning. Lärare har då möjlighet att beröra eleverna, till skratt, tårar eller 

ilska, något som eleverna ansåg som fördelar vid reflektion. Lärarna i Lundbergs 

forskning (2007:93) ansåg också att språkinlärning stimuleras när eleverna får aktivera 

sina sinnen och känslor. Det var framförallt spännande och roliga ord utifrån elevens 

erfarenheter, som gick lätt för eleverna att ta till sig. 

 

Enligt Pinter (2006:110) är det viktigt för eleverna att få möjlighet att göra val och 

komma med idéer. Möjligheten att vara med och tycka till om undervisningen motiverar 

eleverna och gör dem mer involverade och lärandet roligare. Pinter (2006) anser att 

lärarens bemötande av elevernas åsikter påverkar elevernas inställning till lärande. 

“Listening to children’s voices also sends out the clear message that their interests and 

opinions are valued and appreciated by the teacher.” (Pinter, 2006:110). Det är därför 

viktigt att ta till vara på elevernas idéer, inte bara för att få variation i undervisningen, 

utan också för att de ska bli motiverade.  

2.4 Läromedel 

Enligt Sture Långström och Ulf Viklund (2006: 101) är läroboken den vanligaste 

formen av läromedel. Läroboken är också den enda bok många svenskar läser i livet. 

Det finns lärare som säger sig inte använda läromedel, men de menar troligen att de inte 

har varsin lärobok till eleverna, utan att de använder läromedel på annat sätt, till 

exempel genom utvalda bilder eller kopierade sidor. Läromedel kan också vara en 

nödvändighet för att klara arbetet för orutinerade eller osäkra lärare (2006:109).  

 

För eleverna blir det svårt att uppfatta vilka urval läroboksförfattarna gjort i ämnet 

(2006: 102). Enligt Liselott Forsman m.fl. (2011: 232) är samhället komplext och 

innehåller fler situationer och olika sorters människor än vad läroboken kan visa, till 

exempel ger läroboken en ganska stereotyp bild av britter och amerikaner, vilket inte 

speglar verkligheten. Men genom att ta utgångspunkt i läroboken kan jämförelser och 

reflektioner göras gentemot innehållet i andra källor. Genom att använda läroboken som 

grund till reflektion lär man eleverna att den bild läroboken ger inte är den enda bilden 

av något, såsom till exempel bilden av olika nationaliteter. 

I skolverkets rapport Läromedlens roll i grundskolan (Lundahl, 2009:51) kan man se att 

engelskundervisningen fortfarande domineras av arbete i lärobok, medan film och 

datorprogram används mer sällan. Lundahl (2009:51) anser liksom Forsman m.fl. 

(2011) att man kan använda läroboken som utgångspunkt för att sedan föra samtal med 

eleverna kring texterna. Om man bara använder läroboken finns risk att elevernas tankar 
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kring språkutveckling begränsas, samtidigt som lärarnas influenser från eleverna 

bromsar skapandet av kreativa lärandesituationer (Lundahl, 2009:23).  

 

Lundberg (2007:86) beskriver att många lärare använder lärobok i engelska för att de 

känner trygghet i att arbeta så som de alltid gjort och för att det tar så mycket tid till 

planering att kliva utanför läroboken. Införandet av lärobok ofta sker i årskurs fyra, för 

eleverna förändras undervisningen från att tidigare fokuserat mycket på sång, lekar och 

drama till att i år fyra arbeta i läroboken (2007:86). Många elever uppfattar då 

engelskundervisningen som tråkig och svår och det har visat sig att elever i årskurs fyra 

och fem har dålig medvetenhet om sitt lärande, d.v.s. inte vet hur de lär sig språk utan 

tränar på glosor utan att reflektera varför de gör det.  

2.4.1 Läroböcker 

Här nedan presenteras helt kort de läromedel som lärarna i undersökningen hänvisar till 

och använder sig av. De läromedel som gäller är: Good stuff, The book about me, 

Muzzy och Right on!. 

 

Good Stuff 4 är uppbyggd på teman, såsom familjen eller kläder, vilket varvas med 

dialoger. Boken innehåller också rim och ramsor, sånger och färgglada bilder (liber.se). 

 

The book about me utgår från eleven och personligt skrivande. Varje kapitel inleds med 

en kort text, innehåller olika övningar såsom hörförståelse och ritande, och avslutas med 

en friare skrivuppgift. Läromedlet är individanpassat, men anses inte täcka allt som 

finns med i det centrala innehållet utan bör kompletteras med annan undervisning 

(liber.se). 
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Right on! inleds med repetition för att möta elevernas olika nivåer och ge möjlighet att 

träna på grunderna. Boken är temabaserad och innehåller många spel med både 

ordinlärning och grammatik. I Culture corner kan man lära sig mer om engelskspråkiga 

länder (liber.se). 

 

 

Lighthouse är ett elevnära material som går långsamt fram och ger möjligheter till 

varierad undervisning. Texterna innehåller mycket humor och varvas med bland annat 

sånger. Texten kompletteras med detaljrika illustrationer (gleerups.se). 

 

2.4.2 Film som läromedel 

Det är välkänt att olika auditiva intryck stimulerar lärandet av nya språk (Taher Bahrani, 

Rahmatollah Soltani, 2012). Det viktiga är att eleven får en input som är pålitligt. Input 

kan vara TV, nyheter eller filmer, alltså sådant som ger mottagaren korrekt språk att 

bearbeta. Materialet behöver inte vara anpassat för undervisning utan kan komma från 

olika källor så länge berättaren eller författaren producerar ett språk som når rätt publik 

(Bahrani, 2012). Filmer fungerar mycket bra som input så länge läraren väljer rätt längd 

och svårighetsgrad på filmen. 

 

För att skapa intresse och självförtroende i engelska krävs det en genomtänkt planering. 

Utbildningsradions engelska tv-serier kan tillsammans med lärarhandledningar med 

förslag på för- och efterarbete och aktivering av eleverna ge färdiga planeringar. 

Filmerna på utbildningsradion är grundade på vetenskap kring hur barn lär sig språk 

vilket kan göra filmerna till utmärkta hjälpmedel (Lundberg, 2011: 66).  

 

En av utbildningsradions serier är The Game. Den inriktar sig på årskurs F-3 och ämnet 

engelska. Serien handlar om tre barn som hamnar i ett spel där de plötsligt bara kan 
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prata engelska. Varje avsnitt går ut på att ta sig runt spelplanen och göra olika uppdrag 

som är kopplade till avsnittets tema, bland annat djur och färger. Efter varje runda får 

barnen i serien ett pris som de sparar (ur.se). Det finns ingen lärarhandledning till The 

Game utöver en sammanfattning av programmet. 

 

En annan serie är Kids english zone (ur.se). Där en blandning av korta sketcher med 

mycket humor och stycken där tecknade figurer pratar med varandra, samt scener ur 

barns vardag. De olika delarna visar att engelska är ett levande och användbart språk. 

Avsnitten är tematiskt uppbyggda och behandlar bland annat tiden, min kropp och mitt 

hem. Till varje program finns en lärarhandledning (ur.se). 

