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Abstract 
 
The overall purpose of this licentiate thesis is to explore how different media 
is considered and valued by teachers in an interdisciplinary project in which 
the subjects of Art and Swedish are included. In the project, The Horror 
Genre in Literature and Film, a variety of mediations are represented: 
speech, writing, still- and moving images. The study focuses on the teaching 
strategies and approaches that participating teachers have in relation to the 
project's various mediations. My central concern is how the media of moving 
images is considered in the project. Of particular interest for my study is the 
question if teachers takes into account the media's special possibilities and 
limitations in their teaching. The theoretical framework is sociocultural 
theory, narrative theory and theories from the field of media and 
multimodality. 

The study was conducted in a Swedish primary school where three classes 
in 8th grade participated. The empirical material consists of interviews with 
three teachers in the subject Swedish and with one Art teacher. Also part of 
the empirical material, are the films produced by the pupils in the project. 
These films were analysed with the purpose of identifying to what degree the 
pupils used a narrative that is particular to the medium of moving image. 

The project in my study was carried out as an interdisciplinary project. 
Nonetheless, the results show that the teachers in the various subjects work 
toward the goals set in their own school subjects and that no common goals 
or overall objectives were formulated in the project. My study also shows 
that the mediations that are rewarded and have a superior role in the project 
are the spoken and the written word. The media of moving images has a 
marginalised place in the project and is regarded as less important. 

The main result of my study shows the problems that may arise when 
different forms of mediation co-exist in project-based learning within a 
school context. It also points out the difficulties that interdisciplinary 
projects have to face in terms of national regulations, frame factors such as 
the distribution of lesson hours, resources, as well as other factors that can 
affect the possibility of cooperation between the subjects. 

Key words: art, film, literacy, media, media education, mediation, moving 
images, multimodality, project-based learning. 
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Förord 
 

En kollega sa till mig en gång ”att skriva en avhandling är som att äta en 
elefant. Man tror att det är totalt omöjligt men om man tar en bit i taget så 
har man till slut ätit upp hela elefanten”. Nu har jag inte skrivit en 
avhandling utan en licentiatuppsats. Bitvis har det dock känts som elefanten 
stått där framför mig.  Då har jag tänkt på min kollega och sagt till mig själv 
”en bit i taget”. När jag nu sätter punkt för arbetet och alla bitarna faller på 
plats inser jag vilken fantastisk lärprocess det varit. Processen har innehållit 
intressanta besök i skolans verksamhet, många givande möten med andra 
forskarstuderande, utmanande kurser och litteratur, utbildningsfilosofiska 
samtal med kollegor och handledare och så mycket annat.  Innan jag tackar 
de personer som varit en del av min lärprocess i forskarutbildningen vill jag 
rikta ett tack till Fakulteten för konst och humaniora, Nämnden för 
lärarutbildningen och Institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet 
för finansiering av mina studier. 

Inledningsvis vill jag tacka de lärare och elever som låtit mig ta del av sitt 
arbete inom det projekt jag undersökt i min studie. Tack för ert generösa 
mottagande vid mina besök på skolan och för att ni utan förbehåll släppt in 
mig i er verksamhet. Utan er hade denna uppsats aldrig blivit av. Ett varmt 
tack till Anders Marner och Eva Skåreus, som handlett mig i arbetet. Ni har 
med era kompetenser och skilda sätt att handleda kompletterat varandra på 
ett sätt som varit mycket konstruktivt. Anders, tack för ditt djupa kunnande 
inom området bildpedagogik, dina kluriga funderingar som sätter igång 
tankar och ditt mjuka och ödmjuka sätt att ge kritik. Eva, tack för att du 
hållit mig på banan, delat med dig av dina kunskaper om vetenskapligt 
skrivande och för att du stöttat och ställt krav som gjort att arbetet utvecklats 
till att bli så mycket bättre. Ni har båda varit ovärderliga för mig. Jag vill 
tacka alla kära forna och nya kollegor vid Institutionen för estetiska ämnen 
för ert positiva mottagande varje gång jag kommit på mina ”forskarbesök”. 
Tack även alla doktorander i pedagogiskt arbete för inspirerande och 
utvecklande samtal under utbildningens gång. Tack Tarja Karlsson Häikiö, 
opponent på mitt slutseminarium, för en mycket noggrann läsning av mitt 
manus. Dina synpunkter och förslag har varit mycket värdefulla för mig. 
Tack Lena Carlsson, för att du tog dig tid att korrekturläsa mitt manus och 
komma med värdefulla kommentarer.  

Jag vill också tacka alla mina kollegor vid Institutionen för musik och bild 
för att ni varit förstående under dessa år då jag delvis varit frånvarande från 
den dagliga verksamheten. Tack Lars Fager, Lena Richert, Bo Uggla, Ingela 
Trulsson-Sonnesjö, Peter Lindskog, Margareta Wallin-Wiktorin, Hans 
Sternudd, Eva Cronqvist, Magnus Törnqvist, Ann Olbers-Croall, Anders 
Olsson, Lars Nordblom, Johanna Rosenqvist, Ramona Kuusela och alla 
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andra kollegor på institutionen. Ett alldeles speciellt tack riktas till Lars 
Fager, min kollega och vapendragare under alla dessa år på bildavdelningen i 
Kalmar. Tack för givande bildpedagogiska diskussioner och delat intresse för 
allt som har med vetenskapsteoretiska frågor att göra. Tack till Lena Richert, 
för uppmuntrande ord under min forskningsresa. Tack Bo Uggla, för ditt 
alltid lika positiva och tålmodiga sätt och för din hjälp med layout och grafisk 
design. 

Avslutningsvis vill jag även tacka min familj, mina barn och mina vänner 
som bidragit med stöd och glada tillrop. Tack till min dotter och mina två 
”extradöttrar” för att ni sett till att jag inte haft en chans att glömma det som 
hör det verkliga livet till.  

 
 

Kalmar i maj 2016 
Maria Stam 
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Kapitel 1 

Inledning och bakgrund 
 

Något som ständigt fascinerat mig, och som varit en drivkraft i mitt arbete 
som bildlärare i grundskolan och i mitt arbete med blivande lärare på 
lärarutbildningen är frågan om hur ett innehåll, en teori eller ett 
kunskapsområde kan presenteras och omsättas till praktik så att det känns 
angeläget för elever och studenter. Jag har funderat mycket över frågor som: 
Vad är det centrala kunskapsstoffet inom området som eleverna behöver 
kunna? Hur ska detta kunskapsstoff presenteras i en progression från det 
enkla till det mer komplexa? Hur tänker elever som går i årskurs 7 (eller 
någon annan årskurs)? Hur tänker mina studenter? Vilka kunskaper har de 
inom området och vad betyder det för hur arbetet ska läggas upp? Kan man, 
som lärare, ta vara på och utgå från dessa kunskaper i undervisningen? Hur? 
Vilka intressanta frågor väcker ämnesområdet eller mediet? Kan dessa 
frågor användas av mig, som lärare, i min didaktiska planering av området? 
Hur kan kunskapsstoffet bearbetas, utvecklas och eventuellt omformas, i 
praktiskt arbete? Hur kopplas teori och praktik samman på bästa sätt? Dessa 
och en mängd andra frågor har jag funderat mycket på.  

Intresset för didaktiska frågor har också varit utgångspunkten för min 
forskningsfråga i min licentiatuppsats som handlar om vilken plats och 
betydelse rörlig bild som medium får i ett ämnesövergripande projekt där 
bild och svenska ingår. Projektet Skräckgenren inom litteratur och film 
genomfördes under en termin i grundskolans årskurs 8 och syftet med min 
studie är att undersöka vilka undervisningsstrategier och förhållningssätt 
medverkande lärare har till projektets olika medieringar. Jag är intresserad 
av vad som händer i den didaktiska situationen då nya medier tar plats i 
skolans verksamhet. 

Eftersom jag är bildlärare och arbetar inom det estetiska området så har 
frågan om visualisering, att med hjälp av bild, rörlig bild och andra 
medieringar presentera och synliggöra ett innehåll, varit en viktig del i min 
egen planering och undervisning liksom i mitt arbete med didaktisk 
tillämpning med lärarstuderande. Möjligheten att kunna visualisera, att ge 
ett innehåll en form, en gestaltning som vi gemensamt kan uppleva och 
diskutera, är något som är en styrka inom de estetiska ämnena. Gärdenfors 
(2010) menar att visualisering i pedagogiska sammanhang är en oslagbar 
metod för att underlätta förståelsen. Genom att visa på, att förmedla 
abstrakta teoretiska sammanhang med hjälp av visuella uttryck, kan vi med 
hjälp av seendet uppfatta mönster och strukturer inom ett kunskapsområde 
på ett tydligare sätt än vad som är möjligt vid användandet av enbart skrift 
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som medium. Synsinnet, hävdar han, är dominerande för det mänskliga 
tänkandet.  

Att tänka genom att gestalta, att ge tänkandet en synlig form är, inom 
konstnärliga utbildningar, en vanlig arbetsmetod. En av mina kollegor som 
arbetar inom området design talar om detta på följande sätt när det gäller 
skissens betydelse i designprocessen: ”Genom skissen lyfts tänkandet ut och 
blir synligt för dig själv och andra”. Med hjälp av skissen blir tanken synlig 
och möjlig att reflektera över, arbeta vidare med eller omformulera under en 
utvecklande process. Genom att ge tänkandet en form kan också samtal föras 
med andra utifrån en gemensam referenspunkt, skissen.   

Att idéer, tankar och upplevelser materialiseras i visuell form menar också 
Skåreus (2014) som i ett flertal forskningsprojekt arbetat med bilder som sitt 
centrala analysmaterial. Hon hävdar att bilden är en modalitet i sin egen rätt 
i forskningssammanhang och att olika modaliteter formulerar och 
kommunicerar skilda kunskaper. I sin avhandling Digitala speglar – 
föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder (2007) 
undersökte Skåreus hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltade sig som 
lärare samt vilken betydelse kön hade i dessa bilder. Genom att använda sig 
av bilder som sitt empiriska material visade hon hur studenters 
föreställningar om bildläraryrket formulerades i visuell form. 

I studien Vingklippt eller flygfärdig? (2014) sökte Skåreus kombinera ord 
och bild för att få svar på hur bildlärarstudenter upplevde sin praktik, sin 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Även här var bilden utgångspunkt 
för undersökningen. Några utvalda studenter uppmanades att visuellt 
gestalta en känslomässig situation eller händelse som utspelat sig under 
praktiken. Syftet var att undersöka vilka emotionella erfarenheter 
studenterna uppmärksammade och lyfte fram i sina bilder. Bilderna 
analyserades av forskaren för att sedan, tillsammans med en kort skriftlig 
kommentar från studenten, ligga till grund för ett samtal om studentens 
upplevelser. Att använda bilder på detta sätt, menar hon, tillför ytterligare en 
nivå i analysen, då bilden är bärare av kunskap och mening och kan 
betraktas som en utsaga på samma sätt som ordet kan. ”Bilden utgör således 
en aktiv samtalspartner genom att behålla fokus på det ämne studenten valt 
att förmedla. Ämnet finns kvar via bildens närvaro och materialitet” 
(Skåreus, 2014, s.77). 

Bilden fungerar alltså som en gemensam arena för samtal om det aktuella 
ämnet mellan forskare och informant. Bilder kan med fördel användas såväl 
inom forskning som i pedagogiska sammanhang. Förmågan att kunna 
visualisera, att ge ett innehåll en form, en gestaltning som vi gemensamt kan 
uppleva och diskutera är som tidigare påpekats något som är en styrka inom 
de estetiska ämnena. De didaktiska möjligheter som visualisering rymmer är 
också av intresse för samtliga lärare i skolan. 
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Genom hela min lärargärning har jag haft ett intresse för didaktik och 
didaktiska frågor. Under 1990-talet fanns en strävan att lyfta 
lärarutbildningen från dess förankring i seminarietraditionen till att vara en 
del av universitetet och den akademiska traditionen. En anledning till denna 
strävan var att lärarutbildningen stod utan ett eget forskningsämne inom 
akademin, vilket innebar att forskning med anknytning till skolan ofta 
genomfördes inom de traditionella universitetsdisciplinerna och inte inom 
lärarutbildningen. Som ett led i akademiseringen av lärarutbildningen 
infördes didaktiken som, i ett bredare perspektiv än det tidigare 
förekommande ämnet metodik, undersökte relationen mellan 
utbildningsprocessen, politik och metoder. Didaktiken, med dess intresse för 
lärarens arbete och lärarens tänkande, beredde vägen för den skolnära 
forskningen (Erixon Arreman, 2005). 

Jag har skrivit min licentiatuppsats inom forskningsdisciplinen 
Pedagogiskt arbete, ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin 
grund i didaktik med fokus på skola, lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet. Forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete inrättades 
vid Umeå universitet 2001 med syfte att främja framväxten av ett nytt 
forskningsfält i en nationell forskarmiljö. Bakgrunden till utvecklandet av 
ämnet var bristen på forskning med rötter i skolans praktiknära verksamhet 
samt avsaknaden av möjligheter för yrkesverksamma lärare och 
lärarstuderande att antas till forskarutbildning utan att genomgå 
kompletteringsstudier (Erixon Arreman, 2002).  

Med min bakgrund som bildlärare och med många års erfarenhet av 
arbetet inom lärarutbildning föll det sig naturligt att genomföra min 
forskning inom en forskningsdisciplin som fokuserar på frågor med relevans 
för pedagogisk yrkesverksamhet i förskola, skola och lärarutbildning. 

När jag i början av 1990-talet lämnade skolans värld för att trevande ge 
mig in i den akademiska världen och i lärarutbildningen var det med ansvar 
för didaktiken som jag anställdes. Min uppgift var att, i ämnen som 
undervisades av lärare utan egen erfarenhet av arbete i skolan, tillföra 
didaktiska aspekter i kurserna knutna till just det arbetsområde som man för 
tillfället jobbade med. Då didaktik som begrepp var relativt nytt inom 
lärarutbildningen var ämnet didaktik något som ännu inte var utarbetat på 
min arbetsplats och jag sökte förtvivlat efter litteratur som kunde hjälpa mig 
på vägen. Vad var det för skillnad på det nya begreppet didaktik och 
metodik, som var det ämne jag själv studerade under min 
bildlärarutbildning? Vad var det egentligen som jag skulle göra? 
Allmändidaktisk litteratur fanns det gott om. Ämnesdidaktik inom ämnet 
bild, där didaktiska aspekter var kopplade till ämnets praktik och inte enbart 
till mer övergripande frågor såsom bildämnets plats i skolan eller liknande, 
var inte lika lätt att hitta. Den första tiden famlade jag mig fram, men så 
småningom utarbetade jag ett sätt att arbeta, där jag strävade efter att 
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sammanföra aktuell forskning inom de områden lärarna arbetade med, d.v.s. 
med didaktikens frågor, vad, varför och hur. På så sätt började jag min bana 
som utbildare inom lärarutbildningen med fokus på didaktisk tillämpning 
inom olika ämnesområden.  

De didaktiska frågorna vad (innehållsfrågan), varför (legitimitetsfrågan) 
och hur (metodfrågan) hänger intimt samman (Arfwedson & Arfwedson, 
1991). I arbetet med didaktisk tillämpning i ämnet bild på lärarutbildningen 
möter jag ibland en inställning hos mina studenter som uttrycker sig så här: 
”Jag vet vad jag ska göra och varför detta görs (ofta med motiveringen att det 
står i kursplanen) men hur jag ska undervisa, det löser sig”. Hur 
ämnesområdet presenteras i relation till det syfte man har, hur inledningen 
till arbetsområdet ser ut, vilka frågor som ställs till eleverna och vilka 
visualiseringar, i betydelsen visuella synpunkter, som används etc. upplevs 
av somliga studenter som något ”som löser sig” när de väl står inför 
undervisningssituationen och behöver därför inte problematiseras i någon 
större grad. Denna inställning är på inget sätt den mest förekommande och 
har naturligtvis att göra med att studenten känner sig främmande inför att 
träda in i en lärarroll. Den är dock värd att reflektera över.  Att välja ett 
innehåll (och/eller material) och att legitimera detta innehåll med 
förankring i styrdokumenten, ter sig betydligt lättare än att, på ett djupare 
och mer problematiskt sätt, reflektera över själva metodfrågan. Estetiskt 
lärande i skolan beskrivs ofta just genom sina metoder (Saar, 2005). Men 
frågan är om inte dessa beskrivningar handlar om vad man gör, och på vilket 
sätt, snarare än om att på ett djupare sätt problematisera metodfrågan i 
relation till den kunskap man vill uppnå.  