 

2.5 Multimedia och multimodala verktyg 

Multimedia är en kombination av text, bild och ljud (Lundahl, 2009: s 57). Enligt 

Richard E. Mayer (2001:7) är multimedia när informationen kommer från två olika 

anordningar, t.ex. en dator som ger information från dels en skärm och dels från 

högtalarna. Till skillnad från en bok som bearbetas visuellt, behandlas information från 

multimedia både auditivt och visuellt. Verktyg som behandlar information med hjälp av 

olika sinnen, t ex via hörsel och syn, auditivt och visuellt kallas multimodala (Jonsson, 

2012) 

2.5.1  Film 

Film är enligt nationalencyklopedin (1991, 6: 238): ”sammanhängande skildring eller 

berättelse inspelad med /…/ videoteknik”.  I den här studien är film en kombination av 

text och bild, i form av TV-serie, musikvideo eller långfilm.  

 

Film kan, liksom bilder i läromedel läsas och förstås utan text eller röst, men filmmediet 

erbjuder betydligt fler visuella och auditiva intryck än en bild i ett tryckt läromedel 

(Jonsson, 2006). 

 

Enligt Bahrani och Soltani (2012) kan film ge bra språkinlärning och visa på skillnader 

inom språket. Studier visar också att elever kan ha lättare att prata om de får se film, då 

filmen ökar motivationen för att lära sig språk. 

 

Enligt Lundahl (2009) är film och TV det medium som ger ungdomar de flesta 

berättelserna idag. Man bör därför fundera över hur man kan utveckla mediernas plats i 

skolan för att utveckla språkkunskaper (Charlotte Engblom, 2013:202). I hemmen hos 

flerspråkiga barn har föräldrar tagit möjligheterna att använda sig av olika språk när 

barnen ska titta på DVD och de ser medier som resurser för språkutveckling. Med 

filmen behöver man inte uppfatta allt tal, då bilderna ger en del av förståelsen. Hur 

mycket bilden påverkar är svårt att uppskatta, men innan man använder film som 

läromedel bör man funderat över hur talspråket ska nå eleverna, man kan till exempel 

prata med eleverna om olika fraser de ska lyssna efter. (Lundahl, 2009: 59).  
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Film och sagor kan vara ett bra sätt att lära elever om olika kulturer och hur man lever i 

engelskspråkiga länder (Lundberg, 2011:41, Bahrani och Soltani, 2012). Bo Lundahl 

(2009: 382) anser att man kan använda film i undervisningen på olika sätt, bland annat 

för undervisning i språk, genre eller miljö. Olika miljöer visas på ett bra sätt genom 

film, till exempel skillnader mellan Nya Zeelands öar och en amerikansk småstad. Ofta 

används filmen som en del av ett tema och man kan då välja att se hela filmen eller 

några utvalda scener. Enligt Pinter (2006:124) är temabaserat lärande effektivt eftersom 

eleverna kan koppla nya saker till det pågående temat som är djupare förankrat. 

2.5.2 Digitala medier 

Enligt Häkkinen och Kankaanranta (2011: 205) är datorn är en stor del av barns liv. I 

hemmen blir datorn allt vanligare och många elevers kunskaper om ICT, 

informationsteknologin, skapas utanför skolan. Eftersom datorn är viktig för eleverna 

utanför skolan, ser många elever Internet som ett självklart hjälpmedel för inlärning och 

kommunikation i vardagen (Långström & Viklund, 2006: 140). Datorn är en naturlig 

del i elevernas liv och lärare kan engagera eleverna genom att ta tillvara på elevernas 

kunskaper (Lundahl, 2009:63). 

 

Glosor.eu är en sida på internet där man kan lära sig nya språk (glosor.eu). För 

information riktat till lärare står det: ”Glosor.eu är en lättanvänd internetbaserad tjänst 

för att dina elever ska kunna lära sig glosor på ett roligt och effektivt sätt” (glosor.eu). 

På hemsidan kan man lägga in glosor för eleverna att träna på. Sedan kan man dela 

övningar mellan kollegor för att inte behöva arbeta dubbelt. Hemsidan är gratis att 

använda (glosor.eu). 

Det finns flera likartade internetsidor för att träna glosor, men det är den här sidan som 

diskuteras i studien då lärarna hänvisade till den.  
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3 Material och metod 

3.1 Val av metod 

För att kunna ge en detaljerad bild av lärarnas åsikter är studien baserad på intervjuer. 

En kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale & Brinkmann (2009: 98) ett socialt 

samspel där det är viktigt att intervjuaren har kunskap i ämnet för att kunna ställa 

givande följdfrågor. En kvalitativ intervju ses som ett samtal.  

 

Jag valde kvalitativ intervju för att få kvalitativa nyanser av min undersökning, snarare 

än kvantitet, samt för att kunna fördjupa mig i intervjupersonernas svar genom 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades någon dag senare. 

Intervjufrågorna finns bifogade i Bilaga 1.  

 

3.2 Analys  

Jag har i min analys använt mig av meningskoncentrering då man söker likheter bland 

intervjusvaren (Kvale, 2009). Jag har valt att hitta likheter för att sedan kunna se olika 

nyanser i svaren. Genom att utgå från det som överensstämmer mellan de intervjuade 

kan jag söka detaljer och utveckla det speciella utifrån varje intervjupersons tankar 

kring ämnet. 

 

3.3 Intervjupersonerna 

Det centrala innehållet skiljer sig lite för årskurs 1-3 och årskurs 4-6, och jag ville 

undersöka om det är någon skillnad på hur undervisningen bedrivs utifrån 

styrdokumenten. Intervjupersonerna är därför jämnt fördelade i antal från lågstadiet, tre 

stycken, och mellanstadiet, tre stycken. 

 

De intervjuade är två lärare i årskurs tre och tre lärare i årskurs fyra. Då det inte fanns 

någon tillgänglig lärare för intervju på lågstadiet, fick jag via mejl fått svar från en 

lärare i årskurs två.  

 

De två lärarna i årskurs tre är ämneslärare och bedriver all engelskundervisning med 

treorna, jag kommer hädanefter att kalla dem Tina och Therese, vilket är fiktiva namn. 

Tina är utbildad lågstadielärare med engelska som tillval och planerar att gå i pension 

till hösten. Hon arbetar på en byskola med ca 80 elever. Tina intervjuades en sen 

eftermiddag i det grupprum där hon bedriver sin undervisning och hon var väldigt mån 

om att få visa de material hon använde.  

 

Therese har gått utbildningen mot Tidigare år inklusive 15 hp engelska och arbetat ett 

år, varefter hon varit mammaledig i sex år och kommit tillbaka till arbetet hösten 2013. 

Therese arbetar på en 1-9-skola i en mindre tätort. Therese intervjuades under sin 

lunchrast och var upprörd över det engelskmaterial hon hade att tillgå. 
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Läraren i årskurs två hänvisar jag till som Tanja och hon är klasslärare. Tanja är 

utbildad svenska-, So-, och engelskalärare med 25 hp engelska. Hon arbetar på en 1-6-

skola i en större stad. Tanja svarade på frågorna via mejl. 

 

Lärarna i årskurs fyra hade alla sin klass i nästan alla ämnen, jag kallar dem 

fortsättningsvis för de påhittade namnen Filippa, Fanny och Fia. 

 

Filippa är utbildad 1-7-lärare med inriktning matte-NO och har ingen engelska i sin 

utbildning. Hon arbetar på en byskola med ca 150 elever. Filippa intervjuades direkt 

efter skolans slut och hon var väldigt engagerad i samtalet.  

 

Fanny är utbildad matematik-, och NO-lärare, och har ingen utbildning i engelska. Hon 

har tidigare varit stödlärare på en annan skola och har helklass från och med hösten 

2013. Fanny arbetar på samma skola som Tina, en byskola med ca 80 elever. Fanny är 

klasslärare till de årskurs treor som Tina undervisar i engelska. Fanny intervjuades 

under en sen eftermiddag och hade huvudvärk och verkade trött, hon svarade kortfattat 

på frågorna. 

 

Fia är utbildad svensklärare i årskurs 1-9 och mattelärare i årskurs 1-7 och hon har inte 

läst någon engelska. Fia arbetar på samma skola som Therese, en 1-9-skola i en mindre 

tätort. Fia intervjuades direkt efter skolans slut och var på väldigt gott humör.  

 

Samtliga lärare på lågstadiet hade någon form av engelska i sin utbildning, även om alla 

tre gått olika lärarutbildningar. Ingen av lärarna i årskurs fyra hade någon engelska i sin 

utbildning. 

 

3.4 Etiska aspekter 

Jag hade läst God forskningssed (Gustafsson, Hermerén, Pettersson 2011) inför 

intervjuerna och hade satt mig in i hur man får använda intervjupersonernas 

personuppgifter. 

Vid förfrågan om intervju, vilket gjordes via mejl och sms, berättade jag att frågorna 

skulle beröra ämnet engelska, men jag informerade inte om att mitt arbete handlade om 

multimedia och film. Detta för att kunna göra ett urval och få intervjua de lärare som 

undervisade i engelska, samtidigt som jag inte ville påverka undersökningen genom att 

uppge dess huvudsakliga syfte. 

 

Vid mötet med mina intervjupersoner informerade jag om studiens syfte och att jag 

skulle behandla deras personuppgifter konfidentiellt, d.v.s. att inte redogöra för deras 

namn, arbetsplats eller liknande. Intervjupersonerna gav sitt muntliga samtycke till 

intervjun och till att jag fick spela in samtalet för transkription. 

 

 



19 

 

 

 



20 

4 Resultat 

4.1 Läromedel och andra material 

 

Tabell 1. Tabellen visar de olika läromedel de intervjuade lärarna använder. 

Läromedel Använder inte film Använder film 

Lärobok Tina Fia, Filippa, Fanny 

Blandar material från olika 

läromedel 

Therese, Tina Fanny, Filippa, Fia, Tanja 

Film  Fanny, Fia, Filippa, Tanja 

Dataspel  Fanny, Filippa 

Youtube-klipp  Filippa, Fia 

 

4.1.1 Lärobok och plockmaterial 

Bland de tillfrågade lärarna på lågstadiet är det bara en som använder ett läromedel där 

alla elever har varsin bok. De andra två blandar material från olika läromedel för att 

anpassa det till elevernas nivå och det aktuella temat. Lärarna kallar det för att plocka 

material. Therese, som varit mammaledig i sex år, verkar stressad över att inte ha en 

lärobok och uttrycker gång på gång att hon önskar att det fanns ett läromedel anpassat 

för årskurs tre: ”Jag tror att de skulle bli mer seriöst. Barnen skulle må bra av att ha 

nånting”.  

  

Samtliga lärare i årskurs fyra har en bok till eleverna. Fia och Filippa har textbok med 

tillhörande arbetsbok, men Fia måste kopiera ur arbetsboken till eleverna. Båda två 

tycker att det är skönt att ha ett material, en bok, som de kan använda, då de under 

fjolåret undervisade i årskurs tre utan lärobok. De upplever också att eleverna tycker att 

det är kul att ha en bok. ”Det här är ju mitt första riktiga läromedel. Nog tycker jag att 

det funkar bar, sen gör vi ju inte alla övningar, för det känns som att några är lite 

onödiga /…/” (Fia). 

 

Tina använder läroboken Lighthouse 3 som består av mycket bilder och dialoger. Av de 

sex tillfrågade lärarna plockar alla material, två stycken som inte använder lärobok 

(Therese, Tanja) och fyra stycken använder material utöver läroboken. Materialet kan 

bland annat vara i form av böcker, bilder och dialoger.  

 

Fannys läromedel (The book about me) består inte av så mycket text utan tanken är att 

barnen själva ska fylla den. Fanny har valt den för att kunna göra mycket annat vid 

sidan av boken. ”Det [arbetet med boken] är inte så tungrott. Jag vill fokusera på film, 

böcker och eget skrivande.” (Fanny).  
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4.1.2 Film i undervisningen 

Två lärare som undervisade årskurs tre, Tina och Therese, hade inte film som en del i 

sin undervisning men sa i slutet av intervjun att de måste börja se film med eleverna, då 

de själva räknat upp flera fördelar med det.  

 

De övriga fyra av lärarna som såg på film som en del i engelskundervisningen. 

Tanja var dem av lärarna på lågstadiet som såg på film med eleverna och hon använde 

sig av UR:s program för årskurs tre som hon streamade från AV-media. Alla klasserna i 

årskurs fyra tittade på film, två av lärarna (Fanny, Filippa) hade visat serien The Game. 

Filippa säger: ”Den [The Game] har varit väldigt omtyckt för den är enkel och den 

upprepar samma sak.”. Fia hade visat Kids English zone vilken har tillgänglig 

lärarhandledning, men Fia använde sig inte av den.  

 

Filippas klass skulle inom en snar framtid se en långfilm på engelska. Eleverna kände 

till filmen och Filippa ansåg att eleverna på så vis skulle ha en förförståelse för 

handlingen. Hon förklarar att en elev önskat att se film som en del i sin individuella 

utvecklingsplan och att Filippa tyckte att det var en bra idé. ”Hon [eleven] kom fram till 

det i sin IUP. Bra sätt att träna med alla i klassen. /…/ Och det var ju ett bra förslag”. 

Filippa använde sig dessutom mycket av Youtube för att träna sånger och ramsor med 

eleverna. Hon gjorde det för att möta elevernas intresse för musik och hade upptäckt att 

eleverna själva sökte upp de låtar de tränat på i skolan när de kom hem. Hon trodde att 

det berodde på datorn, som eleverna ändå brukade använda hemma, vilken gav dem 

möjlighet att titta på det man gjort i skolan, utan att behöva ta med en bok hem.  

 

4.13 Multimediala verktyg 

Ingen av lärarna i på lågstadiet använder någon annan form av multimedia än film. 