En variant av inställningen ”det löser sig” stötte jag på i ett projekt i 
årskurs 6 där samtliga skolor i länet skulle få möjlighet att arbeta med film 
(Engwall & Stam, 2008). Inför filmarbetet hade en omfattande planering 
gjorts för vad som skulle göras och på vilket sätt detta skulle genomföras när 
det gäller val av utrustning, tidsramar, klasstorlek och ämnesval för 
filmerna. Något mer uttalat syfte med att använda film i undervisningen, 
eller någon diskussion om beskaffenheten hos lärandet som arbetet med 
mediet rörlig bild förväntades ge, fanns dock inte i lärarnas planering. På 
grund av detta fanns heller ingen problematisering kring metodfrågan. Saar 
(2005) menar att en vanlig föreställning i samhället och i skolan är att det 
alltid, per automatik, sker ett estetiskt lärande när man håller på med 
estetiska och konstnärliga material och gestaltningar. Inställningen om att 
”det löser sig” kan ses som ett uttryck för en sådan föreställning. Det viktiga 
är att eleverna är aktiva. Lärarens arbete består då av att ”sätta igång” 
eleverna och möjligen handleda dem i arbetet, sedan står det eleverna fritt 
att vara kreativa och skapande efter bästa förmåga. Denna inställning till 
elevers bildarbete kan sägas ha sina rötter i det fria skapandets metodik, 
inom vilken estetisk fostran syftade till att utveckla en harmonisk och 



 

5 

enhetlig personlighet. En alltför styrd undervisning ansågs hämma och 
hindra elevens egen kreativa utveckling (Wikberg, 2014). 

Ytterligare en föreställning om estetiska, konstnärliga ämnen, är att de 
främjar lärandet generellt och ger bättre förutsättningar för att lära i andra 
ämnen. Detta antagande ifrågasätts av Winner m.fl. (2013)  i den 
internationella studien Art for Art´s Sake? The Impact of Art Education. 
Författarna visar i sin studie att en stor del av den forskning som genomförts 
kring estetiska, konstnärliga ämnen i utbildningssammanhang fokuserar på 
generiska förmågor som studiemotivation, självförtroende, logiskt tänkande 
eller kreativitet. Estetiska ämnen anses inte ha ett egenvärde i sig själva utan 
deras existens motiveras genom förmågan att generera kunskaper i andra 
ämnen och discipliner. Vilken kompetens som konstnärlig utbildning 
utvecklar, vilket sorts lärande som sker och med vilken typ av undervisning, 
har enligt författarna inte varit föremål för empirisk forskning i tillräckligt 
stor utsträckning. Istället framhävs forskningsresultat som påvisar en 
överföringseffekt av generiska förmågor, som är av nytta för studier på andra 
områden än de rent konstnärliga.  

Antagandet att lärande och undervisning i estetiska ämnen inte behöver 
problematiseras eller diskuteras i ett undervisningsperspektiv kan sägas 
möjliggöra ett arbetssätt som fokuserar på material och tekniker utan att 
läraren behöva fundera över vilka lärandemål som arbetet syftar mot eller 
vilken metod som bäst främjar dessa syften. Ett sådant arbetssätt fokuserar i 
huvudsak på den didaktiska urvalsfrågan vad. Förmodligen relateras 
innehållet i undervisningen till legitimitetsfrågan varför. Metodfrågan, som 
ställer frågan om hur en undervisning ser ut som främjar och utvecklar 
estetisk och konstnärlig kompetens, hamnar dock ofta på undantag, vilket 
Winner m.fl. (2013) påpekar i sin studie. 

Att på ett djupare plan problematisera metodfrågan så att den relaterar till 
de övriga didaktiska frågorna är dock angeläget i lärares planering av ett 
område. Jag vill påstå att en viktig del i lärarens profession är förmågan att 
samtidigt, simultant, arbeta med samtliga didaktiska frågor, under hela den 
didaktiska processen. Selander och Kress (2010) menar att man kan betrakta 
läraren som en designer, som iscensätter olika arrangemang för lärande 
genom sin planering, sitt sätt att arrangera lektioner, använda klassrummet 
och föreslå olika resurser. Designbegreppet, menar de, handlar traditionellt 
om att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt. Inom 
skola och utbildning kan man betrakta lärande som en teckenskapande 
aktivitet som formar idéer, begrepp och mönster för att skapa mening och 
förståelse för ett visst kunskapsinnehåll. Didaktisk design handlar både om 
hur lärare skapar förutsättningar för lärande och om hur lärare och elever 
tillsammans skapar kunskap i meningsskapande processer i sociala 
sammanhang (Selander & Kress, 2010). För mitt arbete är de didaktiska 
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frågorna och föreställningen om att lärare designar en lärandeprocess en 
viktig utgångspunkt. 

På senare tid har metodfrågan aktualiserats på nytt. I examensordningen 
2014 har metodik som begrepp återinförts för samtliga lärarprogram i landet 
(Högskoleförordningen, 1993:100). Detta kan synas märkligt, då 
didaktikbegreppet inkluderar metodik som en central aspekt att förhålla sig 
till. Eventuellt kan det ses som en reaktion på den akademisering som skett 
av landets professionsutbildningar. Carlgren (2009) menar att det på senare 
år skett en akademisering inom professionsutbildning, däribland 
lärarutbildningen, där teori fått en framskjuten plats på bekostnad av praktik 
och beprövad erfarenhet. I strävan att utveckla möjlighet för praktiknära 
forskning för lärare på fältet och att säkra vetenskaplighet i 
lärarutbildningen har teori och praktik skiljts åt, och den beprövade 
erfarenheten har fått en undanskymd plats, vilket är olyckligt, menar hon.  

Införandet av metodik i lärarutbildningen, kan i ljuset av detta, ses som 
ett behov av att åter ge praktiken och den beprövade erfarenheten en 
framträdande roll. Dock är metodik, i min mening, en del av 
didaktikbegreppet. De didaktiska frågorna vad (innehållsfrågan), varför 
(legitimitetsfrågan) och hur (metodfrågan) hänger intimt samman och utgör 
en plattform för lärarens didaktiska design (Arfwedson & Arfwedson, 1991; 
Bronäs & Runebou, 2010). 

Skolan och nya medier 
Det sociokulturella perspektivet på lärande, baserat på Vygotskijs 
kulturteorier, har fått stor betydelse för den kunskapsdiskussion som präglat 
svensk skola under senare tid (Bruner, 2002; Vygotskij, 1978; Wertsch, 
1998; Säljö, 2005). Inom ett sådant perspektiv menar man, att människan 
lär och utvecklar sitt tänkande både via sociala interaktioner och med hjälp 
av olika typer av sociokulturella redskap. Av tradition har skolan som 
institution vilat på textspråkliga framställningar, vilket innebär att de 
kulturella verktyg som främst använts har varit papper och penna (Erixon, 
2012). För barn och ungdomar som växer upp idag existerar dock en mängd 
olika sätt att kommunicera på. De betydelsebärande uttryck som ungdomar 
använder i meningsskapande syfte består inte enbart av tal och skrift utan av 
olika medier såsom musik, mode, ljud, rörlig bild, stillbild samt en mängd 
varierande digitala uttryck. Denna utveckling innebär en utmaning för 
skolan då digitala medier fått en alltmer framträdande plats i 
utbildningssammanhang (Buckingham, 2007; Livingstone, 2009; Erixon, 
2014 m.fl.) För att möta dessa förändrade villkor för skolan, har 
skolutveckling i hög grad handlat om satsningar på införande av 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) sedan slutet av 1990-
talet. Men trots att stora satsningar har gjorts när det gäller införskaffandet 
av datorer, programvara och fortbildningskurser för lärare och skolledare så 
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råder fortfarande osäkerhet om hur digitala medier ska förankras i den 
pedagogiska praktiken (Dunkels, 2014; Erstad, 2010; Erixon 2014). 

Ung kommunikation 
Mitt intresse för frågor rörande lärande och nya medier i skolan började när 
jag deltog i ett projekt vid namn Ung kommunikation vid Linnéuniversitetet 
i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och KK-stiftelsen under åren 
2006 till 2011. Projektet, som genomfördes med stöd av KK-stiftelsen, hade 
som syfte att öka den digitala kompetensen i lärarutbildning och skola. Målet 
var att skapa bryggor mellan ungdomars livsvärld och skolans sätt att 
organisera lärande och arbetslivet. Den övergripande fråga som projektet 
utgick från var: Vilka nya villkor för lärande skapas av förändringar i 
ungdomskultur och digital teknik? Under projektets fem år genomfördes ett 
stort antal föreläsningar och seminarier. En bärande del av arbetet inom 
Ung kommunikation var etableringen av så kallade temagrupper som ett led 
i arbetet med att implementera frågan om digital kompetens i 
lärarutbildning och skola. I temagrupperna ingick lärare i 
högskoleverksamhet, lärare i skolverksamhet, studenter och elever. Även 
extern expertis, som forskare och tekniker inom medieteknik och IKT- och 
mediepedagoger, medverkade. Totalt var 20 temagrupper som på olika sätt 
genomförde projekt på högskolan och i skolan aktiva inom projektet. 
Temagruppernas arbete täckte ett brett spektrum av frågor, alltifrån konkret 
undervisningspraktik till mer forskningsrelaterade områden. I varje 
temagrupps uppdrag ingick att kontinuerligt beskriva sina erfarenheter i 
form av bloggar, lämna en slutrapport och delta i aktiviteter organiserade av 
projektledningen till stöd för spridning och implementering av projektets 
arbete (Axelsson, (red.) 2011). 

En av de temagrupper som etablerades inom projektet var ”Rörlig bild och 
andra medier som kunskapsform”. Ansvariga för temagruppen var jag själv, 
bildlärare och lärarutbildare vid Linnéuniversitet och Magnus Engvall, film- 
och mediekonsulent på Reaktor Sydost i Kalmar. I temagruppen deltog också 
lärare som undervisade i skolans årskurser 4-9, samt IKT-pedagoger. 
Temagruppens arbete handlade om att, tillsammans med skolor som 
arbetade med rörlig bild och andra medier på ett integrerat sätt i 
undervisningen, problematisera frågor kring lärande, bedömning, kvalitet 
och analys i relation till digitala mediers användning i skolsammanhang. 
Utgångspunkten för arbetet i temagruppen var att arbeta utifrån ett vidgat 
textbegrepp, det vill säga att betrakta skolornas arbete med rörlig bild som 
ett medieringssätt som kan jämställas med de i skolans värld erkända 
medieringarna tal och skrift.  

Inom temagruppen genomfördes seminarier kring mediespecifika frågor, 
analyser av elevers filmer samt försök till att skapa bedömningsmatriser. I 
gruppen arbetade vi med lärare som använde sig av mediet rörlig bild i 
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undervisningen. I några av klasserna som arbetade med att producera film 
var filmarbetet isolerat från övrig undervisning och eleverna fick själva välja 
vad filmerna skulle handla om. I andra använde man rörlig bild som ett sätt 
att lära sig om samt problematisera frågor inom ett specifikt område. I tre 
klasser i årskurs 4 arbetade lärarna med rörlig bild och stillbild i relation till 
värdegrundsfrågor kring kamratskap, utanförskap, relationer och mobbning. 
Lärarna i dessa klasser arbetade aktivt med att undervisa eleverna om hur de 
kunde använda sig av bild för att förmedla den känsla som de var ute efter. 
Lärarna menade att genom att diskutera med eleverna kunde de tillsammans 
komma fram till att vissa sätt att berätta var bättre än andra för just det syfte 
man ville förmedla. En av lärarna uttryckte det på följande sätt: 

Vad vi försöker visa, är vad man förmedlar med det icke verbala språket. Mycket av 
den kommunikation vi människor för, är i ett icke verbalt medium. Gester, miner och 
andra uttryck kan visa att vi utesluter någon från gemenskap. I filmmediet kan vi visa 
detta på ett mycket tydligt sätt då mediet använder just det icke verbala språket för att 
berätta. Eleverna är med på detta. De kommer själva på att en närbild bättre beskriver 
hur någon känner sig än en helbild gör. (Engvall & Stam, 2008, s. 26-27 ) 

Dessa lärare hade en klar bild av vad de ville uppnå med filmarbetet och för 
dem var filmens speciella formspråk något som kunde beröra eleverna och 
öka förståelsen för viktiga aspekter i arbetet med värdegrundsfrågor. Syftet 
med att använda rörlig bild som medium var tydligt och väl genomtänkt.  

För andra lärare var syftet med att använda sig av just rörlig bild inte lika 
medvetet formulerat. I dessa klasser hade man tagit ett beslut om att alla 
elever i årskurs 6 skulle få göra film och mycket av förberedelserna handlade 
om organisation och om att få tillgång till kameror och 
redigeringsutrustning. Vad filmerna skulle handla om varierade mellan 
klasserna men i huvudsak fick eleverna själva välja tema och innehåll. De 
filmer som eleverna producerade hade också stor variation både när det 
gällde innehåll och form. När vi i temagruppen fick ta del av dessa filmer 
uppmärksammade vi att filmerna kunde placeras in i olika kategorier. En 
väsentlig skillnad mellan filmerna bestod i hur hög grad man arbetat med att 
kommunicera sin berättelse till en tänkt målgrupp. Det fanns filmer som 
fungerade väl för mottagarna. Filmer som i sin utformning var ”berättande 
filmer”, det vill säga filmer där man försökte få fram ett budskap, en 
berättelse. Inom denna kategori hittade man också ”genrefilmerna”, de som 
visade att eleverna refererade till och använde sig av kunskaper från egna 
filmupplevelser när de planerade och genomförde sitt kameraarbete. En 
annan kategori av filmer var ”teknikfilmerna”. De elever som arbetade med 
dessa filmer fascinerades av allt som var möjligt att uppnå med mediet rent 
tekniskt. Ett exempel var en film där man åker på ledstången nedför en 
trappa och sedan redigerade detta på så sätt att man i filmen åker uppför 
samma ledstång genom att visa sekvensen baklänges. I filmerna fanns inte 
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mycket av en historia utan berättandet byggdes kring teknikens möjligheter. 
Ytterligare en kategori var ”teaterfilmerna”, filmer som i stort sett var spelad 
teater, där eleverna agerade framför kameran utan att använda sig av 
filmmediets speciella möjligheter. I dessa filmer använde man samma 
bildutsnitt genom hela filmen, vilket var helbild, som om man filmade en 
teaterscen. Slutligen kunde vi identifiera kategorin ”roliga filmer”. Dessa 
filmer fungerade inte för mottagarna utan var mest ett sätt för eleverna att 
ha roligt med kamerans hjälp. Säkerligen förstod eleverna själva vad filmen 
handlade om men för åskådarna återstod endast ett stort frågetecken då 
filmen var slut. 

Den stora variationen i elevernas filmer kan förstås i ljuset av den valfrihet 
som eleverna hade inför själva filmarbetet, både i fråga om innehåll och 
form. Den kan också sägas vara ett resultat av avsaknaden av ett tydligt syfte 
i arbetet med rörlig bild i klasserna. Det faktum att det huvudsakliga målet 
med arbetet var att alla elever skulle få göra en film, och att rörlig bild som 
medium var nytt för såväl lärare och elever gjorde att utvärderingen av 
projektet med film bedömdes som lyckat om alla elever varit delaktiga i och 
genomfört en film vid projektets slut.  

En svårighet med att arbeta med rörlig bild i skolan, som medverkande 
lärare i temagruppen aktualiserade, var frågan om utvärdering och 
bedömning. För lärare som undervisade i årskurs 7-9 fanns även kravet på 
att filmarbetet skulle betygsättas. Eftersom introducerandet av ett nytt 
medium ofta innebär att lärare och elever måste lära en ny teknik, tenderar 
tekniken att ta överhand och bli det centrala innehållet i undervisningen.  
Istället för att inleda arbetet med undervisning i hur man berättar med film 
som medium (dramaturgi, bildutsnitt, klippteknik, montage) undervisas 
eleverna i hur en filmkamera fungerar. Därefter filmar eleverna. Ofta 
innebär skolans begränsningar av resurser, lärartillgång och tid, att 
elevgrupperna arbetar i stort sett ensamma vid själva kameraarbetet. Även 
vid redigeringsarbetet fann lärarna det svårt att finnas till hands för alla 
elever. Detta innebar att ett flertal lärare kände att de inte varit delaktiga i 
den process som eleverna genomgått i sitt arbete med filmen och att få 
samtal ägt rum om syftet med filmen. Ett sådant arbete blir förstås 
problematiskt att bedöma. För såväl lärare som elever blev 
bedömningskriterierna otydliga och därför svåra att kommunicera. Faktorer 
som samarbete, gruppdynamik och hur aktiva eleverna varit i arbetet blev 
därför ofta underlag för den bedömning som lärarna genomförde. Resultatet, 
det vill säga filmen som producerats, problematiserades sällan utifrån dess 
mediespecifika gestaltning. När lärare introducerar ett nytt medium för 
eleverna genom att endast undervisa i de tekniska förutsättningarna i mediet 
utan att problematisera dess speciella möjligheter till medieringar så uppstår 
problem i relation till bedömning (Envall & Stam, 2008). 
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Inblicken i hur olika arbetet med film i skolan kan vara och den 
bedömningsproblematik som jag stötte på inom projektet Ung 
kommunikation fick mig att börja fundera över hur man som lärare i dagens 
skola ska förhålla sig till nya textpraktiker som börjar ta plats inom skolans 
verksamhet. Hur ska lärare handskas med ett vidgat textbegrepp där en 
mängd medieringar ska samsas på lika villkor? Vilken plats får dessa 
medieringar i skolans verksamhet? Tar lärare hänsyn till mediets specifika 
möjligheter i sin planering och när ett arbete bedöms? Är det ens möjligt för 
alla lärare att ha kunskaper i alla dessa medier och skilda uttryckssätt?  