Orsaken för Tina är brist på datorer och för Therese är det att hon har så lite tid med 

eleverna. ”Eftersom jag bara har dem en timme i veckan så är den timmen så himla 

värdefull.” (Therese). Tanja skulle använda multimedia om hon undervisade en årskurs 

tre i engelska nu.  

 

Fia är den av lärarna i årskurs fyra som inte använder någon annan multimedia, hon ger 

ingen orsak utan svarar: ”Nej, inte i engelska. Ingenting som jag kommit igång med…” 

(Fia). 

 

Både Fanny och Filippa låter eleverna använda sig av glosor.eu, där de kan träna på 

glosor hemma. Fanny lägger ut glosor varje vecka, medan Filippa har tipsat eleverna om 

olika studietekniker, bland annat hur man kan träna på ord. Eleverna får träna via 

hemsidorna på egen hand om eleven anser att det är en studieteknik som passar dem. 

Eleverna har därmed fått förslag på hur de kan använda datorn hemma för att förbättra 

sin engelska.  
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Filippa har några elever som spelar ett dataspel som heter Selingua, ett gratisspel där 

man tränar ordkunskap. Men det är inte för hela klassen. ”… utan det kan vara några 

stycken som behöver få andra inputs och kan använda dator.” (Filippa). 

 

Fanny har under hösten arbetat med dataprogrammet Storybird tillsammans med 

eleverna. Storybird är gratis och bygger på att man skapar sina egna böcker med hjälp 

av bilder som finns på hemsidan.  

 

4.3 Problem med film i undervisningen 

Alla lärare upplevde att det fanns vissa svårigheter med film. Tre av de intervjuade 

avslutade frågan med att svara: ” Men något mer problem, näe…” (Fia).  

 

 

Tabell 2. Här presenteras de problem och svårigheter lärarna upplevde med att använda 

film som läromedel. 

Problem med film Använder inte film Använder film 

Tekniken Tina Tanja, Fia, Filippa, Fanny 

Lokal Tina  

Att hitta rätt svårighetsgrad 

på filmen 

 Fanny 

Elever som inte kan ta till sig 

språket via film 

 Fia 

Tid Therese  

Eleverna måste ha en 

grundkunskap 

Therese  

Strul i klassrummet Therese  

 

 

Av de sex tillfrågade lärarna svarade fem stycken att problemet med film var tekniken, 

såsom att internet inte fungerade eller att lärarna inte hade tillgång till dator och 

kanonen. Den lärare som inte svarade teknik, Therese, använde inte film som läromedel. 

Tina som inte heller använde sig av film hade ingen tillgång till kanon i den sal hon var 

tilldelad och tyckte inte heller att hon förstod hur den fungerade. Tanja hade också 

problem med lokal: ”Problem som kan uppstå med filmvisning är /…/ att man är 

bunden till de lokaler som klarar av att visa filmer” (Tanja). 

 

Fanny sa att det var svårt att hitta rätt svårighetsgrad på filmerna och Fia sa att alla 

elever inte kan ta till sig språket via film, vilket Fia förklarade som att eleverna tappade 

fokus på filmen och funderade på annat.  
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Therese, som inte använde film, såg tiden som ett problem. Det var mycket som skulle 

hinnas med och att då avbryta för att göra i ordning för film skulle ta så mycket 

värdefull tid och skapa oreda i klassrummet.  
Det kan bli struligt i klassen, jag måste sätta mig vid datorn, klicka fram den där filmen /…/. Sen 

stänga av allt och dra upp allt, där var 20 minuter och vi har sett två minuter. (Therese) 

Therese uttrycker en oro över att eleverna ska tappa fokus om lektionen måste avbrytas 

för att spela en film och att det då kommer att ta mycket värdefull tid att samla klassen 

för att kunna fullfölja lektionen.  

 

Therese ansåg att hon hade haft eleverna för kort tid för att kunna titta på film, hon ville 

se vilken nivå eleverna hade först. Dessutom vill hon se till att eleverna har med sig 

grundkunskaper inför framtiden. ”I fyran drar det väl igång på riktigt, då känner man 

ansvaret att i trean ska de ju lärt sig grunden” (Therese). Som grund ger hon exempel på 

att de ska kunna viss grammatik och få ett ordförråd. 

4.4 Möjligheter med film i undervisningen 

 

Tabell 3. I tabellen kan man se de fördelar lärarna ser med att använda film som 

läromedel. 

Möjligheter Använder inte film Använder film 

Se och höra – använda flera 

sinnen 

Tina, Therese Filippa 

Varierande undervisning  Tanja, Filippa, Fia 

Öka intresse för språk Therese Filippa 

Upplevelse/minne Therese, Tina  

Förtydliga budkapet  Tanja 

Möta elevernas intresse  Fanny 

Fånga många elever  Fanny, Fia 

Höra andra uttal  Fia 

Lärare får vila  Fia 

 

 

Tre av lärarna, Tanja, Filippa och Fia, använder film därför att det ger variation i 

undervisningen.”Man får mer variation och det behövs för att dom ska öka motivation 

för språket också.” (Filippa).  

 

Fia, lärare i årskurs fyra ansåg att filmen var ett bra sätt att skapa intresse för språk. 

”[Eleverna] får upp ögonen för att engelska inte bara är i skolan och en bok utan de är så 

mycke annat.” (Fia) Hon fick medhåll av Filippa och Therese som ansåg att man med 

filmen som läromedel bland annat kan visa hur man lever i andra delar av världen.  
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De två lärare som inte använde film i undervisningen, Tina och Therese, ansåg liksom 

Filippa att den främsta möjligheten med film var att man både fick se och höra och att 

det på så sätt var lättare för barnen att ta till sig innehållet.  

 

Filippa använde sig av Youtube för att möta elevernas intresse för musik. Hennes klass 

tyckte mycket om att sjunga och hon upptäckte att de lärde sig bokstavsljuden bättre 

med en melodislinga till. Fanny såg mediet film som ett intresse hos barnen och ansåg 

att de lärde sig eftersom hon tillgodosåg deras intresse. Samtliga lärare i 

undersökningen anser att barnen tycker att det är roligt med film. Även de två lärare 

som inte visar film, en av dem, Therese, säger:” Dom älskar väl att se på film.”. Enligt 

Fia är det själva filmen som eleverna tycker är intressant: ”Dom älskar ju, så fort 

filmduken är nere, spelar ingen roll vilket ämne, blir dom alldeles tokig.” Tanja tillägger 

att det kan vara ganska utmanande att se på film på engelska: ”eftersom det gäller att 

spetsa öronen om de ska hänga med i handlingen”.  

 

I tabellen ovan (tabell 3) står det att Fanny och Fia anser att man kan fånga många 

elever. De försöker förklara att eleverna uppfattar språket genom att se på film. Fia 

ansåg att de elever som inte tycker om att läsa i en bok har lättare att ta till sig språket 

via film. Fanny anser att det är en bra kanal, då eleverna har ett intresse för film och är 

engagerade under filmvisningen. ”Barnen tar in mycke av film.” (Fanny). Hon har 

märkt att de lär sig uttryck i filmen som de sedan använder i de diskussioner och 

grupparbeten som följt efter att de sett på film. 

 

Vad gäller lärarnas syn på utvecklingen av uttal på engelska så såg Fia filmen som ett 

bra sätt att visa skillnader på dialekter såsom amerikansk och brittisk engelska.  

Filippa använder youtube- filmerna för att eleverna ska få träna sitt eget uttal då de 

sjunger med i sångerna.  

 

Tina, som inte visade film nu, men förklarar att hon har gjort det med elever för ett par 

år sen, ansåg att eleverna fick med sig en upplevelse av att se på film. Therese är inne på 

samma spår då hon säger att: ”Man bär med sej en, ofta är de en rolig lektion när man 

sett på film. Att man kommer ihåg vad man gjorde förra gången.”(Therese).  

 

Tanja, som använde film i årskurs två, tyckte att det var bra att budskapet blev tydligare 

genom kroppsspråk, mimik och känslor.  

 

Fia tycker också att film kan vara bra för att man som lärare får sitta och ta det lite lugnt 

en stund, medan eleverna fortfarande får lära sig något.  
En film, misstolka inte de här, är jättebra att ta till, du har vare ute på rastvärd, och huvet är helt 

veck, då kan man sätta sej ner i tio minuter och bara… De är bra att kunna ta till, men de ska ju 

vara ett lärande, de ska ju inte bara vara för skojs skull. (Fia) 

Fia betonar att filmen ska visas i inlärningssyfte, men att man kan planera in filmen 

under en lektion när man vet att man som lärare brukar vara trött. Eleverna får lära sig 

något samtidigt som läraren får samla kraft under några minuter. 



25 

 

Sammanfattningsvis framgår att alla lärarna, även de som inte visade film, fann flera 

motiverande anledningar till att använda film som läromedel. De lärare som inte 

använde film hade i slutet av intervjun övertygat sig själva, genom de argument de 

uppgav, om att de snart skulle visa film på engelsklektionerna. 

4.5 Arbete kring filmerna 

 

Tabell 4. Tabellen visar på hur lärarna arbetar kring filmerna. 

Arbete kring filmerna Använder inte film Använder film 

Prata om ord och fraser Tina Fia, Fanny, Filippa, Tanja 

Arbeta med ord och fraser Tina Tanja, Fia, Filippa 

Hörövning  Tanja 

 

 

De lärare som använder film går igenom begrepp, uttryck och fraser tillsammans med 

eleverna efter att de sett filmen.  

 

Tanja introducerar ord och fraser som eleverna sedan ska lyssna efter i filmen, så att de 

sedan kan använda begreppen i olika övningar, såsom muntligt pararbete, efter filmen.   

 

Den närmaste utvecklingszonen är vad man kan säga att Filippa försöker förklara när 

hon pratar om arbetet kring serien The Game. Tidigare brukade hon samtala med 

eleverna innan filmen så att de skulle ha en liten förförståelse, men efter några avsnitt 

upptäckte hon att eleverna hade en grundförståelse av vad det handlade om.  

Både Filippa och Fanny som har sett serien The Game (ur.se) tycker att den har en bra 

grundhandling som sedan varieras med tematiska ord till varje avsnitt, så att eleverna 

har en förförståelse när klassen ska se ett nytt avsnitt. 

 

Filippa har tränat på bokstavsljuden tillsammans med eleverna och sedan tagit hjälp av 

Youtube för att sätta en melodi till. 
 Å bara muntligt prata om bokstäverna de har inte funkat så bra, men däremot om man sjung, och 

det här är en grupp som gillar att sjunga, alla hänger på och sjunger så fort dom har snappat upp 

slingan. /…/ Jag tror alla är ganska säker på engelska bokstavsljud tack vare att dom har fått 

sjunga låtarna från youtube. (Filippa) 

Fia brukar ibland spela något spel som är kopplat till begreppen som tagits upp i 

avsnittet i serien. ”Någon gång kan det ju hända att man har något engelskt spel som 

kanske tar upp det här med färger eller nånting, så man går vidare med de efter att man 

pratat om de.” (Fia). 

 

Tina har inte sett på film med de elever hon har idag, men när hon såg på film tidigare 

arbetade de alltid med begreppen ur filmen, bland annat var det en lek med plats-

begrepp, såsom bakom och under, som hon nu använder utan att eleverna fått se filmen.  
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Therese ser inte på film, men hon anser att det måste ske något arbete kring filmen om 

det ska finnas någon mening med att titta på den. ”Utan uppföljning tycker jag inte alls 

att man ska se på film, eller utan någon slags förberedande inledning, filmen måste ha 

en tanke och ett syfte liksom.” (Therese). 

 

Som framgått har de lärare som inte väljer att använda film i undervisningen likväl 

förslag och synpunkter på hur film kan användas som läromedel. 

4.6 Kopplingar till styrdokumenten 

 

Tabell 5 visar hur de tillfrågade lärarna hänvisar till styrdokumenten. 

Tolkning av styrdokumenten Använder inte film Använder film 

Vet inte att film finns i C.I. Tina, Therese Fanny, Filippa 

Hänvisar till C.I.  Tanja 

Hänvisar till förmågorna  Fanny, Filippa 

Hänvisar till kunskapskraven Therese  

Eleverna ska veta målen  Fia 

 

 

Tina använder sig av skolans egen lokala omskrivning av det centrala innehållet där 

film inte finns med. Tina tror inte att film finns med i det centrala innehållet, utan 

undersöker saken genom att slå upp det i Lgr 11. Tina upptäckte att film stod med.  
Här står det film och dramatisera. Allting utom de [film], /…/sagor, ord och fraser, det är med [i 

skolans egna version]. Men du puttar på mig när det gäller filmen, dom borde få den också. (Tina) 

 

Therese säger att hon har kursplanerna i bakhuvudet och att hon gått igenom vad 

eleverna ska kunna och vad som ska uppfyllas. Therese tillägger också att målen går att 

tolka på olika sätt, utan att närmare förklara eller ge exempel på vad hon menar. Hon 

har inte använt film eller dramatisering och känner uppenbarligen heller inte till att film 

nämns i styrdokumenten. Endast Tanja, som svarade på frågorna via mejl, gjorde ett 

direkt utdrag ur det centrala innehållet och hänvisade till film. 

 

Fanny och Filippa kan inte svara på om film finns med i det centrala innehållet. De 

hänvisar till det de förmågor eleverna får träna på genom att titta på film. Fanny 

beskriver först de receptiva kunskaper eleverna ska utveckla, såsom att lyssna och 

förstå, för att sedan betona förmågan att kunna kommunicera. 
Dom ska ju träna sin förmåga att förstå, lyssna och förstå, just att kunna uttrycka sej på engelska. 

Allt sånt tränar dom ju genom att både se film och använda sej av andra datorprogram. (Fanny) 

Fanny baserar sin undervisning på att eleverna ska bli trygga i att kommunicera, vilket 

hon hänvisar till att kunna uttrycka sig på engelska. 
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Filippas hänvisning till film utifrån styrdokumentet är främst kopplat till hörförståelse. 