Min erfarenhet från arbetet i temagruppen aktualiserade många 
intressanta frågor. När jag sedan fick möjlighet att följa ett ämnesintegrerat 
projekt Skräckgenren inom litteratur och film som inkluderade rörlig bild 
som kunskapsform inom ramen för en licentiatavhandling i forskningsämnet 
Pedagogiskt arbete såg jag en möjlighet att få studera dessa frågor i 
praktiken. Projektet var ett samarbete mellan bild och svenska och 
genomfördes under en termin i årskurs 8. Eleverna läste litteratur inom 
skräckgenren, de fick en historisk genomgång av skräck som genre och de 
diskuterade vad som utmärker skräck som berättelse och varför denna genre 
uppstod. Avslutningsvis producerade de själva en skräckfilm. Inom projektet 
fanns alltså olika medieringar representerade: skrift, tal, stillbild och rörlig 
bild. 

Dock kom inte min studie att handla om bedömning och utvärdering, 
såsom jag tänkt inledningsvis, utan snarare om vilken plats och betydelse 
olika medieringar får i projektbaserat arbete i skolan. Mitt intresse inom 
detta område handlar om vad som händer då andra medier än de 
traditionella muntliga och skriftliga tar plats i den pedagogiska praktiken. 
Jag är speciellt intresserad av att se om lärare tar hänsyn till mediets 
speciella särart, dess möjligheter och begränsningar, i sin undervisning. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilken betydelse rörlig 
bild har i ett ämnesövergripande projekt där ämnena bild och svenska ingår, 
samt vilka undervisningsstrategier och förhållningssätt medverkande lärare 
har i relation till projektets olika medieringar. 

 
Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 
Hur kan lärarnas planering, genomförande och utvärdering ses i 

relation till olika medieringar i projektbaserat lärande? 
Hur förhåller sig lärarna i ämnena bild och svenska till den rörliga 

bildens plats och betydelse inom projektet?  
Hur realiseras det mediespecifika lärandet i elevernas filmer? 
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Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. I detta inledande kapitel har jag 
introducerat området och beskrivit mitt intresse för detsamma samt 
presenterat studiens syfte. Kapitel 2 behandlar den forskning som har 
relevans för min studie. I kapitel 3 redogör jag för de teoretiska perspektiv 
och de analysverktyg som använts för att bearbeta empirin. Kapitel 4 
beskriver de metodöverväganden som ligger bakom studiens utformning och 
genomförande. Därefter följer resultatet. I kapitel 5 beskrivs det projekt som 
studerats och mina analyser av intervjuerna samt analyserna av elevernas 
filmproduktioner behandlas. Uppsatsen sjätte och avslutande kapitel 
innehåller en diskussion av resultatet.  
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Kapitel 2 

Kunskaps- och forskningsöversikt  
 

I detta kapitel presenteras en översikt av den forskning som har relevans för 
min studie. Mitt arbete har ett utbildningsvetenskapligt perspektiv med 
fokus på den obligatoriska skolans verksamhet och därför är den 
kunskapssyn som ligger till grund för styrningen av den svenska skolan och 
dess förankring i bildningsbegreppet en viktig utgångspunkt för mitt arbete. 
Kapitlet inleds därför med en kort redogörelse för hur den svenska 
kunskapsdiskussionen har utvecklats från början av 1990-talet i och med 
betänkandet Skola för bildning (SOU, 1992:94) och hur detta resulterade i en 
vidgad kunskapssyn och införandet av ”det vidgade textbegreppet” i 
styrdokument och läroplaner. Då projektet från början planerades inom 
ramen för Skapande skola ges en kort beskrivning av den utvärdering av 
Skapande skola som genomfördes år 2013. Detta för att synliggöra att några 
av de förutsättningar och problem som identifierades i projektet kan kopplas 
till projektarbete i ett större sammanhang. Mitt huvudsakliga intresse är 
ämnesdidaktik med inriktning på rörlig bild som medium och därför har jag 
valt att i min kunskaps- och forskningsöversikt lyfta fram forskning inom 
områdena medier och film i skolan samt bilddidaktisk forskning med 
relation till medier och lärande. Även forskning som rör estetiska 
lärprocesser i skolan kommer att beröras.  

Skola för bildning och bildningsbegreppet 
Varje tid och varje skolsystem bygger på föreställningar om vad kunskap är 
och hur lärande sker. I läroplaner fastställs och legitimeras den kunskapssyn 
som för tillfället råder i samhället.  I takt med att samhället förändras ställs 
nya krav på skolan och annorlunda förutsättningar för utbildning uppstår. I 
början på 1990-talet då Europas geopolitiska läge förändrades, ett 
mångkulturellt och differentierat svenskt samhälle utvecklades och 
informationssamhället med dess kommunikationsteknik tog alltmer plats 
växte behovet av en ny läroplan fram. En läroplanskommitté utsågs, som 
leddes av dåvarande generaldirektören för Skolverket professor Ulf. P. 
Lundgren. Kommittén fick i uppdrag att ta fram underlag till en ny läroplan 
för grundskolan som kunde svara upp till dessa omvärldsförändringar.  
Underlaget för den nya läroplanen presenterades 1992 i betänkandet Skola 
för bildning (SOU, 1992:94). Som namnet antyder aktualiseras 
bildningsbegreppet i de kunskapsteoretiska diskussioner som 
Läroplanskommittén lyfte fram.  

1990-talets strävan att utveckla skolan till en bildningsskola kan ses som 
en intention att vidga och problematisera begreppet kunskap och som en 
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reaktion mot att se på kunskap som något på förhand föreskrivet. Att se 
kunskap som något fast och färdigt som kan mätas och enkelt bedömas 
ansågs rimma illa med det klassiska bildningsbegreppet. Relationen mellan 
kunskap och bildning kan snarare beskrivas som något som är integrerat i 
oss som djupkunskap, en kunskap som vi gör till vår egen och som visar sig i 
våra handlingar och i våra liv (Gustavsson, 2009). Kunskapsdiskussionen 
som Skola för bildning (SOU, 1992:94) aktualiserade handlade till stor del 
om kunskapen som sådan, vilken sorts kunskap elevernas skulle tillägna sig 
och vilket kunnande som skulle utvecklas. 

Det vidgade kunskapsbegreppet 
Den kunskapssyn som presenterades i Skola för bildning innebar en 
vidgning av kunskapsbegreppet i förhållande till tidigare läroplaner vilket 
kom till uttryck i att den erfarenhetsbaserade kunskapen inkluderades i 
begreppet kunskap. Förändringen hade sitt ursprung i den praktiska eller 
pragmatiska vändning som innebar att också teoretiska kunskapstraditioner 
måste förstås som mänskliga verksamheter där kunskap utvecklas genom 
handling (Polanyi, 1967/2013).  Ett sammansatt kunskapsbegrepp som 
inkluderade såväl fakta och förståelse som färdighet och förtrogenhet 
introducerades. Kunskap i form av fakta syftar på den rent informativa 
aspekten av kunskap. Kunskap i form av förståelse är den kvalitativa 
dimensionen där förmågan att tolka, förklara och analysera kommer till 
uttryck. Kunskap i form av färdigheter fokuserar på själva utförandet, medan 
förtrogenhetskunskap kommer till uttryck som omdöme. I betänkandet 
menar man att förtrogenhetskunskap, till skillnad från fakta, förståelse och 
färdighet, är kunskapens tysta dimension, den kunskap som kanske är 
svårast att uppfatta och förhålla sig till. Förtrogenhetskunskapen är ofta 
förenad med sinnliga upplevelser och kommer till uttryck i förmågan att göra 
bedömningar. Att vara förtrogen med något innebär att man kan tillämpa sin 
kunskap på olika sätt beroende på det unika i situationen. Genom erfarenhet 
av olika situationer utvecklas förmågan att göra kvalitativa bedömningar och 
på så sätt kunna se likheter och skillnader. Synen på kunskap som bildning, 
som något som inte är på förhand bestämt utan handlar om hur individen på 
olika sätt ”gör kunskapen till sin egen” och på så sätt integrerar den till att bli 
en del av personligheten, är av största vikt för att förstå det sammansatta 
kunskapsbegreppet (SOU, 1992:94 ). 

I Kunskap för bildning? diskuterar Ingrid Carlgren, professor i pedagogik 
(2012) hur den i betänkandet formulerade kunskapssynen i många fall 
uppfattats på ett sätt som strider mot bildningsbegreppet och 
Läroplanskommitténs intentioner. Hon menar att det sammansatta 
kunskapsbegreppet, som utgörs av de fyra F:n (fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet) i många fall uppfattats som olika aspekter av kunskap som 
visar sig i en progression i elevens kunskapsutveckling. Kunskapsformerna 
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relateras hierarkiskt till varandra på så vis att fakta uppfattas som den lägsta 
kunskapsnivån, därefter kommer förståelse och färdighet medan 
förtrogenheten anses vara den mest utvecklade kunskapsformen. Detta sätt 
att betrakta det sammansatta kunskapsbegreppet visar sig främst i lärarnas 
bedömningspraktik, menar hon. 

 Det är därför viktigt att klargöra att det sammansatta kunskapsbegreppet 
inte svarar mot olika kunskapsområden utan utgör olika aspekter av 
kunskap. Beteckningen kunskapsform användes främst för att visa på 
mångfalden när det gäller hur kunskap kommer till uttryck och för att 
differentiera mellan att veta att, hur och vad.  

Att veta ”att” inkluderar de båda kunskapsformerna fakta och förståelse, 
att veta ”hur” svarar mot utövandet (färdigheter) och att veta ”vad” svara 
mot omdömet (förtrogenheten). Detta gäller såväl praktiska som teoretiska 
kunskapstraditioner (Carlgren, 2012).  Det faktum att det sammansatta 
kunskapsbegreppet upphäver skillnaden i värde mellan teori och praktik 
förutsätter att alla former av kunskap får en given plats i skolan och den 
praktiska aspekten av lärande får en lika framträdande roll som den 
teoretiska. Teori och praktik ska inte ses som varandras motsatser utan vara 
en sammansatt del av hur arbetet i skolan ska genomföras. Den ansats som 
har sina rötter i bildningsbegreppet som tankefigur öppnar upp för en syn på 
lärande som innebär att elevens alla förmågor och kunskapskvaliteter ska tas 
till vara och utvecklas i undervisningen.  

Den kunskapssyn som ligger till grund för svensk skola från 1990-talet och 
fram till idag formades i betänkandet Skola för bildning (SOU, 1992:94). Att 
själva kunskapsbegreppet ställdes i fokus, att man i betänkandet 
formulerade en kunskapssyn baserad på aktuell forskning om inlärning, 
begreppsbildning och omvärldsanalys var nydanande i en statlig utredning 
om nya läroplaner. Trots att arbetet med Skola för bildning utfördes inför 
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) och att vi idag fått en ny läroplan, Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), så ligger det 
kunskapsbegrepp som formulerades i Skola för bildning fast och utgör den 
definition på kunskap som ska styra den svenska skolan (Wahlström, 2015). 
I skolan ska alla fyra aspekter av kunskap beaktas och utgöra den 
sammansatta bilden av elevens kunskapsutveckling. Bildningsbegreppet ger 
således förutsättningar för lärare att även i fortsättningen utveckla en egen 
ståndpunkt kring didaktiska och läroplansteoretiska frågeställningar om hur 
kunskap kan förstås och hanteras (Nordin, 2012). I dagens läroplan Lgr11 
(Skolverket, 2011), formuleras grundskolans kunskapsmål i termer av 
ämnesspecifika förmågor som eleverna förväntas utveckla. Läraren måste på 
ett annat sätt än tidigare själv utforma ett innehåll för att nå vissa 
föreskrivna mål. Läraren förväntas designa undervisningen, välja innehåll 
och planera lärandeaktiviteter på ett sätt som ger eleverna möjlighet att 
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utveckla dessa förmågor. Det innebär ett skifte från fokus på ämnesstoffet till 
fokus på ämnesstoffets behandling. Dagens lärare behöver därför ha goda 
ämnesdidaktiska kunskaper såväl som goda kunskaper om kunskapande 
praktiker (Carlgren, 2015).  

De samhälleliga förändringar som hänvisas till i Skola för bildning (1992) 
är fortfarande aktuella idag. I takt med den digitala revolutionen har 
kunskapsmassans volym och struktur blivit oöverskådlig. I dagens snabbt 
föränderliga informationssamhälle har skolan fått ökad konkurrens av nya 
aktörer som har synpunkter på skolans innehåll och organisation. Media, 
utbildningsföretag, Europeiska unionen (EU), Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt olika internationella 
organisationer påverkar och medverkar i den diskussion som leder skolans 
utveckling framåt. Samtidigt som läroplaner hänger samman med skolans 
uppdrag att förbereda elever för att leva och verka i framtidens samhälle, där 
innehållsdiskussionen varit central, så pågår en stark neoliberal 
globalisering där kunskap diskuteras i termer av nyckelkompetenser och i 
relation till anställningsbarhet på den globala arbetsmarknaden. De 
kunskaper som dessa nyckelkompetenser ska ge formuleras som 
avkontextualiserade mål, det vill säga som generella kompetenser utan 
förankring i ett konkret innehåll (Englund, 2012). 

Nya kunskapsområden införs alltså i skolan. Ett sådant område är digital 
kompetens, ett brett begrepp som används av EU-kommissionen för att 
beskriva den IKT- kunskap som behövs för att kunna ta del av och medverka 
i vår tids informationssamhälle. Digital kompetens är en av de 
nyckelkompetenser som ska garanteras barn och ungdomar som ett led i ett 
livslångt lärande (EUT, 2006/L394). Digital kompetens är dock en generell 
kompetens där förmågan att använda digitala medier ska ingå i elevernas 
kunskap om olika sätt att gestalta. Kompetensen har ingen given plats inom 
skolans ämnen utan ”ligger utanpå” skolans målformuleringar i de ämnen 
där man arbetar med digitala medier vilket kan visa sig vara problematiskt. 

Skapande skola 
Skapande skola, som genomfördes 2008, är regeringens långsiktiga 
kultursatsning för att successivt nå ut till alla barn och skapa hållbara 
förutsättningar för samverkan mellan kulturliv och skola. Ett uttalat syfte 
med satsningen är att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans 
lärande för att bidra till ökad måluppfyllelse (Prop 2009/10:1 ou 17, s 18). 
För att se hur denna satsning fallit ut initierade Myndigheten för 
kulturanalys 2011 en forskningsbaserad utvärdering av bidraget Skapande 
skola, som huvudsakligen utfördes av en forskargrupp vid Centrum för 
kultursociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utvärderingen hämtade sitt 
material från dokumentstudier samt intervjuer med sammanlagt 150 
personer fördelat på kommunala samordnare, rektorer, lärare, elever och 
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kulturaktörer. Resultatet av denna utvärdering publicerades 2013 
(Myndigheten för kulturanalys).  

Ett av de centrala målen med Skapande skola är att de projekt som 
genomförs ute på skolorna skall bidra till skolans måluppfyllelse. I 
utvärderingen identifierades huvudsakligen tre mål som framkom i svaren 
på de intervjuer som genomfördes. Förutom kunskapsmål, vilket innebär att 
de kulturprojekt som genomförs ska vara till stöd för kunskapsutveckling i 
skolans ämnen framkom även sociala mål, såsom förmåga till samarbete, 
ökad känsla av gemenskap, självkänsla och framtidstro, ökad inblick i 
varandras olikheter och likheter samt förmåga att lyssna på andra och 
kommunicera. Även generiska mål, sådana med allmän relevans för många 
ämnesområden och som eleven kan ta med sig från ett sammanhang till ett 
annat, var flitigt refererade till. Generiska färdigheter och kompetenser är 
viktiga för skolans alla ämnen och tränas inom de flesta områden och under 
lång tid. Det kan exempelvis handla om kritiskt tänkande, analysförmåga, 
kommunikationsförmåga samt självständighet och ansvarstagande. 
Utvärderingen visar att det på huvudmannanivå främst är de sociala målen 
som lyfts fram. Att nya inlärningsmetoder ökar elevernas motivation och lust 
till skolarbetet är en åsikt som utredarna ofta stötte på. Även många lärare 
menade att projekten stärkt gemenskapen på skolan och skapat en större 
sammanhållning, både mellan lärare och elever och mellan eleverna själva.  

På frågan om Skapande skola-aktiviteterna bidragit till ökad 
måluppfyllelse i ämnet menade lärarna att det för vissa ämnen var 
uppenbart att insatsen i projektet hade haft betydelse medan det för andra 
ämnen inte var lika enkelt att göra en direkt koppling till kursplanens 
målbeskrivning. Dock påpekade de, att även om Skapande skola inte alltid 
fick betydelse för elevens ämnesbetyg så påverkade det lärarnas 
helhetsbedömning av eleverna. Här framhöll lärarna erfarenheter av att 
elever som i vanliga fall inte var högpresterande kunde prestera mycket bra 
när de fick möjlighet att använda olika uttrycksformer som gjorde att läraren 
kunde uppmärksamma andra kvaliteter hos eleven än de som vanligtvis 
uppmärksammas i skolan. Något som lärarna poängterade som mycket 
viktigt var att för att Skapande skola-projekten ska ge underlag för 
bedömning av elevernas insatser, så måste det finnas tydliga mål som kan 
kopplas till läroplan och kursplaner. 