Hörförståelse står inte ordagrant i läroplanen, men kan kopplas till förmågan att kunna 

tolka innehållet i talad engelska. Filippa anser också att eleverna får träna på ord och 

uttryck på engelska genom att titta på film. Filippa hänvisar inte till kunskapskraven, 

utan formulerar sig som att det är något eleverna ska få träna på. 

 

Fia är mer inne på att ge eleverna rätt kunskap om vilka mål de ska uppnå, på ett sätt 

som är tydligt för dem. ”De är lite svårt ibland att bryta ner de så en nio-tioåring ska 

förstå vad det är för nånting, de ska jag bli tydligare med.”(Fia)  

4.7 Sammanfattning 

Studien började med en undersökning av de tillfrågade lärarnas syn på läromedel. Där 

Tina, Fia, Fanny och Filippa använde sig av lärobok, och plockade in annat material 

ibland. Två lärare (Tanja, Therese) hade ingen lärobok utan plockade material från olika 

läromedel. De problem lärarna upplevde var främst i form av olika tekniska svårigheter, 

såsom internetuppkoppling eller tillgång till salar med rätt utrustning. Även tidsfaktorn 

var ett problem och ett stressmoment enligt en ämneslärare i engelska. 

 

Alla lärare såg möjligheter med att använda film som läromedel, även de två lärare som 

inte använde det. De uppgav bland annat att eleverna tog in informationen genom fler 

sinnen då de såg på film. En annan möjlighet lärarna uppgav var att eleverna fick ett 

intresse för språk av att se på film. 

 

Annan multimedia, endast dator i den här studien, användes av två lärare, Fanny och 

Filippa. Datorn kan sammanfattningsvis sägas ha liten plats i undervisningen i engelska, 

då de två lärarna som använde dator främst uppgav den som enskild studieteknik för 

enstaka individer.  

 

Samtliga lärare hänvisade på något vis till styrdokumenten. En av lärarna använde 

skolans lokala arbetsplan, i det här fallet en omskrivning av det centrala innehållet, 

vilket det enligt skolverket aldrig funnits krav på att göra.  

De övriga lärarna hänvisade till antingen det centrala innehållet, ämnets syfte, 

kunskapskraven, skolans värdegrund och uppdrag eller det övergripande målet. 
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5 Diskussion och analys 

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur ett antal lärare på låg- och 

mellanstadiet använder film som läromedel i engelskundervisningen. Den slutsats man 

kan dra är att lärarna i den här studien såg många möjligheter med film som läromedel, 

oavsett om man använder film eller inte.  

 

5.2 Läromedel 

För att få en syn på hur lärarna ser på läromedel och engelskundervisning inleds studien 

med att undersöka användandet av läromedel. Det framkommer att fyra lärare använder 

lärobok, medan två plockar allt material ur olika läromedel. Enligt Lundberg (2007: 85) 

är det ofta i årskurs fyra man inför en lärobok, vilket får stöd av denna studie då 

samtliga lärare i årskurs fyra använder lärobok, medan det bara är en av lärarna på 

lågstadiet som har lärobok (Tina). Långström och Viklund (2006) och Forsman m.fl. 

(2011) anser att det är bra att blanda material då ett läromedel inte kan visa alla 

varianter av samhället och elever riskerar att tro att läroboken är den enda sanningen om 

det är de enda material de får möta.  

Att plocka material är tidskrävande och framförallt Therese uttryckte frustration över att 

inte kunna använda en lärobok som bas för undervisningen. Jag tror att Thereses 

inställning till undervisningen blivit mer avslappnad om hon haft en lärobok att utgå 

från. Långström och Viklund (2006) anser att ovana lärare bör ha en lärobok för att 

klara arbetet. 

5.3 Multimedia 

Datorn sågs som användbar för att lära språk och som kanaler till elevernas vardag och 

intressen. Långström och Viklund (2006:140) anser också att datorn är viktig för många 

elever utanför skolan och de ser Internet som en självklar källa till kunskap. Därför 

borde nog de lärare som inte använder dator fundera över hur de kan integrera datorn i 

undervisningen då de inte verkar vara negativt inställda till datorn, utan att de helt 

enkelt inte har reflekterat över hur internet och dataspel kan användas för 

språkinlärning.  

 

Utöver att ge eleverna en strategi genom att träna på glosor via hemsidor som glosor.eu 

har de lärare som använder datorer även influerat eleverna att träna språk via datorn på 

andra sätt. Lundberg (2007) anser att det är viktigt att ge eleverna strategier för 

språkinlärning. De lärare som använder hemsidor för att träna glosor lägger fokus på 

kommunikation i klassrummet och ser hemsidorna med ordträning som medel för 

eleverna att själva upptäcka språk.  

 

En av lärarna har under hösten haft ett skrivprojekt med klassen. Vad de specifikt övat 

på för språklig kompetens framgick inte i studien, men hon angav skrivande vid dator 

som en variation från läroboken. Lundahl (2009:23) menar att det finns risk att 
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elevernas tankar kring språkutveckling begränsas om läroboken får styra. Läraren har 

genom skrivprojektet erbjudit eleverna en metod för att träna sitt skrivande även 

hemma. En annan lärare har använt Youtube-filmer i klassrummet, vilket influerat ett 

flertal elever att se och lyssna på Youtube även hemma. Det kan kopplas till Pinters 

(2006:37) syn på att läraren påverkar elevernas inställning till språk och att dessa lärare 

har hittat kanaler som tilltalar eleverna. Jag tycker att det är intressant att lärarna 

influerar eleverna att upptäcka språk hemma utöver läxorna, vilket innebär att de 

troligtvis tycker att programmen är roliga. Lundahl (2009) menar också att elevernas 

kreativitet och nya idéer gör att läraren har mindre risk att fastna i samma hjulspår.  

 

5.3 Film i undervisningen 

Vad gäller film var informanterna överens om att det finns många fler möjligheter än 

problem med att använda film som läromedel. Av resultatet framgår att tekniken 

uppfattas som ett hinder för att kunna integrera filmen i planeringen. Lärarna vill gärna 

planera in film, men de har varit med om tillfällen då t.ex. en introduktion till ett nytt 

tema blivit uppskjutet p.g.a. att internet inte fungerar. 

 

Therese pratade om problemet med att vara ämneslärare i engelska, då hon har eleverna 

en timme i veckan och hon känner stress över tiden med eleverna. Therese får stöd av 

Lundberg (2007) som via sin forskning upptäckt att klasslärare har lättare att vara mer 

tidsflexibla. De kan ha kortare engelsklektioner varje dag och skulle då exempelvis 

kunna visa film en dag och göra annat arbete dagen därpå. 

 

Therese, som inte använder film, var också den som kom med flest negativa aspekter på 

att visa film. Min tanke under intervjun var att hon hade låga förväntningar på vad 

hennes elever skulle klara av. Det var främst elevernas oförmåga att sitta stilla, vänta, 

komma in från rasten och behålla fokus som hindrade henne från att visa film. Hon tog 

även upp aspekter som ordförråd och planeringstid, men återkom flera gånger till risken 

för kaos i klassrummet. Jag såg hennes brist på tilltro till eleverna som något allvarligt 

då Dörnyei anser att förväntan på goda resultat är en viktig del för att skapa motivation 

hos eleverna (Pinter, 2006). Therese skulle kunna försöka förändra undervisningen och 

tillsammans med eleverna skapa nya rutiner. Bland annat genom att reflektera 

tillsammans med eleverna kan man göra dem medvetna om hur de agerar och vilka 

konsekvenser det får, något som de annars inte skulle upptäcka (Forsman mfl., 2011). I 

det här fallet kan det vara att samtala om att följderna av att komma för sent eller att inte 

sitta stilla blir att man inte får titta på film.  

 

De intervjuade lärarna, hämtar filmer via nätet, ”streamar” främst filmer från 

utbildningsradions hemsida och Av-media. Motiveringen är att man kan plocka fram en 

film när man vill och inte behöver vänta på leverans. Enligt Lundberg (2011: 66) ger 

filmerna och lärarhandledningarna hos utbildningsradion färdiga planeringar, vilket kan 

underlätta för lärarna, men ingen av lärarna i den här studien använder sig av dem. 
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Youtube anses däremot vara en ganska opålitlig källa, filmer flyttar runt och ser 

liknande ut, en film som låg överst på listan under planeringen gör inte det följande dag. 

Lärare undviker därför att planera in film, i det här fallet Youtube. Det som gör att 

Youtube ändå är uppskattat är på grund av den mängd filmer och klipp som finns 

tillgängligt. Filippa förklarar att man bland annat kan sätta musik till språkljud och 

eleverna uppfattar uttalet bättre med melodi, och sådana melodier med grundläggande 

engelskt uttal finns det gott om på Youtube. Film i undervisningen är ett sätt att ge 

eleverna möjlighet att få höra målspråk, något som Pinter (2006) anser är en grund för 

att lära sig språk.  

 

De lärare som använder film motiverar visningen med att det blir variation i 

undervisningen, medan de som inte visar film säger att eleverna får en upplevelse av att 

se på film. Om det är två sidor av samma mynt är svårt att slå fast, men med tanke på 

förklaringar, t.ex. att det blir en rolig lektion som eleverna kommer ihåg och att man kan 

använda elevernas minnen från filmen för repetition nästa lektion, är det väldigt snarlika 

argument som att variera undervisningen. Både variation och upplevelser i 

undervisningen får stöd av Forsman (2011) som menar att eleverna vill bli berörda och 

ha mångsidiga aktiviteter. Dörnyei anser att anpassade aktiviteter behåller motivationen 

hos eleverna (Pinter, 2006:37). Något Pinter (2006:37) anser handlar om att erbjuda 

stimulerande aktiviteter som eleven minns och känner igen.  

 

Hälften av lärarna ansåg att en möjlighet med film var att man både fick se och höra och 

att det på så sätt var lättare för barnen att ta till sig innehållet. Enligt Lundahl (2009:59) 

behöver man inte uppfatta allt tal i filmen, då bilderna ger en del av förståelsen. Lärarna 

i den här studien reflekterade inte över hur eleverna skulle påverkas av bilden i 

förhållande till det talade ordet. De diskuterade att eleverna fick använda flera sinnen, 

men inte vilket sinne som var primärt när barnen tittade på film.  

 

Fia och Filippa ansåg att filmer kunde ge exempel på olika uttal, bland annat från olika 

engelsktalande länder. Det är viktigt att få höra det språk man ska lära sig, i det här 

fallet engelska (Pinter, 2006). Jag håller med Fia om att eleverna kan bli låst vid att bara 

höra på lärarens röst och få det svårt när de ska kunna lyssna till olika dialekter. Vi är 

också överens med Lundahl (2009; s. 382) om att film är att ett bra verktyg då man ska 

visa på olika levnadsvillkor i engelsktalande länder.   

 

Tanja ansåg att rörelser och musik i filmen gjorde det möjligt för eleverna att uppfatta 

språket, ett argument som även har stöd bland forskare. Enligt Lindberg (2005: 47) bör 

språket läras in i sitt sammanhang vilket innebär att man bör se på elevens relation till 

språket ur ett helhetsperspektiv. Enligt kommentarmaterialet för kursplanen i engelska 

(skolverket, 2011:6) har forskning visat att man lär sig språk genom kommunikation 

och inte genom att dela upp språket i byggstenar. Den bild jag fick av lärarna under 

intervjuerna var att de lärare som använde film som läromedel hade en syn på 

språkinlärning som berör helheter. Lärare som inte använde film baserade 

undervisningen på bildkort och arbete med glosor.  



31 

Det som genomgående uttrycktes som positivt bland de tillfrågade lärarna var att 

eleverna tyckte mycket om att titta på film. I undersökningen framkom två olika typer 

av intressen som gynnades genom film. Det ena var intresset för film och det andra var 

intresse för språk. Enligt kursplanen i engelska (skolverket) ska elevernas intresse för 

språk stimuleras i undervisningen. Samtidigt är det enligt Pinter (2006) så att om 

elevernas intressen och tankar tas på allvar av läraren skapar de mer lust och 

engagemang hos eleverna. Jag tolkar det som att de lärare som visar film tar med 

elevernas intresse för film som en del i planeringen, vilket kan ses som att intresset för 

film främjar lärande. Intresse för film och intresse för språk bör ses som två 

komponenter som lyfter varandra och tillsammans bidrar till god undervisning.  

Filippa berättade om en elevs önskemål om att få se film på engelskan och jag tycker 

det var jätteintressant att höra att hon såg det som en möjlighet för hela klassen att 

utvecklas. Genom att läraren tar hänsyn till elevernas önskemål kan skolan fullfölja 

uppgiften att skapa en miljö som stimulerar eleverna till att vara aktivt deltagande 

(Dysthe, 2003: 38). 

 

5.4 Arbete kring filmerna 

Samtal i helklass med läraren som motor var vanligt förekommande, medan några 

framhöll grupparbeten efter filmvisning som metod för att synliggöra de språkliga 

kunskaper lärarna ville att eleverna skulle lära sig. Det framgår i studien att lärarna 

tycker att det är viktigt att samtala och reflektera kring filmerna. De använder samtalet 

till att uppmärksamma eleverna på de specifika saker som ska studeras under 

filmvisningen. Så även om eleverna ser filmen och tolkar den individuellt kan film som 

läromedel ses ur ett sociokulturellt perspektiv då lärarna ansåg att samtal eller 

grupparbeten är viktigt vid uppföljning vid filmvisning.  