När ett projekt planeras, innebär det i de flesta fall att olika ämnen ska 
samarbeta och gemensamt formulera mål med projektet. Att arbeta 
ämnesövergripande ställer stora krav på att planering, genomförande och 
examination är väl genomtänkta och att de medverkande lärarna har en 
gemensam syn på vad arbetet syftar till. Inom projektet ska rymmas såväl 
kunskapsmål inom de olika ämnen som medverkar som gemensamma mål 
för projektet som helhet. I utvärderingen av Skapande skola framkom att de 
kompetenser som huvudsakligen kommer i fokus när en skola arbetar 
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ämnesövergripande är generiska färdigheter och kompetenser. Ett fokus på 
färdigheter såsom kritiskt tänkande, analysförmåga, kommunikations-
förmåga, förmåga att samarbeta, självständighet och ansvarstagande med 
allmän relevans för många ämnesområden som alltså inte är ämnesspecifika, 
gör att samarbetet mellan lärare underlättas menar man (Myndigheten för 
kulturanalys, 2013).  

Det vidgade textbegreppet och litteracitet 
Under lång tid har skolans värld vilat på muntlig och skriftlig tradition där 
lärande främst sker genom det talade och skrivna ordet (Marner & Örtegren, 
2003; Selander & Kress, 2010; Erixon, 2014). I takt med den snabba digitala 
samhällsutvecklingen förändras dock villkoren för skolan och nya krav ställs 
på såväl arbetssätt som innehåll i undervisningen. Dagens skola befinner sig 
i övergången mellan en skriftbaserad praktik och en multimodal, där 
kommunikation sker via ett komplext system av representationer för att 
skapa mening och att kommunicera (Kress & van Leeuwen, 2001; Erstad, 
2010; Selander & Kress, 2010; Erixon, 2014). Representation är ett centralt 
begrepp inom kulturstudier och kan sägas stå för den meningsproduktion 
som sker genom språk, diskurser och bilder. Representation handlar om 
teckenanvändning. En bild beskriver något som vi kan referera till, antingen 
till världen av verkliga saker, människor eller händelser eller till fantasin. 
Samtidigt står den för något i den betydelsen att vi förstår den genom de 
kulturella koder, normer och konventioner som vi känner till. 
Meningsskapande sker genom att vi kopplar samman de tecken som vi ser i 
bilden med de visuella, temporala och begreppsliga kartor som vi orienterar 
oss med i världen (Marner, 2005). 

Tack vare ökad tillgång till digitala medier kan dagens lärare och elever 
använda såväl skriftbaserade som visuella och andra representationer i 
undervisning och lärande. Att använda sig av ett flertal 
representationsformer, endera var för sig eller tillsammans, brukar gå under 
benämningen ”det vidgade textbegreppet” (Liberg, 2007, s.8). 

Det vidgade textbegreppet introducerades i läroplanen Lpo 94 i huvudsak 
inom ämnet svenska med avsikten att förändra skolans förhållande till 
skrivna och tryckta verbalspråkliga texter och öppna upp för andra 
uttryckssätt i undervisning och lärande (Skolverket, 1994). Ett vidgat 
textbegrepp innebär att begreppet text också innefattar budskap som 
medieras på annat sätt än genom det skrivna ordet. Det vidgade 
textbegreppet utökades sedan till en angelägenhet för alla skolans ämnen då 
det kopplades till mediesamhället och till vikten av att alla elever bör 
utveckla en så kallad ”media literacy” eller mediekunnighet (Oxstrand, 
2013). Litteracitet kan något förenklat översättas med läskunnighet. 
Ursprungligen användes begreppet främst i relation till läs- och 
skrivkunnighet men har på senare tid breddats till att inkludera även visuella 
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uttryck och andra medieringar. Litteracitetsbegreppet i relation till 
mediekunnighet används i dess bredare betydelse, vilket innebär att alla 
uttrycksätt ses som meningsskapande (Oxstrand, 2013; Lantz-Andersson & 
Säljö, 2014 ).  

I Skolverkets senaste läroplan och kursplaner betonas vikten av att i 
skolan använda sig av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande. Parallellt med detta har skolan även 
ansvar för att varje elev får använda sig av och ta del av en mängd olika 
uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama, dans och andra kulturella 
uttryck (Skolverket, 2011). De ämnen som ingår i det projekt som ligger till 
grund för min studie är ämnena bild och svenska. Dessa två ämnen kan 
sägas ha en speciell ställning bland skolans ämnen i relation till det vidgade 
textbegreppet. Svenskämnet ansvarar för elevers språkliga utveckling och 
ämnets huvudsakliga uppgift är att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt tal 
och skriftspråk för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet ska även 
stimulera användandet av estetiska uttrycksformer. Bildämnets centrala roll 
för elevers medvetenhet om hur bildbudskap utformas i olika medier, och 
dess koppling till visuell kultur, som idag i hög grad är multimodal, skrivs 
fram i ämnets syfte (Skolverket, 2011).  

Kommunikation och meningsskapande inom olika textpraktiker kan sägas 
vara gemensamt för ämnena liksom arbetet med att analysera och kritiskt 
granska texter i olika sammanhang. Ett vidgat textbegrepp belyser 
mångfalden och relationen mellan olika medieringar där ord, skrift, bild och 
andra uttryck ingår. 

I den senaste läroplanen, Lgr 11, har begreppet ”det vidgade 
textbegreppet” dock utgått och ersatts av det generella begreppet ”text” 
(Skolverket, 2011). Det faktum att det vidgade textbegreppet lyfts bort från 
kursplanerna gör att begreppet text i kursplanen för svenska främst används 
kopplat till förmågan att lära sig läsa och skriva, men förekommer även för 
texter som inkluderar andra medier. Detta kan eventuellt upplevas som en 
aning förvirrande, men i den kvalitetsgranskning av läsundervisningen i 
svenska för årskurs 7–9 som gjordes av Skolinspektionen (2010) påpekar 
man att den konkretisering av vilka texter som hänsyftas nu är tydligare än i 
tidigare kursplaner. Begreppet ”det vidgade textbegreppet” är borttaget, men 
svenskämnets ansvar för andra uttryckssätt än de verbalspråkliga är tydligt 
genom de texter som exemplifieras, menar man (Skolinspektionen, 2010). 
Borttagandet av det vidgade textbegreppet förutsätter dock att läsaren av 
läroplanen är bekant med den ursprungliga innebörden i begreppet. När 
begreppet inte längre finns uttalat i läroplanen riskerar innebörden, idén om 
ett medieringsbegrepp där alla medieringar tillskrivs lika värde, att gå 
förlorad.  
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Medier och lärande 
Det ökade kravet på digital kompetens i utbildningssammanhang och 
direktiv från olika aktörer att eleverna ska utveckla en hög grad av litteracitet 
med hjälp av en mängd olika tekniker och inom olika uttryckssätt utmanar 
skolans traditionella ämneskonceptioner (Erixon, 2014). När nya 
medieringssätt tas in i skolans verksamhet förändrar det också den 
didaktiska praktiken. 

Ola Erstad (2010) har problematiserat den didaktiska aspekten av digitala 
medier i skolsammanhang. Han menar att trots att vi ofta möter argument 
för hur viktigt det är att använda olika medier i undervisningssammanhang 
så råder stor osäkerhet i hur medier ska förankras i undervisningspraktiken. 
I Norge, liksom i Sverige, beskrivs digital kompetens som en basfärdighet 
liknande andra basfärdigheter som att kunna läsa, skriva och räkna. Sett ur 
ett perspektiv kan den digitala kompetensen sägas påverka de traditionella 
färdigheterna som att läsa, skriva och räkna, då de ändrar karaktär när 
digitala medier används. Samtidigt representerar digital kompetens ett eget 
kunskapsfält som barn och unga behöver undervisas i. Men att tillägna sig en 
färdighet är inte ett primärt mål i sig självt. Vi lär oss inte att läsa för att läsa 
så fort som möjligt utan för att det är ett sätt att få insikt, kunskap och 
upplevelser, menar han. På samma sätt är det därför viktigt att diskutera 
olika mediers relation till kunskap och meningsskapande i en 
utbildningskontext. Erstad anser att vi i diskussionerna om införandet av 
IKT i skolan, bör skilja mellan begreppet ”verktyg” och begreppet ”medium”. 
Som verktyg blir IKT betraktat som ett redskap för att nå instrumentella mål. 
IKT som medium däremot representerar en ny teknologiform som griper in i 
sociala och kulturella processer och som människor använder för att 
förmedla mening, kunskap och insikt (Erstad, 2010).  

När nya medier tar plats i skolan så är det viktigt att inte enbart se detta 
som en fråga om teknik utan fokus bör ligga på att lära sig använda medier i 
en meningsskapande kontext. Detta innefattar att också lära sig att använda 
medier i egen produktion. I takt med att digitala medier tar plats i skolan, så 
blir elevers egen medieproduktion central. Därför bör digital kompetens 
syfta till att utveckla elevers begreppsförståelse, deras praktiska färdigheter 
samt deras förmåga att kreativt använda olika medier i lärandet (Erstad, 
2010). Även Buckingham (2006) lyfter fram relationen mellan att eleverna 
själva producerar medietexter och förmågan till teoretisk reflektion. Genom 
att själva använda ett medium utvecklas en kritisk förståelse för hur mediet 
fungerar i samhället, menar han.   

Digitala medier skapar nya lärmiljöer och erbjuder möjlighet till 
meningsskapande med hjälp av multimodala verktyg, där bild, text och ljud 
samverkar. Vad detta innebär för undervisning och lärande är dock en fråga 
som inte alltid är så självklar. I forskningsprojektet Skolämnen i digital 
förändring undersöks hur lärare och elever i skolämnena bild, musik och 
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svenska uppfattar och förhåller sig till de förskjutningar som sker i 
respektive skolämne när digitala medier alltmer integrerats i undervisningen 
(Erixon, 2014). 

Hur digitala medier har implementerats i ämnet bild på högstadiet har 
undersökts av Anders Marner och Hans Örtegren (2014) i ett 
forskningsprojekt där nio svenska skolor spridda över landet har varit 
föremål för undersökningen. Genom observationer i bildsalar, mediatek och 
andra platser där digitala medier används i skolan samt genom intervjuer 
med både lärare och elever har de samlat ett omfattande material kring 
frågan om hur digitala medier förhåller sig till bildämnets praktik. De har i 
sin undersökning utgått från fyra olika sätt att se på hur digitala medier kan 
integreras i bildämnet: motstånd, addering, inbäddning och digitala mediers 
dominans. Bildämnet är av tradition förknippat med verktyg och material 
hemmahörande i det modernistiska konstbegreppet. Penna, pensel, lera, färg 
och andra ”konstnärliga” material är vanligt förekommande i skolans 
bildsalar. Hos tre av de skolor som ingick i undersökningen fann man ett 
motstånd mot att använda sig av digitala medier i undervisningen. 
Orsakerna till detta var dels brister i tillgång till utrustning, lokaler och 
hanterbara undervisningsgrupper, så kallade ramfaktorer (Lindblad, Linde 
& Naeslund, 1999), dels lärarnas egna förhållningssätt till ämnet, den 
ämneskonception som styr deras undervisning. Hos de lärare som kände ett 
motstånd mot att ta in digitala medier i sin undervisning sågs digitala medier 
som ett hot mot ämnets fria och kreativa karaktär. 

En annan inställning till digitala medier visar de skolor som adderar dem 
till övrig hantverksmässig undervisning. Digitala medier adderas till 
verksamheten som ett nytt tillägg i ämnesinnehållet. Vid fyra av de nio 
undersökta skolorna förekom digitala medier, endera i relation till vissa 
uppgifter som medger digitalt arbete eller inom elevens val. Marner och 
Örtegren (2014) beskriver addering både som ett sätt att använda digitala 
medier inom ett traditionellt ämnesområde och som ett nytt tillägg till 
ämnesinnehållet. Centralt är dock att de digitala inslagen införs i en till övrig 
manuell undervisningskontext och att adderingen inte i någon större grad 
förändrar ämnesinnehållet eller genererar nya kunskapsmål.  

Ett tredje sätt att implementera digitala medier i bildundervisningen 
benämns som inbäddning av digitala medier. Detta innebär att digitala 
medier och arbetssätt integreras i ämnet så att de blir ett naturligt inslag i 
undervisningspraktiken. Digitala medier existerar på lika villkor som 
manuella och har blivit en naturlig del av det arbete som sker i bildsalen. 
Eleverna använder sig av datorer i sitt bildskapande, för att presentera sina 
arbeten och kommunicera med andra samt för analys av visuell kultur. Vid 
de två skolor som kunde kategoriseras under begreppet inbäddning av 
digitala medier var tillgången till datorer, färgskrivare, digitalkameror och 
interaktiv Whiteboardtavla god. En förutsättning för att kunna arbeta 
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digitalt i ämnet är att tekniken ska finnas tillgänglig för eleverna som en 
självklar resurs för bildskapande. Båda skolorna arbetar med 
utgångspunkten att bildämnet är ett kommunikativt ämne, vilket innebär att 
såväl skapande som presentation och analys av bild har ett fokus på 
kommunikation. En kombination av digitalt och manuellt är det vanligaste 
arbetssättet inom bildämnet.  

Ytterligare ett sätt att förhålla sig till digitala mediers implementering i 
skolan skulle kunna innebära att IKT helt dominerade undervisningen på 
bekostnad av ett skapande och kommunikativt perspektiv. Trots att 
författarna inte funnit någon skola där så är fallet, så menar de att en sådan 
utveckling är värd att reflektera över. Ett bildämne vars fokus består av 
bemästrande av teknik och program har förlorat sin kärna, nämligen 
bildämnets kreativa, gestaltande aspekt.  

När nya medier ska integreras med traditionella, etablerade, medier så 
uppstår inte sällan spänningar och konflikter mellan olika ämnens 
målsättningar och traditioner. I detta sammanhang talar Marner och 
Örtegren (2014) om att ämnen i skolan kan beskrivas i så kallade 
skolämnesparadigm. Ett skolämnesparadigm kan sägas vara ett slags 
metaperspektiv som formar lärarnas professionella förståelse av ämnets 
karaktär, och utgör det sätt på vilket lärarna tänker och talar om sitt ämne. 
Ett skolämnesparadigm kan existera på ett underförstått sätt men uttrycks 
också i kursplaner och läroböcker. Dessa paradigm kan separeras i 
begreppen det heliga och det profana. Det heliga är det som uppfattas som 
ämnets kärna, som inte kan förändras och inte är förhandlingsbart. Det 
profana är det som kan undvaras, som kan bytas ut eller förändras (Marner 
& Örtegren, 2014).  

 I min studie samsas två ämnen inom projektet Skräckgenren inom 
litteratur och film. Den plats och betydelse som den rörliga bilden har inom 
projektet relaterar då till de skolämnesparadigm som existerar i dessa 
ämnen.  

Vad som händer i den didaktiska situationen när digitala medier används i 
bildundervisningen har också undersökts i avhandlingen Klicka där: en 
studie om bildundervisningen med datorer (Björck, 2014). I avhandlingen 
studerade Catrine Björck hur tre bildlärare i grundskolans senare år 
arbetade i bildämnet med datorer. Med hjälp av klassrumsobservationer och 
intervjuer med lärare ville hon se på vilket sätt lärare och elever interagerar 
när arbetet i bildsalen genomfördes med digitala verktyg. Hon var särskilt 
intresserad av hur lärarna organiserade sitt arbete, vilka uppgifter de 
använde, hur de agerade i arbetet med eleverna i datasalen och på vilket sätt 
de behandlade bildämnets visuella och kommunikativa aspekter i arbetet. 
Vad resultatet visade var att i inledningsskedet, när lärarna introducerade 
uppgiften, fokuserade de på visuella och kommunikativa aspekter men 
allteftersom arbetet fortskred så tog tekniken över. Varken lärare eller elever 
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talade i någon högre grad om vad eleverna ville säga med sina bilder utan de 
samtal som ägde rum handlade huvudsakligen om teknik. Elevernas fokus på 
att lära sig dataprogrammet överskuggade andra aspekter av bildarbetet. 
Björk uttrycker i sitt arbete en önskan om att avhandlingen ska bidra till en 
ökad medvetenhet hos bildlärare för att behålla fokus på det visuella, 
kommunikativa och inte låta tekniken ta överhanden. Hon menar att lärarna 
måste planera in didaktiska aspekter i undervisningen och inte förlita sig på 
att dessa ska uppstå i processen. Elevernas fokus på att klara tekniken tar 
annars all uppmärksamhet på bekostnad av bildspråkliga samtal (Björck, 
2014). De problem som denna studie belyser kan kanske sägas ligga nära den 
kategori som Marner och Örtegren benämner som IKT:s dominans över 
undervisningen (Marner & Örtegren, 2014). 

I Fredrik Lindstrand avhandling Att skapa skillnad (2006)  studerades 
ungdomars arbete och berättande med film i relation till aspekter rörande 
representation, identitetsarbete och lärande. Studien vill undersöka hur 
ungdomar i arbetsprocessen och i de färdiga filmerna arbetar för att 
representera det innehåll som är utgångspunkten för deras arbete samt vad 
som kan sägas ske genom detta arbete. I sin studie fokuserade Lindstrand på 
hur, och med vilka medel, ungdomarna skapade skillnad i arbetet och 
representationerna. Avhandlingens empiri bestod av analys av tre färdiga 
filmer samt visuell dokumentation av den bakomliggande arbetsprocessen i 
skapandet av filmerna. Lindstrand belyser den kunskapsprocess som äger 
rum i filmskapandet och intresserar sig för hur ungdomarna reflekterar 
kring olika aspekter av arbetet med filmen, samt för vilka val som görs 
utifrån dessa reflektioner. Processen, menar han, kan ses som ett 
kontinuerligt teckenskapande där innehållet som ungdomarna vill förmedla 
ges en form som motsvarar deras intentioner. Genom arbetet med film sker 
en kvalitativ utveckling av ungdomarnas reflektioner kring själva filmen och 
kring det sociala sammanhang och den värld som representeras. Att arbeta 
med film är inte enbart ett arbete med en digital teknik utan kan betraktas 
som en estetisk lärprocess där eleverna lär sig genom gestaltandet. 
Ungdomarna lär sig dels om själva filmmediet och dess estetik, dels om de 
ämnen som filmerna behandlar (Lindstrand, 2006).  

Liksom Lindstrand, studerade Lisa Öhman-Gullberg (2008) i 
avhandlingen Laddade bilder – representation och meningsskapande i 
unga tjejers filmberättande ungdomars arbete med visuella representationer 
för att skapa mening i ett skolsammanhang. Studien utgår från tre filmer 
som producerades av två elever i årskurs 9. Eleverna var av kvinnligt kön och 
avhandlingen har också ett genusperspektiv och söker svar på frågan om hur 
genus skapas och omförhandlas i elevernas filmer, samt vilka föreställningar 
kring genus som framträder i elevernas samtal. Genom analyser av elevernas 
filmer samt intervjuer med de två eleverna undersökte Öhman-Gullberg dels 
vad eleverna berättade om i sina filmer, dels hur eleverna använde olika 
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resurser för representation för att skildra betydelsefulla sociala processer. 
Studien visar hur eleverna utmanade den traditionella bilden av hur flickor 
skildras i samhället genom att skapandet av egna alternativa bilder av 
femininitet i sina filmer. Liksom i Lindstrands studie undersöktes elevernas 
filmer både utifrån dess tematiska innehåll och dess form (Öhman-Gullberg, 
2006).  

Helena Danielsson har i ett flertal projekt undersökt hur elever i 
grundskolan arbetar med medieproduktion. Hon har medverkat som 
arrangör och som observatör i arbetet med att utveckla film- och 
mediepedagogik i skolans verksamhet. I sin avhandling Att lära med media- 
om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video (2002) 
följde hon fyra låg- och högstadieklassers arbete med video och andra 
medier i integration med andra skolämnen. Danielsson studerade hur barn 
och ungdomar berättade med hjälp av videoproduktion och vilka kunskaper 
de fick med sig från arbetet. I sitt resultat konstaterade hon, att elevernas 
lust och fascination i arbetet med video utvecklade kompetenser utöver de 
som eleverna får i filmkunskap. Bland dessa utmärkte sig språkutveckling i 
ämnet svenska, där elever som annars hade svårt att uttrycka sig på svenska 
och som inte var så motiverade, kunde gestalta sin kunskap i mediet rörlig 
bild. Genom att intervjua andra och att själva tala och agera framför 
kameran främjades elevers kunskaper i det svenska språket, menade hon. 
Med hjälp av videoproduktion kunde eleverna bearbeta ett innehåll på andra 
sätt än de som vanligtvis används i svenskundervisningen. Även 
utvecklandet av generiska färdigheter såsom förmågan att samarbeta 
gynnades av arbete med video, enligt Danielsson. 

Multimodala texters plats i skolans undervisning är också vad Anna-Lena 
Godhe studerat i avhandlingen Creating and Assessing Multimodal Text. 
Negations at the Boundary (2014). I sin undersökning ville hon se hur 
elever och lärare förhåller sig till skapande och bedömning av multimodala 
texter inom svenskundervisningen på gymnasienivå. Det empiriska 
materialet bestod av videoinspelningar av interaktionen mellan lärare och 
elever när de arbetade med och bedömde multimodala texter, samt 
intervjuer med elever efter avslutat arbete. Avhandlingen syftade till att öka 
förståelsen för vad det innebär för undervisningen i svenska på gymnasiet, 
och för skolan i allmänhet, när multimodala medier används. I sin studie 
fann Godhe att, trots att mycket tid och möda lagts ner på att skapa texter 
där bild, ord och ljud samverkar så värderades det talade och det skrivna 
ordet högst i bedömningen av de multimodala texterna. Godhe ställde frågan 
om vilka aspekter av den multimodala texten som förhandlades av lärare och 
elever och som ansågs vara viktiga i förhållande till bedömning.  

Den frågan som i mitt tycke handlar om vad lärare och elever ansåg vara 
syftet och meningen med multimodala texter i undervisningen är intressant 
även för min studie. Inför ett arbetsområde i skolan finns oftast uttalade mål 
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och syftesbeskrivningar. Dessa mål återfinns i läroplan och kursplaner samt 
eventuellt även formulerade i lärarnas planering och bedömningskriterier. 
Inte sällan finns dock även outtalade mål med arbetet. Dessa kommer till 
uttryck i tysta intentioner, förhållningssätt och prioriteringar som sker under 
arbetets gång. I mitt arbete, som undersöker den rörliga bildens plats och 
betydelse i ett ämnesintegrerat projekt, är en central fråga hur inblandande 
lärare ser på syftet med att arbeta med film utifrån sina respektive ämnen.   

Konst, estetik och estetiska lärprocesser  
I hanteringen av andra textpraktiker än det talade och skrivna ordet är den 
didaktiska aspekten av estetiska lärprocesser intressant att problematisera. 
Lars Lindström, professor i pedagogik med särskild inriktning mot praktiskt-
estetiska ämnen vid Stockholms universitet har sedan början av 1990-talet 
intresserat sig för den skapande processen i de estetiska ämnena. Lindström 
förespråkar en definition av estetiska lärprocesser som fångar in aspekter av 
relationen mellan estetik och lärande genom att avgränsa fyra typer av 
estetiskt lärande: lärande ”om”, ”i”, ”med” och ”genom” konst och design 
(Lindström, 2009). Lindström delar in egenskaper som karakteriserar 
lärandet i mål, medel och lärandeformer (se figur 1). 

Mål med skapandet handlar om vilket slags lärande man eftersträvar 
genom att använda estetiska uttryck. När målet är att åstadkomma något 
som är givet på förhand, till exempel kunskaper i färglära, komposition eller 
att lära sig att kommunicera med bilder, använder Lindström begreppet 
konvergent lärande. När målet är att i en kreativ process skapa något nytt, 
att sträva efter att kombinera och tillämpa kunskaper i en ny situation men 
för ett bestämt syfte, så används begreppet divergent lärande.  

Ytterligare en aspekt av estetiskt lärande rör medlen, det vill säga hur man 
genom estetiska lärprocesser antas uppnå olika mål. I detta sammanhang 
skiljer Lindström (2009) på mediespecifika medel och medieneutrala medel. 
När man i lärandet är medveten om mediets specifika möjligheter och 
begränsningar, när estetiskt lärande innefattar budskapets form, så är 
medlen mediespecifika. Ett innehåll påverkas av hur det uttrycks och olika 
medieringar har olika förutsättningar. I ett mediespecifikt lärande tar man 
hänsyn till och främjar lärandet i det speciella mediet som innehållet 
förmedlas genom. I ett medieneutralt sätt att använda estetiska 
uttrycksformer är syftet i första hand inte att lära sig använda den aktuella 
representationsformen. Istället är syftet med lärandet att stödja eller uppnå 
kunskaper i andra skolämnen alternativt att främja barnets allsidiga och 
harmoniska utveckling. När man arbetar medieneutralt är själva mediet inte 
i fokus utan kan ersättas av andra medier för att uppnå det bestämda målet. 

I relation till mål och medel har Lindström (2009) kopplat fyra 
lärandeformer. Att lära ”med” estetiska uttrycksformer innebär att med hjälp 
av estetiska uttrycksformer främja lärandet av ett bestämt innehåll som ofta 
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hämtas från andra ämnen. Att lära ”om” syftar på baskunskaper i bild eller 
andra medieringar i fråga om praktiskt och teoretisk orientering i mediets 
möjligheter och begränsningar. Lärande ”i” mediet innebär att eleven 
experimenterar med material och tekniker för att åstadkomma en speciell 
effekt eller för att förmedla ett budskap. Lärande ”genom” mediet handlar 
om att strukturera lärandet med hjälp av estetiska uttrycksformer. Inom 
denna kategori hamnar ofta generiska förmågor såsom samarbetsförmåga, 
kritiskt granskande, tålamod, kreativitet och föreställningsförmåga. 

 
Figur 1. Lindströms fyra former av lärande (Lindström, 2009). 

Kategoriseringen i begreppen konvergent, att arbeta mot ett mål som är givet 
på förhand, och divergent, att kombinera vad man vet och kan på nya sätt, 
kan jämföras med begreppen svag och stark estetik som Saar presenterar i 
forskningsrapporten Konstens metoder och skolans träningslogik (2005). 
Saar menar att ett undersökande förhållningssätt med konsten som metod är 
skolans största utmaning. I sin studie undersökte Saar villkoren för att 
arbeta med konstnärliga metoder i skolan. Han visar på två olika slags sätt 
att arbeta. Ett sätt att arbeta med skapande aktiviteter i skolan är att 
illustrera och gestalta ett redan färdigt innehåll. Kunskapsinnehållet 
förändras inte i aktiviteten men innehållet kan levandegöras och uttryckas i 
en konstnärlig gestaltning. Utmärkande för ett sådant arbetssätt är att det är 
retrospektivt, vilket innebär att ”man gestaltar något genom att blicka 
tillbaka på det” (Saar 2005, s. 95). Detta sätt att lära kallar Saar för den 
svaga estetiken.  

Ett annat sätt att lära genom konstens metod kallar Saar för den starka 
estetiken. Här utgår man från en estetik som utmanar, prövar, och utforskar 
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det kunskapsinnehåll som man arbetar med. Denna estetik kan förändra och 
omskapa ett innehåll så att ny kunskap skapas. Det kräver engagemang och 
öppnar upp mot nya erfarenheter. Utmärkande för ett sådant arbetssätt är 
att det är prospektivt, det blickar framåt mot det nya, det som ännu inte är, 
det okända. En svag estetik stödjer och förstärker lärandet medan den starka 
estetiken har en potential till förändring, reflektion och kritiskt granskande i 
lärprocessen. Dessa två förhållningssätt är inte varandras motsatser, menar 
Saar, utan de kompletterar och stödjer varandra. Då skolans uppdrag är att 
lära eleverna vissa kunskaper fungerar den svaga estetiken som ett sätt att 
befästa kunskap och ge innehållet en egen och vidgad mening medan den 
starka estetiken öppnar upp för nya erfarenheter och kunskaper (Saar, 
2005).   

Att ge sig in i det okända, att avvika från det förväntade, kan kanske säga 
vara det som utmärker ett kreativt förhållningssätt. Marner (2005) menar 
att kreativiteten ligger i skillnaden mellan att göra och att skapa. Att göra är 
att vila i den beprövade erfarenheten. I den beprövade erfarenheten är vår 
uppfattning av världen automatiserad, så bekant för oss att vi inte reflekterar 
över den. När vi skapar, däremot, använder vi vår erfarenhet på ett nytt sätt. 
Att avvika från det förväntade verkar som ett främmandegörande (Sklovskij, 
1971). Främmandegöring är ett sätt att förnya, att bryta mot normer och 
vedertagna koder och scheman. Att främmandegöra är att förflytta något i 
sig välbekant till en främmande sfär (Sklovskij, 1971; Marner, 2005). 

Hur ser man då på estetisk verksamhet och vilka dominerande diskurser 
råder i skolan när det gäller de estetiska ämnena? I avhandlingen Att skapa 
ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med 
lärare och skolledare (2006) undersökte Monica Lindgren hur lärare och 
skolledare utryckte sig om de estetiska ämnenas roll och betydelse i skolans 
verksamhet. Datainsamlingen bestod av intervjuer, enskilt och i grupp, med 
55 lärare och skolledare från sju grundskolor under åren 2002-2004. I 
analysen av materialet kunde Lindgren identifiera fem dominerande 
diskurser. Den första av dessa diskurser kallar Lindgren för ”kompensation”. 
Då så kallade teoretiska ämnen anses kräva mer av studiemotivation och 
arbete för eleverna så anses estetiska ämnen kompensera för 
tillkortakommanden i dessa ämnen. Elever med problem, som har svårt att 
klara skolans krav, kan i de estetiska ämnena få möjlighet att uttrycka sig på 
andra sätt än i tal och skrift. ”Balans och helhet” är den andra diskursen. 
Lindgren fann här en föreställning om en dikotomi mellan teori och praktik 
där den estetiska verksamheten behövs för att balansera de teoretiska 
ämnena. Den tredje diskursen ”lustfull aktivitet” handlar om att estetisk 
verksamhet anses vara roligare än teoretiska ämnen och behövs i skolan för 
att skapa en bra helhetsmiljö. Inom denna diskurs fanns också 
föreställningen om att estetisk verksamhet inte behöver bedömas då 
kompetens inom området inte är så viktigt. Att ha roligt och uppleva lust är 
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målet. ”Fostransdiskursen”, den fjärde diskursen, innebär att estetisk 
verksamhet anses vara en faktor som bidrar till utveckling och hälsa. Att 
estetisk verksamhet kan användas för att stödja och stärka elevers kunskaper 
i andra ämnen kommer till uttryck i den femte diskursen ”förstärkning och 
integration” (Lindgren, 2006).   

Dessa diskurser synliggör olika sätt att se på estisk verksamhet och andra 
medieringar än tal och skrift i skolans verksamhet.  
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Kapitel 3 

Teoretiska perspektiv och analysverktyg 
  
I följande kapitel presenteras de teorier och teoretiska begrepp som jag 
använder som grund för avhandlingen. Mitt arbete tar sin utgångspunkt i ett 
sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande där lärande ses som 
kommunikativt och socialt situerat.  Då min studie innefattar mediet rörlig 
bild så är olika begrepp och teorier rörande mediering, multimodalitet och 
mediers speciella gestaltningsform, det mediespecifika, centrala för mina 
analyser. Rörlig bild är ett sätt att berätta. Därför ger jag även en kort 
sammanfattning av narrativ teori med speciellt fokus på skillnaden mellan 
vad som berättas och hur det berättas. Slutligen presenteras en överblick av 
vad som anses vara utmärkande för rörlig bild som narrativt uttryck.  

Ett sociokulturellt perspektiv  
En utgångspunkt för mitt arbete är att lärande bör förstås i ett 
kommunikativt och sociokulturellt perspektiv. Den sociokulturella teorin har 
sitt ursprung i den kulturhistoriska teori som utvecklades av Vygotskij (1978, 
1986) på 1920-talet och som sedan föll i glömska fram till 1980-talet då 
intresset för teorierna väcktes på nytt. I Sverige har bland annat Säljö (2005, 
2010) och Strandberg, (2006) intresserat sig för Vygotskijs tankar kring 
lärande och mediering.  Den utredning som föregick läroplanen 1994, Skola 
för bildning, var också påverkad av ett sociokulturellt perspektiv på kunskap 
och lärande (SOU, 1992:94).  

Grundläggande för Vygotskijs (1978, 1986) syn på barns utveckling var 
betydelsen av barnets samspel med sin omgivning. Vygotskij menade att 
barns psykologiska utveckling inte enbart pågick inom barnet självt utan 
utvecklades i sociala sammanhang där barnet delar erfarenheter med andra. 
Som utvecklingspsykolog intresserade sig Vygotskij för tänkandet och 
språkets utveckling. Han menade att genom kommunikation med andra 
människor formas vårt tänkande, genom språket blir vi delaktiga i ett 
samhälles eller kulturs sätt att se på världen. Genom olika språkliga uttryck 
utvecklas tanken och när vi tänker, så tänker vi med språkliga redskap. 
Samspelet mellan språk och tanke fungerar på två nivåer, dels mellan 
människor, dels inom människor, enligt Vygotskij. På den sociala nivån 
kommer barnet i kontakt med begrepp och färdigheter som sedan formar 
dess tänkande och utveckling (Vygotskij, 1986/ 2010). 