 

Jag anser att det är viktigt att förklara för eleverna varför man tittar på film, något som 

lärarna inte uttryckte att de gjorde.  De samtalade med eleverna om ord och fraser i 

filmen, men inte varför man valde att se på film. Lundberg (2011) menar att för ta till 

sig språk måste man ha en språklig medvetenhet, vilket till exempel innebär att man ska 

veta att man tittar på en engelskspråkig film för att lära sig engelska. Lärare kan inte ta 

för givet att eleverna lyssnar aktivt, utan man måste lära dem hur man lyssnar för att 

lära (Lundahl, 2009; Lundberg, 2007). Det är viktigt att elever får möjlighet att ta 

kontroll över sitt eget lärande, och att även små barn tycker att det är intressant att veta 

hur man lär sig språk (Pinter, 2006). Enligt Lgr11 är det också skolans plikt att förklara 

utbildningens mål för eleven (skolverket). Jag tror det är viktigt att förklara för eleverna 

varför man använder olika metoder och inte bara varför eleverna ska uppnå vissa 

kunskaper. 

 

En informant tog som framgått upp att filmvisningen kan bli en möjlighet för läraren att 

sitta ner och ta det lite lugnt ett tag. Hon var dock väldigt noga med att poängtera att 

filmen i första hand visades för att eleverna skulle lära sig någonting och inte för att hon 

som lärare skulle få en lugn stund. Det krävs sannolikt betydligt mer planeringstid för 



32 

en lärare som väljer kombinera läroboken med andra läromedel, såsom t.ex. film, i 

undervisningen.  

Min uppfattning är att lärarna riskerar att bli låsta i sin undervisning om de i alltför hög 

grad förlitar sig på ett läromedel. Lärarna medger visserligen att eleverna kan bli 

uttråkade och tappa intresset för läroboken och använder bland annat film för att 

intressera eleverna och inte för att det skulle vara ett undervisningsalternativ som 

dessutom har förankring i läroplanen. Därmed inte sagt att det är dåligt. Lärarna tar ju 

på så vis grunden i sin undervisning utifrån elevernas intressen och erfarenheter vilket 

Pinter (2006) och Lundberg (2007) pekar på är mycket bra för att motivera eleverna.  

 

5.5 Styrdokumenten 

Resultatet visar att lärarna ännu inte är helt förtrogna med innehållet i den nya 

läroplanen. Något som jag tycker är märkligt är hur lärare kan basera sin undervisning 

på ett dokument, en lokal kursplan, som inte är kompatibel med dagens styrdokument, 

när det dessutom har det aldrig funnits krav på att göra lokala kursplaner (Sundström, 

2011). Jag förstår att det kan vara bra att tydliggöra och fördela det centrala innehållet i 

olika årskurser så att samtliga lärare på skolan vet vad som ska studeras i varje årskurs. 

Däremot verkar det inte finnas någon riktlinje kring hur man arbetat in den nya 

läroplanen på skolan. Det som blir tydligt i det här fallet är att det är upp till varje lärare 

att tolka styrdokumenten.  

Eftersom den här studien främst berört multimedia har jag inte fördjupat mig mer i hur 

lärarna tolkar och använder styrdokumenten, men här finns möjligheter till vidare 

forskning.  

 

5.6 Metoddiskussion 

Genom att använda intervju fick jag möjlighet att fördjupa mig i lärarnas svar och det 

gav mycket empiri att utforska.  

En av de intervjuade lärarna hade dålig dagsform, d.v.s. var trött och hade huvudvärk, 

vilket gav kortfattade svar. Jag fick också känslan av att de lärare jag arbetat med 

tidigare, bland annat genom praktiken, inte svarade så grundligt som de andra eftersom 

jag visste lite om hur de arbetade. Jag försökte gräva ändå, men fick inte samma 

uttömmande svar som av de lärare jag inte träffat innan intervjun. 

 

Det är svårt att veta hur tidpunkten på dagen påverkade svaren vid intervjuerna. 

Samtliga lärare genomförde intervjun i nära anknytning till lektioner. En lärare 

intervjuades under sin lunchrast, men jag upplevde inte att hon var stressad eller 

tankspridd. Det kan ju ha varit av artighet mot mig, men hon gav väldigt uttömmande 

svar.  

 

En lärare lämnade sina svar via mejl och det var svårare att tolka hennes allmänna 

uppfattning och inställning till ämnet, dessutom var vissa svar kortfattade och gav en 
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mindre mängd empiri. Om samtliga lärare fått lämna svar via mejl hade de kanske gjort 

det vid tidpunkter då de var mindre stressade, men jag tvivlar på att jag fått lika 

nyanserad empiri som vid intervju. 

 

Hade lärarna haft tid på sig att fundera ut svar och varit medvetna om min frågeställning 

inför intervjun hade de kanske haft utförligare svar. Jag anser att jag får en del empiri 

under tiden lärarna funderar över hur de arbetar, de målar upp en bild av hur lektionerna 

brukar se ut och vilka material de använder. Jag tror att jag hade gått miste om några av 

de tankegångarna om jag informerat om mitt forskningsområde innan intervjun. 

 

De lärare som inte använt film, antydde att de måste börja visa film för eleverna. Det 

kan vara för att de ville vara mig, som intervjuare, till lags. Det som gör att jag tror att 

de kommer att börja visa film är att de sa detta i samband med de möjligheter de själva 

angav, samt när vi diskuterade styrdokumenten. Jag tror att den främsta anledningen till 

att de inte använt film är att de inte reflekterat över filmen som läromedel tidigare. 

 

Samtliga lärare i min undersökning var mycket intresserade av studien och mina 

kunskaper och erfarenheter från universitet. Jag anser att det visar på intresse av att 

utveckla sin undervisning och har inspirerat mig under arbetets gång. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervju till examensarbete kring multimedia i undervisningen 
Intervjun baseras på huvudfrågor med följdfrågor vid behov. 

1. Namn: 

2. Undervisar årskurs: 

3. Utbildning: 

4. Engelska utbildning? 

5. Vad använder du för läromedel i engelskaundervisningen? 

5.1. Vilka särskilda fördelar/nackdelar ser du med det läromedlet? 

 

6. På vilket sätt använder ni bilderna i böckerna? 

6.1. Använder ni bilderna tillsammans med texten eller arbetar ni med bara 

bilderna? 

6.2. Använder ni andra bilder? 

 

7. Brukar ni titta på film som en del i engelskaundervisningen? 

7.1. Vilken sorts film brukar ni se (utbildningsradions serier, spelfilm, 

introduktionsfilm, youtube-klipp eller annat)? 

7.2. Var lånar/streamar ni filmerna ifrån (hemsida, beställer via mediacentral)? 

7.3. Hur stor andel av filmerna lånar/streamar ni från varje plats? 

 

8. Arbetar ni på något vis kring filmerna? I så fall hur? 

8.1. Förarbete och/eller efterarbete? 

8.2. På vilket sätt använder du lärarhandledningar till t.ex. utbildningsradions 

serier? 

 

9. Använder ni någon annan form av multimedia i undervisningen (dataspel, 

powerpoints)? 

 

10. Varför använder/använder du inte film som läromedel? 



 

10.1. Hur uppfattar du att eleverna tycker om att se film på engelskan? 

10.2. På vilket sätt gynnas lärande genom film? 

10.3. Hur hänvisar du multimedia till kursplanerna i engelska? 

11. Vilka problem/möjligheter ser du med att använda film som läromedel? 

 

Litter  