Ett centralt begrepp är idén om den närmaste proximala 
utvecklingszonen. Då Vygotskij (1986/2010) såg lärande och utveckling som 
en ständigt pågående process, menade han att när människor väl behärskar 
ett begrepp eller en färdighet, så öppnas möjligheten till att ytterligare 
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behärska något nytt. Den nivåskillnad mellan vad barnet kan uppnå på egen 
hand och vad barnet med hjälp av den vuxne, en lärare eller en mer 
kompetent kamrat, har möjlighet att uppnå, utgör den proximala 
utvecklingszonen. 

Mediering och medierande resurser 
I ett sociokulturellt perspektiv ses kultur som ett samlingsnamn på de idéer, 
värderingar och kunskaper som vi förvärvar genom interaktion med 
omvärlden. Där ingår också alla de artefakter, de fysiska redskap som vi 
använder i vår vardag (Säljö, 2010). Ett av de grundläggande begreppen i 
den sociokulturella traditionen är mediering. Medieringsbegreppet 
härstammar från Vygotskijs (1986/ 2010) tankar om språkets betydelse för 
vårt tänkande och vår förståelse av vår omvärld. Han menar att språk 
samtidigt är ett språkligt och intellektuellt fenomen på så sätt att språk och 
tanke förutsätter varandra och utgör en enhet. 

Ordet är ett begrepp vars betydelse har med tänkandet att göra bara i den mån som 
tanken är förbunden med ett ord och tar gestalt i ordet. Men också det omvända 
gäller: ordets betydelse är ett språkligt fenomen endast om språket är sammanbundet 
med en tanke och belyst av dess ljus (2010, s. 394).  

Genom språket som redskap kan vi människor förstå vår omvärld och oss 
själva samt agera på olika sätt i sociala sammanhang. Vygotskij (1986/ 2010) 
menade att människan utmärks av att hon använder sig av två olika slags 
redskap: språkliga och materiella. De språkliga redskapen kan även kallas för 
intellektuella eller mentala och består av symboler, tecken eller teckensystem 
med vars hjälp vi kan tänka och kommunicera. Materiella redskap kan vara 
bilder, medier samt olika verktyg som människor använder när de agerar i 
sin omvärld. Mediering kan sägas handla om de lärprocesser som sker i 
mötet mellan språkliga och materiella redskap, vårt tänkande och våra 
handlingar. När vi människor tänker, när vi kommunicerar med andra, när 
vi agerar och utför handlingar använder vi oss av redskap med vars hjälp vi 
förstår och analyserar omvärlden. Redskap är materiella och intellektuella 
resurser tillgängliga för oss för att förstå och agera i vår omvärld. Hur vi lär 
blir då en fråga om hur vi använder dessa resurser för att tänka och för att 
utföra praktiska handlingar i vår kultur (Säljö, 2010) Ett annat namn för de 
kulturella redskap som vi använder oss av är medierande resurser (Wertsch, 
1998). Mänskliga handlingar är i allmänhet en kombination av intellektuella 
och manuella verksamheter. Vi interagerar med olika verktyg och samlar 
erfarenheter och kunskaper genom att lösa problem av olika slag. Genom att 
använda ett redskap lär vi oss hur redskapet fungerar, vi undersöker vilka 
möjligheter och begränsningar som är inbyggt i mediet och söker utveckla 
dess användningsområde.  Omvänt genererar redskapet nya sätt att tänka, 
att förstå vår omvärld. På så sätt interagerar intellektuella och manuella 
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verktyg med varandra som två sidor av samma handlingar ”Mediering 
innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, 
och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska 
verktyg”(Säljö, 2014, s. 81).  

Om man ska studera lärandet i ett sociokulturellt perspektiv, menar Säljö 
(2014) så måste man uppmärksamma tre samverkande företeelser. Dels bör 
man beakta utvecklingen och användningen av intellektuella redskap. Dels 
har utvecklingen och användandet av fysiska redskap betydelse för hur 
lärande sker. Slutligen bör man uppmärksamma de olika sätt som 
människor utvecklar former för samarbete i kollektiva verksamheter. Istället 
för att skilja mellan språkliga, intellektuella och fysiska redskap kan man tala 
om kulturella redskap, då det mentala och det fysiska oftast förekommer 
tillsammans och utgör varandras förutsättningar. Kunskaper och färdigheter 
är alltid både teoretiska och praktiska även om de fungerar olika i 
förhållande till varandra beroende på situation och användningsområde 
(Säljö, 2014).  

Wertsch (1998) lyfter fram relationen mellan de kulturella verktyg som 
används i vårt samhälle för kommunikation och meningsskapande och 
agenten, individen som använder verktyget. Ett vanligt förhållningssätt inom 
kognitiv forskning och inom psykologi, menar han, är att betrakta utveckling 
och lärande som något som försiggår inom individen isolerat från samhälle 
och historien i övrigt. Att resonera på det sättet är att ignorera mediets 
betydelse i den kontext det verkar. I kognitiv forskning och speciellt inom 
psykologi, underskattas miljöns betydelse för människors handlingar, enligt 
Wertsch. Ofta ses miljön som något som genererar handlingar och inte som 
något att interagera med. Grundläggande i sociokulturell analys är dess 
fokus på mänsklig handling. När vi människor använder oss av ett kulturellt 
verktyg, när vi kommunicerar och utför handlingar med hjälp av det, utför 
vi, enligt Wertsch, ’mediated actions’ vilket kan översättas med medierad 
handling.  

All medierad handling är materiell, enligt Wertsch (1998) Externa 
materiella egenskaper hos kulturella verktyg har stor betydelse för hur den 
interna processen ser ut när vi använder dessa verktyg. Interna processer 
kan ses som färdigheter i användandet av ett kulturellt verktyg. Utvecklandet 
av en sådan färdighet förutsätter användandet av, och interaktionen med, de 
materiella egenskaperna hos verktyget. Då all medierad handling är 
materiell innebär det också att olika kulturella verktyg har sitt eget 
mediespecifika uttryckssätt. För att uttrycka sig i det speciella mediet krävs 
en skicklighet hos agenten, den som använder mediet. Men istället för att se 
en individs skicklighet som ett bevis på graden av intelligens kan man 
diskutera hur olika kulturella verktyg bidrar till att utveckla olika förmågor 
(Wertsch, 1998). 
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Begreppet medierad handling innebär i mitt arbete att arbetet med rörlig 
bild utvecklar kunskaper och färdigheter som är specifika för just detta 
medium. De materiella egenskaper som verktyget rörlig bild erbjuder har 
betydelse för de interna processer som utvecklas i användandet av mediet. 

Bemästrande och appropriering  
Wertsch (1998) diskuterar interaktionen mellan kulturella verktyg och 
agenten, den som använder verktyget, i termer av olika nivåer av 
internalisering. Begreppet internalisering användes av Vygotskij i betydelsen 
att inlärning av språket sker genom internalisering, att den yttre 
representationen införlivas och blir intern (Vygotskij, 1986/ 2010).  

Inom psykologin betyder internalisering att individen införlivar yttre 
värderingar till inre mentala processer. Termen internalisering är 
problematisk, menar Wertsch, då internaliseringsbegreppet ofta för med sig 
en opposition mellan externa och interna processer som mycket påminner 
om den dualism som har funnits mellan kropp och själ inom filosofi och 
psykologi under lång tid. Wertsch använder istället begreppet ”mastery” i 
betydelsen ”veta hur”, att bemästra, det vill säga, att kunna använda ett 
medieringssätt med lätthet.  

Ytterligare ett sätt att se på användandet av medier är att karakterisera 
detta i termer av hur förtrogen man är med mediet och hur stor förmåga 
man har att använda sig av mediet på egna villkor. Detta kallar Wertsch för 
appropriering (Wertsch, 1998). Begreppet appropriering utvecklades 
ursprungligen av den ryska filosofen Mikhael Bachtin (1982). Bachtin 
använde begreppet för att förklara hur vi människor assimilerar språkets 
delar, uttryck, ord och gör dem till våra så att vi kan uttrycka våra personliga 
intentioner. Språket, menar Bachtin, befinner sig i en dialog mellan ett jag 
och den andra. Allt språkbruk bygger på dialoger mellan individer, mellan 
sociala och kulturella fenomen och mellan historiska och nutida aktörer. 
Detta innebär att alla ord till hälften är någon annans. Ordet blir vårt eget 
först då vi gör det till vårt genom den process som Bachtin kallar 
appropriering (Bachtin, 1982). 

Att bemästra ett kulturellt redskap är att veta hur det används. Denna 
färdighet innebär att ha kunskap om, eller att vara skicklig i, att använda 
redskapet på verktygets egna villkor. Att appropriera ett redskap däremot 
innebär att individen tar till sig redskapet och gör det till sitt, använder det 
och präglar det utifrån sina egna intentioner. Appropriering inkluderar 
därför relationen mellan agentens kunnande och redskapets förutsättningar 
(Wertsch, 1998). 

Multimodalitet och intermodalitet 
Mycket av den kommunikation vi möter idag är multimodal till sin karaktär, 
det vill säga den består av ett flertal uttryck som samverkar såsom bild, text 
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och ljud exempelvis.  Film är ett sådant multimodalt uttryck. Selander och 
Kress (2010) beskriver multimodalitet som de resurser av olika slag som 
finns till hands för oss människor när vi tolkar världen, kommunicerar och 
skapar mening. Genom historien har människan använt sig av en mängd 
olika resurser och utvecklat en stor variation av teckenskapande aktiviteter. 
De teckenvärldar (eng. modes) som människan använder sig av kan vara 
musikaliska noter, bilder, ljud, gester, skrivtecken rörlig bild osv. När en text 
innehåller teckensystem av fler än ett slag och på så sätt kombinerar olika 
medietyper kommunicerar den multimodalt. Multimodalitet handlar om att 
kommunikation och lärande sker med olika semiotiska resurser samtidigt 
(Kress, 2009; Selander & Kress, 2010). 

Marner och Örtegren (2003) ifrågasätter begreppet multimodalitet och 
menar att istället för att tala om multimodalitet som det fenomen som 
uppstår då olika medietyper såsom skrift, bild, ljud finns närvarande inom 
en och samma text skulle man hellre använda begreppet intermodalitet som 
syftar på relationen mellan dessa olika ”modes”. Många av de medier som 
används idag, såsom film, dataspel, YouTube och musikvideor fungerar 
intermodalt eftersom olika gestaltningsformer ryms och samverkar i den 
sammansatta medieringen, menar de. 

Vertikalt och horisontellt medieringsbegrepp 
Som tidigare nämnts är skolan en institution som i hög grad har vilat på 
textspråkliga framställningar. Den mest framträdande kommunikation som 
sker i skolan är fortfarande det talade och det skrivna ordet. Skriven text 
utgör den arena som elever och lärare huvudsakligen agerar utifrån (Erixon, 
2012). För barn och ungdomar som växer upp idag är textspråkliga 
framställningar endast en ett av många sätt att kommunicera på. Den starka 
frammarsch som digitala medier har fått under de senaste årtionden har 
naturligtvis förändrat och påverkat vårt sätt att använda medierade resurser. 
Datorer och digitala artefakter är naturliga inslag i vardagen. Redan från 
unga år är dagens elever brukare av olika digitala medier, såsom 
mobiltelefon, dataspel, videokamera, vilket ger en vana att förstå och gestalta 
budskap bestående av olika semiotiska teckensystem (Buckingham, 2006; 
Dunkels, 2007).  

Trots denna utveckling i samhället har alla medieringar ännu inte fått en 
betydande plats i skolan. Marner och Örtegren (2003) karakteriserar skolans 
sätt att använda medier i termer av ett vertikalt/hierarkiskt 
medieringsbegrepp, som ser skriftspråket som den mest betydelsefulla 
medieringen. Detta förhållningssätt står i stark kontrast till mångfalden av 
medier i dagens samhälle, t.ex. bild och musik, menar de. För att skolan 
bättre ska kunna svara upp till mot den samtida multimodala 
kommunikation som sker ute i samhället föreslår Marner och Örtegren 
istället ett horisontellt medieringsbegrepp, där alla medieringar tillskrivs lika 
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värde och där den centrala frågan är vilket medium som bäst svarar upp mot 
det mål som skolans undervisning strävar efter. 

Den relevanta frågan att ställa om en mediering är: vad kan man göra, tänka, uppleva 
med den här medieringen? Kroppen, språket, bilden, musiken, föremålet, datorn eller 
den matematiska formeln är eller medger olika former av medieringar för att skapa 
olika typer av betydelser. I de olika betydelsesystemen kan olika typer av kunskap 
medieras. Det ena mediet upphäver inte det andra. Alla behövs i en multi- eller 
intermodalitet. Språk kan t.ex. skapa begrepp och underlätta reflektion. Bild kan 
åskådliggöra rumsliga situationer. Film kan åskådliggöra händelseförlopp. Kroppen är 
nödvändig i hantverk och dans och är utöver det både en nödvändig förutsättning för 
och en del av medvetandet. (Marner & Örtegren, 2003, s.23) 

En acceptans av ett mer horisontellt medieringsbegrepp i skolvärlden skulle 
avsevärt kunna förbättra villkoren för estetiska ämnen och estetiska 
lärprocesser. 

Estetiska lärprocesser i ett mediespecifikt och 
medieneutralt perspektiv 
Estetiska lärprocesser har på senare år etablerats som ett vedertaget begrepp 
inom skola och utbildning. Det har även utvecklats till ett vetenskapligt 
akademiskt fält, ett eget ämnesområde, inom ett flertal av landets 
lärarutbildningar. Inom ämnesområdet finns olika konstarter såsom bild, 
musik, dans, drama, teater, film representerade. En intention med estetiska 
lärprocesser som eget fält inom lärarutbildningen är att göra blivande lärare 
medvetna om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen 
på olika sätt i alla skolans ämnen, inte bara de traditionellt estetiska 
(Burman, 2014; Lindstrand & Selander, 2009). Inom varje ämne kan man se 
en estetisk dimension. Att lärande kan ske genom ett kreativt och skapande 
förhållningssätt inom alla ämnen är ett centralt mål med estetiska 
lärprocesser. Dock är det inte helt oproblematiskt att lyfta in arbetssättet i 
skolan.  

Marner och Örtegren (2003) aktualiserar problematiken med att placera 
de estetiska ämnena under ett samlat begrepp. Begreppet estetiska 
lärprocesser kan, enligt författarna, medföra att de estetiska ämnena 
betraktas som en sammanhållen enhet med liknande innehåll och uttryck 
och innebära att kärnan i de enskilda estetiska ämnena neutraliseras och 
osynliggörs. För att undvika detta menar författarna att de olika estetiska 
ämnena bör betraktas utifrån ämnets eget hemmedium, det vill säga, utifrån 
de semiotiska resurser och den kunskapsgrund som bygger upp dess kärna. 
Musikämnet har sin grund i musik, bildämnet har sin grund i bild och 
slöjdämnet sin grund i artefakter.  Varje estetiskt ämne har alltså ett eget 
hemmedium som består av det mediespecifika inom ämnet och som tydligt 
bör definieras i respektive kursplan. När det mediespecifika inte 
uppmärksammas utan tas för givet eller får en tillbakahållen position, talar 
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Marner och Örtegren om ett medieneutralt perspektiv. Ett medieneutralt 
perspektiv innebär att de estetiska ämnena används som ett sätt arbeta med 
ett speciellt område eller tema, utan fokus på ett speciellt medium. Att 
använda ett medium som ett verktyg för att uppnå mål som ligger utanför 
mediet i sig är att ha ett instrumentellt mål. Att däremot arbeta mot och 
formulera mål som motiveras inom ämnet eller mediet är att ha ett 
intrinsikalt mål. 

Att använda olika medier som ett instrument för att uppnå kunskap inom 
skolans ämnen i ett medieneutralt perspektiv kan innebära att det 
mediespecifika förlorar i betydelse. Detta gör att elever inte får den 
vägledning och den tid som krävs för att behärska material och tekniker 
samt att omvandla dem utifrån personliga intentioner, det vill säga, att 
appropriera mediet. Det är först när man är förtrogen med ett medium som 
man kan uttrycka sig genom det. Därför är det viktigt att det mediespecifika 
tydligt definieras och lyfts fram i såväl kursplaner som i diskussionen kring 
estetiska lärprocesser och mediekompetens (Marner & Örtegren, 2003). 

Distinktionen mellan det mediespecifika och det medieneutrala inom 
estetiska ämnen blir ofta aktualiserat när man inom skolan arbetar med 
tema eller projektarbeten. Då ett flertal ämnen eller medieringar ingår i ett 
projekt eller ett tema så kan det vara svårt att tydligt se vilka delar eller 
aspekter i temat som har prioritet.  Förhållandet mellan det mediespecifika 
och det medieneutrala är därför viktigt att ha i åtanke vid arbeten med 
teman eller projekt i skolan ” Sannolikt är det så att ju mer medieneutrala 
teman och projekt som genomförs, desto mindre av ämnet som sådant 
kommer att uppmärksammas, vilket är viktigt att beakta vid tema och 
projektarbeten” (Marner & Örtegren, 2003, s. 50). 

I mitt arbete använde jag begreppet mediespecifikt i betydelsen det 
specifika för just det medium som är mitt huvudsakliga studieobjekt. I detta 
fall handlar det om det mediespecifika i mediet rörlig bild. De kulturella 
verktygen, de resurser eller medier vi använder utvecklar olika sorts 
lärprocesser. I det sammanhanget innebär begreppet mediespecifikt att varje 
medium har sitt specifika uttryck, en ”grammatik”, ett innehåll och en form 
med ett egenvärde i sig. En del av den rörliga bildens grammatik kan vara att 
använda sig av olika bildutsnitt. Att använda sig av passande bildutsnitt blir 
då en grammatisk regel att förhålla sig till. I en situation där lärandet har ett 
mediespecifikt fokus är det viktigt att undervisa i, arbeta med och tala om 
mediets möjligheter och begränsningar. 

Narrativ 
Under de senaste årtionden har ett tvärvetenskapligt fält vuxit fram som 
benämns narrativa studier eller berättelseforskning. Området är brett och 
komplext och innehåller såväl teoretiska som metodiska aspekter. Frågan 
om vad ett narrativ är och hur det gestaltas kan besvaras olika beroende på 
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vilket perspektiv man väljer i sina studier av det narrativa (Johansson, 
2005). 

Ett narrativ, i en bredare definition, kan ses som de historier vi berättar, 
eller hör berättas, som ger mening till och gör vår värld begriplig. Enligt 
detta sätt att se är det sociala livet i sig ett narrativ och genom berättelser 
skapar vi vår identitet och vår bild av verkligheten (Bergström & Boréus, 
2013; Johansson, 2005). Ett annat sätt att nalka sig det narrativa är att 
studera olika texters inneboende struktur, vad som berättas och på vilket sätt 
det berättas. Detta perspektiv har sin grund i ett strukturalistiskt 
förhållningssätt där man intresserar sig för hur betydelse skapas inom olika 
representationsformer (Culler, 2011; Chatman, 1980; Bordwall & Thompson, 
2013; Metz, 1981).  

Narrativ teori och analys kan dock räknas till en rad olika teoretiska 
traditioner såsom rysk formalism, strukturalism, psykoanalytisk teori, 
feministisk analys, samtalsanalys, dekonstruktion, och diskursanalys 
exempelvis. Det narrativa, i dess breda betydelse, är de berättelser med vars 
hjälp vi människor skapar mening och förstår den värld vi lever i. Johansson 
(2005) beskriver berättandet som en universell mänsklig aktivitet som är 
grundläggande för mänskligt tänkande och skapande av kunskap. Berättelser 
ger sammanhang och mening till våra erfarenheter. Berättandets position 
och funktion har på senare år fått en alltmer erkänd plats inom forskning 
och vetenskap. Det narrativa har gradvis kommit att framstå som en grund 
för människans förståelse av sig själv och omvärlden. Människans avsikter, 
handlande, uppfattning och erfarenheter, uppfattas och förstås som 
medierade kulturella och personliga uttryck. Denna utveckling har i stor 
utsträckning att göra med den ’språkliga vändning’ som skett inom både 
humaniora och samhällsvetenskap och som förknippas med postmodernism 
och poststrukturalism. Den språkliga vändningen innebär bl.a. att inte se 
språket som något som reflekterar och avbildar verkligheten utan snarare 
skapar språket vår sociala verklighet (Johansson, 2005). 

 Bruner (2002) talar om den narrativa konstruktionen av verkligheten och 
om narrativ som ett sätt att tänka. Han menar att vi gestaltar vårt kulturella 
ursprung och våra trosuppfattningar i berättelsens form. Det är genom det 
narrativa som våra liv framställs för andra men även för oss själva i form av 
berättelser. Vi lever våra berättelser.  

Rankin (2002) beskriver det narrativa som en triad bestående av den 
narrativa aspekten av artefakter, det narrativas betydelse för medvetandet 
samt relationen mellan dessa bägge, vilken karakteriseras av 
kommunikation. Dessa tre delar samverkar och är beroende av varandra, 
menar hon. Inom alla mänskliga processer finns ett narrativ, en berättelse 
med vilken vi skapar mening. Under lång tid har det narrativa setts endast 
som fiktion och underhållning, som en representation eller en imitation av 
vår livsvärld istället för att ses som det som konstituerar vårt medvetande 
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och vår uppfattning av världen. Det narrativa, det berättande, har setts som 
något som beskriver istället för något kreativt, utvecklande och 
meningsskapande. 

Det narrativa kan även ses som berättande genom kulturella medieringar 
eller artefakter, där textens struktur och inre sammanhang belyses. Att se det 
narrativa som ett konstruerat objekt snarare än som det sociala liv vi lever är 
utmärkande för strukturalismen, menar Rankin (2002). Strukturalism är ett 
sätt att närma sig texter och praktiker som härrör från det teoretiska arbetet 
av den schweiziska lingvisten Ferdinand Saussure. Inom litteraturteori och 
kulturstudier har även den franske litteraturkritikern och sociologen Roland 
Barthes texter haft stor betydelse för strukturalismens utveckling. 
Strukturalisterna anser att berättandet har en inneboende struktur, som kan 
avgränsas från annat. De är främst intresserade av det narrativas 
uppbyggnad där utgångspunkten är att genom att tolka och analysera 
verkets/textens struktur uppenbaras dess mening. Inom strukturalismen 
intresserar man sig för hur betydelse skapas och att identifiera de 
bakomliggande strukturer som gör betydelsen möjlig (Storey, 2001). 

Att berätta en historia 
Vilka är de narrativa konstruktioner som bygger upp en historia? Redan 
under antiken formulerades teorier om vad som utgjorde en bra historia. 
Aristoteles menade att intrigen eller handlingen är det grundläggande draget 
i en berättelse samt att bra historier bör ha en början, en mitt och ett slut 
(Culler 2010). Delarna bör samverka så att de ger oss njutning genom 
rytmen i sin ordning. Enbart en rad händelser bildar ingen historia. 
Skillnaden mellan en berättelse och ett narrativ kan beskrivas i skillnaden 
mellan olika nivåer, mellan vad som berättas och hur det berättas. Ett annat 
sätt att uttrycka sig är att se narrativ som ett organiserande av händelser till 
en handling, en intrig. En bra intrig måste ha en framåtrörelse, något som 
för berättelsen framåt och som engagerar läsaren. En intrig kräver en 
förvandling. Det bör finnas en ursprungssituation, en förvandling som 
rymmer någon sorts omkastning, och en lösning som markerar att 
förändringen är betydelsefull (Culler, 2011; Vulovic, 2013). 

Enligt teorier inom litteraturvetenskapen menar man att intrigen är det 
som uppstår när man berättar en historia på olika sätt, alltså den ordning på 
vilken historien berättas. Ur denna synvinkel är berättelsen eller historien 
given och intrigen är de skiftande presentationerna av densamma. 
Berättelsen är det material som presenteras, som sedan ordnas ur en viss 
synvinkel i intrigen, alltså det sätt på vilket man berättar historien (Culler, 
2011).  

Begreppen berättelse och intrig kan jämföras med begreppen story och 
plot, som används i filmteori. Där delas berättandet upp i två delar: Story, 
som är själva berättelsen och plot, som kan jämföras med intrig och innebär 
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ordningen av berättandet till en handling, alltså hur själva storyn berättas.  
Filmens story utgörs av ett händelseförlopp som berättas i kronologisk 
ordning och svarar på frågan ”vad”. Filmens plot är det sätt som en 
berättelse gestaltas på och svarar på frågan ”hur” (Chatman, 1980). En 
dramatisk händelse kan alltså berättas i kronologisk ordning, den ordning 
som händelsen utspelade sig på. Men den kan också börja med det mest 
dramatiska ögonblicket av händelsen för att sedan fördjupa sig i berättelsens 
andra delar. Sättet som en berättelse förmedlas på, hur händelsen berättas, 
har en avgörande roll för hur vi uppfattar berättelsen. Det narrativa är då 
den process i vilken berättaren, med hjälp av intrigen, presenterar händelsen 
för åskådaren. En berättare skapar en intrig genom att ur berättelsen välja 
att lyfta fram vissa händelser medan andra förbigås. Inom ramen för 
berättandet ligger även berättarens val av medium. Mediet kan vara allt från 
muntligt eller skriftligt språk till kroppsliga gestaltningar, rörliga bilder, 
stillbilder och så vidare. Vart och ett av dessa medium har sina möjligheter 
och begränsningar (Vulovic, 2013). 

Bordwell och Thompson (2013) utvecklar detta resonemang i relation till 
mediet rörlig bild. Det narrativa, skriver de, är det sätt på vilket vi människor 
organiserar vår kunskap och förståelse av en händelse. Här finns ett 
mönster. En kedja händelser som inte bildar ett mönster, som inte hänger 
ihop, är svåra att se som en berättelse. Ett narrativ är en serie händelser som 
hänger samman i ett mönster som framträder i tid och rum. Från början 
består berättelsen av en rad händelser som bygger på varandra i kronologisk 
ordning. Men när filmmakaren ska planera sin film kan han välja många 
olika sätt att berätta historien på. Dessa olika sätt kallas för filmens plot. I 
sin konstruktion av filmens berättarstruktur, hur olika delar fungerar 
tillsammans och bygger upp helheten, så kan regissören beröra publiken. De 
val som filmmakaren gör påverkar oss, får oss att känna, tänka och engagera 
oss i den historia filmen berättar beroende på hur historien berättas. 
Filmmakaren bygger en plot från en story medan de som ser filmen bygger 
en story från en plot (Bordwell & Thompson, 2013).  

Rörlig bild som betydelsebärande medium 
Förutom distinktionen mellan berättelse/story och intrig/plot är det 
mediespecifika för mediet film centralt för mina analyser av elevernas filmer. 
I mitt arbete ställs frågan vad som händer när en berättelse medieras i olika 
representationsformer. En utgångspunkt är att olika medier har 
mediespecifika förutsättningar och begränsningar som har betydelse för hur 
en historia kan berättas. Föreställningen om att olika medier berättar på 
olika sätt delas inte av alla. Culler (2011) menar att det mönster som bygger 
upp handlingen kan överföras från ett medium till ett annat utan att på 
något avgörande sätt förändras. 
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Berättarteori förutsätter existensen av en strukturell nivå - det vi vanligen kallar 
”intrig eller ”handling” - oberoende av varje särskilt språk eller representationellt 
medium. Till skillnad från poesin, som går förlorad i översättningen, kan handlingen 
bevaras i översättningen från ett språk eller medium till ett annat: en stumfilm eller 
tecknad serie kan ha samma handling som en novell. (Culler, 2011, s. 88) 

Att betrakta det narrativa som något som inte påverkas eller förändras 
beroende på vilket medium som används är ett problematiskt 
förhållningssätt. Ett sådant resonemang utgår från ett medieneutralt 
perspektiv och beaktar inte olika mediers mediespecifika konstruktion. I ett 
mediespecifikt perspektiv har varje medium sitt speciella sätt att gestalta, 
sina speciella förutsättningar med inneboende möjligheter och begräsningar 
när det gäller att forma berättelsens intrig. 

Nordmark (1976) diskuterar, med referenser till Béla Balázs och Sergel 
Eisensteins skrifter, vad som är utmärkande för rörlig bilds specifika 
medieringsform. Vad som gör filmen till ett särpräglat uttrycksmedel menar 
han, är närbilden, bildvinkeln och montaget. Att använda sig av montage 
möjliggör att fragment av en berättelse kan filmas, som sedan kombineras på 
olika sätt, vilket är specifikt för film som medieringsform. Genom montaget 
omgestaltas verkligheten så att vi kan erfara ett fenomen på ett sätt som inte 
skulle vara möjligt i verkliga livet (Nordmark 1976). Rörlig bilds speciella 
särart skulle utifrån denna definition vara förmågan att skapa visuella 
gestaltningar som kan förstärka, omstrukturera och ge andra perspektiv på 
det vi kan uppleva i vår livsvärld. Genom de val som filmaren gör när det 
filmade materialet sammanställs till den färdiga filmen skapas berättelsens 
plot. För att berätta sin historia kan alltså filmaren använda sig av det som är 
rörlig bilds speciella uttryck, det mediespecifika.  

Metz (1980) lyfter fram betydelsen av relationen mellan en films innehåll 
och dess form. Han menar att form och innehåll alltför ofta skiljs åt i 
analyser av film. Föreställningen att ett innehåll gestaltas i ”filmisk teknik” 
och att det är möjligt att i analyser studera endera filmens form eller dess 
innehåll som separata delar kritiserar han starkt. Det som betraktas som 
specifikt filmiskt är inte enbart en fråga om form och kan inte skiljas från 
filmens innehåll och vise versa. Det verkliga studiet av en films innehåll 
skulle vara studiet av formen och dess innehåll. Omvänt skulle studiet av en 
films form ses som en studie av en films helhet, dess organisation och 
struktur av innehållet. Att se form och innehåll som en sammansatt helhet är 
centralt vid analys av filmer, menar han.  

Allt som vi upplever som handling i en film är dock inte specifikt för rörlig 
bild som intermodal mediering. En film är en berättelse som består av både 
filmiska element, alltså det innehåll och uttryck som är specifikt för rörlig 
bild som medium och filmade element, uttryck och innehåll som är hämtade 
från samhället och kulturen. Metz (1980) menar att vi bör skilja dessa åt i 
vår studie av film. De filmade elementen har sitt ursprung i kulturella 
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föreställningar som får betydelse för oss genom våra sociala och kulturella 
erfarenheter. Som exempel ger Metz betydelsebärande tecken som kläder, 
artefakter som vi känner igen från andra tidsepoker. Dessa element är 
relativt lika oavsett vilket medium de framställs genom. De filmiska 
elementen, däremot, har en form och ett innehåll som endast går att uttrycka 
med mediet rörlig bild (Metz, 1980). 

De filmproduktioner som ligger till grund för min analys är framställda 
utifrån elevernas uppfattningar av genren skräckfilm. En genre kan sägas 
vara ett sätt att kategorisera kulturella uttryck som uppvisar gemensamma 
drag (Culler, 2011). Inom genren skräckfilm finns etablerade konventioner 
om på vilket sätt man bör använda berättarkomponenter (Nordmark, 1976). 
Några sådana tydliga exempel är starka kontraster mellan ljus och skugga, 
närbild, rörlig kamera och subjektiv kamera. Dessa kan sägas vara filmiska 
element med vars hjälp vi berättar en historia om skräck. Dock finns även 
andra betydelsebärande tecken som gör att vi förstår att historien handlar 
om skräck.  De kan till exempel vara det övergivna huset, den blodiga kniven 
eller det ödsliga landskapet och ryms inom begreppet filmade element. 
Sådana uttryck för genren skräck förekommer inom olika former av 
berättande och kan med lätthet översättas från ett medium till ett annat.  

Det mediespecifika för mediet rörlig bild består av filmiska element såsom 
närbilden, bildvinkeln och montaget (Metz, 1980; Nordmark, 1976). Hur 
man berättar kan karakteriseras med de komponenter som används vid 
gestaltandet av själva berättandet. De utgörs av hur man ser: 
bildkomposition, bildutsnitt, kameravinklar, kamerarörelser, klippning och 
vad man hör: dialog, ljud, musik. Dessa komponenter benämner Metz 
(1980) filmiska element. Filmade element är då vad man ser: karaktärer, 
klädsel, miljö, rekvisita. 

I mitt arbete har jag upplevt en viss problematik i användandet av 
begreppen film, rörlig bild och produktion. Jag har i huvudsak försökt att 
använda begreppet rörlig bild som syftar på själva medieringen, det medium 
där meningsskapande sker. Produktion används för att tala om elevernas 
filmproduktioner inom projektet. Begreppet film, som syftar på själva 
produkten, filmremsan där en kontinuerlig serie av rörliga bilder finns, är ett 
begrepp som jag försökt att undvika. Detta har inte varit fullt möjligt att 
genomföra varför begreppet film förekommer i vissa sammanhang. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag redogjort för de teoretiska utgångspunkter och 
analysverktyg som jag använt för att analysera mitt empiriska material. Mitt 
arbete utgår från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande där 
lärande ses som kommunikativt och socialt situerat. Kultur är i ett sådant 
perspektiv de idéer, värderingar och kunskaper som vi förvärvar genom 
interaktion med omvärlden. Där ingår också alla de redskap, de artefakter, 
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som vi använder oss av.  Centralt inom den sociokulturella traditionen är 
begreppet mediering. Mediering handlar om de lärprocesser som sker i 
mötet mellan de kulturella redskapen, vårt tänkande och våra handlingar. 
Dessa lärprocesser utvecklar olika färdigheter och förmågor. I användandet 
av kulturella redskap kan man tala om två nivåer av kunskap. När vi 
använder ett redskap på så sätt att vi har kunskap om eller skicklighet i att 
använda redskapet på dess egna villkor, så kan man säga att vi bemästrar 
redskapet. Ytterligare ett sätt att se på användandet av redskap är att 
karakterisera vårt användande i termer av hur förtrogna vi är med redskapet 
och hur stor förmåga vi har att använda oss av det på våra egna villkor. I ett 
sådant sammanhang kan begreppet appropriera användas. Att bemästra ett 
kulturellt redskap är att veta hur det används. Att appropriera ett redskap, 
däremot, innebär att individen tar till sig redskapet och gör det till sitt, 
använder det och präglar det utifrån sina egna intentioner. 

Redskap kan också beskrivas som de resurser som vi människor använder 
oss av för att kommunicera, skapa mening och tolka vår livsvärld. I dagens 
samhälle finns en mängd olika resurser att tillgå. Ett av dessa är mediet 
rörlig bild. Rörlig bild som medium benämns ofta som multimodalt till sin 
karaktär, då ett flertal olika gestaltningsformer samverkar såsom bild, text 
och ljud. Istället för att beskriva rörlig bild som ett multimodalt medium kan 
begreppet intermodalitet användas. Många medier idag, däribland mediet 
rörlig bild, fungerar intermodalt eftersom olika gestaltningsformer finns 
närvarande och samverkar inom en och samma mediering.  

Skolan är av tradition en institution som i hög grad använt sig av muntliga 
och skriftliga medieringsformer. Trots att en mängd medier såsom bilder, 
film, dataspel och andra digitala medier har en framskjuten plats i samhället 
idag så har inte alla medieringar fått en betydande plats i skolans 
verksamhet. Detta kan beskrivas som att skolan arbetar utifrån ett 
vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp, där skriftspråket ses som den mest 
betydande medieringen. I en skola där alla medieringar tillskrivs lika värde 
kan istället ett horisontellt medieringsbegrepp användas. En central fråga 
skulle då vara vilket medium som bäst svarar upp till det mål som 
undervisningen strävar mot.  

I arbetet med olika medier i skolan kan undervisningen formas utifrån ett 
mediespecifikt eller ett medieneutralt arbetssätt. I ett 
mediespecifikt/estetiskt lärande är budskapets form betydelsefullt. 
Innehållet påverkas av hur det gestaltas och blir inte detsamma om det 
överförs från ett medium till ett annat. I ett medieneutralt/instrumentellt 
lärande är syftet inte i första hand att lära sig något om mediet. Istället 
används mediet som ett sätt att arbeta med ett speciellt område eller tema 
och kan ersättas av ett annat medium utan att arbetets syfte förändras 
nämnvärt. 
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Narrativ teori är teorier om berättarstukturer. Inom litteraturvetenskapen 
används begreppen berättelse och intrig. Skillnaden mellan en berättelse och 
en intrig kan beskrivas i skillnaden mellan vad som berättas och hur det 
berättas. Med hjälp av intrigen kan en historia berättas på olika sätt. Inom 
filmteori används på samma sätt begreppen story och plot. En story utgörs 
av ett händelseförlopp som berättas i kronologisk ordning och svarar på 
frågan ”vad”. En films plot är det sätt som berättelsen gestaltas på då 
händelseförloppet skildras och svarar på frågan ”hur”. Vad som utmärker 
rörlig bild som medieringsform är möjligheten att avvända närbilden, 
bildvinkeln och montaget. 
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Kapitel 4 

Metod 
 

I detta kapitel beskriver jag vilka metodöverväganden som ligger bakom 
studiens utformning och genomförande. Kapitlet inleds med en presentation 
av den empiri som min studie vilar på samt en översiktlig beskrivning av 
hermeneutiken som den forskningsmetod som studien utgår från. Därefter 
beskrivs hur empiriproduktionen och analysprocessen gick till, vilket även 
innefattar en pilotstudie som genomfördes som en ansats att pröva några av 
mina forskningsfrågor i praktiken. Vidare reflekterar jag över min roll som 
forskare för att slutligen redogöra för mina etiska överväganden. 

Tillvägagångssätt 
Syftet med min studie var att undersöka vilken betydelse rörlig bild hade i ett 
ämnesövergripande projekt där bild och svenska ingick samt vilka strategier 
och förhållningssätt medverkande lärare hade i relation till projektets olika 
medieringar.  

Som en förberedelse för min huvudstudie och som ett sätt att pröva en av 
mina forskningsfrågor i praktiken genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien 
fick betydelse för utformningen av min huvudstudie på så sätt att den gav en 
insikt i hur det mediespecifika för mediet rörlig bild kunde gestalta sig i 
filmer som producerats av elever i årskurs 8.  

Huvudstudiens empiri består främst av halvstrukturerade intervjuer med 
en lärare i bild och tre lärare i svenska samt analys av några 
filmproduktioner som eleverna genomförde inom projektet. Intervjuerna 
genomfördes i början av och efter avslutat projekt och syftade till att få 
lärarnas syn på olika medieringars roll och betydelse i projektet. Slutligen 
genomfördes analyser av ett urval av elevernas filmer för att se hur det 
mediespecifika lärandet realiserades i deras filmproduktion. 

För att få inblick i projektets olika delmoment och som en förberedelse för 
mina intervjuer har även studiebesök på skolan samt observationer av 
lektioner i bild och svenska genomförts. Vid mina besök på skolan har jag 
tagit del av lärarnas pedagogiska planering och bedömningskriterier samt ett 
urval av elevers loggböcker där de beskrev arbetet med rörlig bild. I min 
studie har dock dessa dokument och mina observationer och besök vid 
skolan inte utgjort en del av mitt empiriska material utan fungerat som ett 
slags förstudie där mitt syfte varit att orientera mig i det fält där projektet 
genomfördes. 
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En hermeneutisk ansats 
Min studie kan sägas ha en hermeneutisk ansats då jag söker förståelse för 
hur arbetet med rörlig bild planerats, genomförts och utvärderats av lärare i 
projektet, genom att tolka mina informanters utsagor som delar av ett större 
mönster utifrån min förförståelse. Hermeneutiken som metod är lämplig att 
använda då syftet med min undersökning är att få inblick i informanternas 
egna upplevelser och beskrivningar av ett fenomen.  

Den hermeneutiska traditionen har sina idéhistoriska rötter i renässansen 
där två centrala riktningar utvecklades, den protestantiska bibelanalysen och 
humanistiska studier av antika klassiker. Den hermeneutiska traditionens 
huvudsakliga uppgift är tolkning av texter i syfte att söka mening genom att 
svara på frågan: Vad är det som visar sig och hur kan man förstå innebörden 
i det? En viktig utgångspunkt för denna förståelseprocess är att meningen 
hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Omvänt 
kan helheten inte förstås utan att de olika delarna uppmärksammas, tolkas 
och relateras till helheten. Detta sätt att röra sig från delar till helhet och från 
helhet till delar brukar kallas för ”den hermeneutiska cirkeln”. Utmärkande 
för sättet att arbeta är att tolkningen växer fram i en process mellan det 
forskaren redan vet och de nya observationer och erfarenheter som 
materialet ger upphov till. Det sker genom att forskaren växelvis rör sig 
mellan materialets delar och helheter, mellan tolkning och frågeställningar, i 
en cirkulär rörelse där datamaterialet bearbetas ett flertal gånger, till dess att 
resultaten är stabila och väl underbyggda (Alvesson & Sköldberg, 2010). När 
vi går in i en förståelseprocess så bär vi med oss tidigare erfarenheter, vi har 
en förförståelse som färgar det sätt på vilket vi betraktar fenomenet. 
Utmärkande för hur vår erfarenhet påverkar vårt vetande är att när vi gjort 
en erfarenhet så blir den en del av vår kunskap. Vi kan strängt taget inte göra 
samma erfarenhet mer än en gång. Vår erfarenhet är giltig så länge den inte 
vederläggs av ny erfarenhet. På så sätt tolkar vi världen genom de 
erfarenheter vi har, tills nya erfarenheter förändrar vår uppfattning. Vår 
tolkning av ett fenomen är en ständigt pågående process där vår förförståelse 
spelar en central roll (Gadamer, 1997). 

Under den tid som jag följt projektet har min förståelse för projektets 
olika delar succesivt ökat, utvecklats och omformulerats i deltolkningar 
under processens gång. I mitt intervjumaterial och utifrån lärarnas 
beskrivningar och de utsagor de formulerat kring hur de arbetar och hur de 
ser på den rörliga bildens plats i projektet har jag sökt att relatera dessa 
utsagor till mina forskningsfrågor. Alvesson & Sköldberg (2010) menar att 
en central aspekt av en hermeneutisk tolkning är det tolkningsmönster som 
visar sig vid bearbetningen av materialet. Tolkningsmönstret bör vara 
motsägelsefritt och konsekvent då logiska motsägelser är starka 
motargument för tolkningens trovärdighet. Tolkningen bör göra delarna i 
texten, i min studie de transkriberade intervjuerna och elevernas 
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filmproduktioner, förståeliga samtidigt som de bidrar till helheten i 
tolkningsmönstret. Mönstret utformas i dialog med texten, tolkningen bör 
utgå från förförståelsen hos uttolkaren. Den kommer att omvandlas och 
utvecklas under processens gång. Mönstret bör ge en djupare förståelse av 
texten än den som uppenbarar sig vid en omedelbar läsning. 

Min förförståelse, som hör samman med min bakgrund som bildlärare 
och min erfarenhet av att arbeta med rörlig bild i skolan har varit en viktig 
del i mina analyser av empirin. Förförståelse ses dock i ett hermeneutiskt 
förhållningssätt inte som något som påverkar tolkningen av material på ett 
negativt sätt. Istället ses forskarens föreställningsramar och kunskap om 
området som en tillgång, en utgångspunkt för en skapande subjektiv 
kreativitet som möjliggör en djupare förståelse i tolkningen. Här krävs dock 
att förförståelsen medvetandegörs och lyfts fram så att forskaren i 
tolkningsprocessen får syn på den förförståelse som hen tar med sig in i 
tolkningen av materialet (Gadamer, 1997; Alvesson & Sköldberg, 2010). 

Pilotstudie 
Som en förberedelse för min huvudstudie genomförde jag hösten 2012 en 
pilotstudie. Syftet med min pilottudie var att göra analyser av elevernas 
produktioner i mediet rörlig bild i grundskolans årskurs 8 utifrån frågan om, 
och i så fall hur, det mediespecifika för mediet visade sig i elevernas 
filmproduktion. Pilotstudien genomfördes på den skola som senare blev 
föremål för min huvudstudie.  

Under det år som pilotstudien ägde rum drevs projektet med hjälp av 
medel från Skapande skola, vilket innebar att skolan hade resurser till att ta 
in externa aktörer i undervisningen. En IT -pedagog från AV-media 
förberedde elevernas arbete med film genom en två timmars introduktion 
med rubriken ”Filmen som språkligt uttryck”. Under ytterligare en lektion 
fick eleverna besök av länets filmkonsulent som tillsammans med eleverna, 
laborerade med olika ljussättningar. Syftet var att göra eleverna medvetna 
om hur olika ljus kan förändra vår upplevelse av berättandet. Till sin hjälp 
hade de bygglampor, ficklampor, genomskinlig plast i olika färger, en 
reflektionsskärm, samt folie. Vid dessa tillfällen deltog jag som observatör. 
Jag följde även bildlärarens arbete med redigering under tre lektioner. Efter 
avslutat arbete fick jag tillgång till elevernas produktioner för analys. Ur 
elevernas filmproduktion valdes två filmer ut som analyserades mer 
noggrant utifrån ett mediespecifikt perspektiv. 

Då min pilotstudie genomfördes fanns alltså en satsning på rörlig bild i 
projektet, i form av medel som syftade till att ta in externa aktörer som gav 
eleverna kunskap om mediet och förstärkte betydelsen av rörlig bild som 
mediering. Detta innebar att undervisningen i bildämnet hade goda 
förutsättningar att behandla det mediespecifika för den rörliga bildens sätt 
att berätta. Resultatet av min studie visade dock på stora skillnader i 
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elevernas filmer när det gäller förmågan att använda sig av mediets 
möjligheter. En del av elevernas filmer visade inga eller ytterst få spår av den 
undervisning i rörlig bild som mediering, som föregått kameraarbetet. 
Relationen mellan undervisning, genomförande (filmproduktion) och den 
färdiga produktionen visade sig vara ytterst komplex och svår att få syn på. 
Den insikten gjorde att jag i huvudstudien flyttade fokus från att 
huvudsakligen utgå från elevers filmproduktioner till att istället intressera 
mig för hur lärarna i projektet arbetade med rörlig bild och vilket syfte de 
ansåg arbetet hade. Frågan om bedömning fick också en underordnad plats i 
min huvudstudie. 

Min förförståelse för bildlärarens förutsättningar i projektarbetet byggdes 
till stor del upp i denna studie. Det faktum att jag själv är bildlärare och kan 
relatera till bildämnets förutsättningar och begränsningar har naturligtvis 
också påverkat och underlättat min förmåga att sätta mig in i bildlärarens 
arbete med rörlig bild. Vid mina besök på skolan träffade jag även några av 
de svensklärare som medverkade i projektet, men hur svenskämnet arbetade 
med skräckgenren inom sitt ämne var något som jag inom pilotstudien inte 
kom i kontakt med. Pilotstudien medförde dock att jag erhöll en relativt god 
förförståelse för hur arbetet med rörlig bild inom projektet var upplagt inför 
de intervjuer som senare genomfördes i svenska och bild i min huvudstudie. 
Detta påverkade mina intervjufrågor på så sätt, att de kunde utformas mer 
specifikt kring frågor om vilken plats och betydelse den rörliga bilden hade i 
projektet än vad som annars skulle ha varit möjligt. 

Urval, avgränsningar och tillträde till fältet 
Den empiri som min huvudstudie utgår från är insamlad på en grundskola 
för årskurserna 7-9 där ungefär 250 elever är fördelade på tre paralleller i 
årskurs 7,8 och 9. Skolan ligger i en mindre kommun i södra Sverige. Valet 
av skola berodde på att jag hörde tala om hur skolan arbetade med rörlig bild 
inom ett Skapande skola-projekt. Det var också på denna skola som jag 
genomförde min pilotstudie. Då mitt forskningsintresse var inriktat på 
frågor om vad som händer i den didaktiska verksamheten då nya medier tar 
plats i skolan, fann jag det intressant att kontakta skolan för att se om det var 
möjligt för mig att genomföra min studie där. Mitt intresse fick ett positivt 
gensvar av de lärare som arbetade inom projektet. 

Föremål för min studie blev då ett projekt i årskurs 8 där rörlig bild som 
medium ingick. Temat för projektet var Skräckgenre inom litteratur och 
film och var ett samarbete mellan bild och svenska. I projektet medverkade 
tre klasser. Jag följde projektet från dess början, då projektet initierades i 
ämnet svenska, till den slutliga redovisningen av elevernas produktioner i 
bildämnet. I projektet medverkade tre lärare i ämnet svenska och en lärare i 
ämnet bild. Svensklärare A är lärare i svenska och två andra ämnen för 
årskurserna 4-9 i grundskolan och gymnasiet. Hon har arbetat på skolan i 
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mer än tio år. Svensklärare B är lärare för årskurserna 4-9 lärare i svenska 
och två andra ämnen. Hon har arbetat på skolan i över tio år. Svensklärare C 
är grundskollärare 1-7 svenska och två andra ämnen. Hon undervisar i 
svenska där hon under sin tid på skolan kompletterat sin behörighet till att 
gälla upp till årskurs 9. Hon har undervisat på skolan i över tio år. 
Bildläraren är lärare i ett annat ämne med tillval Bild i grundskolans 
årskurser 4-9. Tillvalet motsvarade en termins studier, idag 30 
högskolepoäng. Då hon blev erbjuden att arbeta på skolan som bildlärare 
kompletterade hon sina studier i bildpedagogik och design upp till 60 
högskolepoäng. Hon har arbetat på skolan i över tio år och undervisar i bild 
och även inom andra ämnen. 

Min kontakt med lärarna etablerades under den tid då jag genomförde 
pilotstudien på skolan. Men då fokus i pilotstudien var inriktad på arbetet 
med rörlig bild i bildämnet, så var min inblick i projektet begränsat till hur 
bildämnet arbetade. Jag tog därför kontakt med lärarna i svenska och 
berättade om min huvudstudie och bad om deras samtycke till att observera 
några lektioner och frågande om de ville delta i studien. Jag gjorde klart att 
mitt huvudsakliga intresse handlade om den rörliga bildens plats och 
betydelse i projektet och frågade om jag kunde genomföra intervjuer med 
dem i början av temat och efter avslutat projekt, vilket de samtyckte till. 
Även bildläraren tillfrågades om medverkan i min huvudstudie. 

Nästa steg var att presentera mig och min studie för eleverna i de berörda 
klasserna och be om deras godkännande för att få närvara vid några av deras 
lektioner i arbetet med rörlig bild. Detta gjordes vid mitt första besök i 
klassen då undervisande lärare fanns på plats. Eleverna godkände att jag 
deltog som observatör under några av deras lektioner. Jag bad även om 
tillstånd att få tillgång till de produktioner som genomfördes inom projektet, 
vilket jag fick, och förklarade att de inte skulle visas i något offentligt 
sammanhang utan att de enbart skulle användas i min studie för att se hur 
de arbetade med rörlig bild i skolarbetet. Jag förklarade att jag eventuellt 
skulle använda någon stillbild från deras filmer i mitt arbete, vilket de 
samtyckte till. Då min studie främst fokuserade på lärarnas upplevelse av 
och syn på den rörliga bildens plats i projektet så fann jag det tillräckligt med 
elevernas godkännande och involverade därför inte vårdnadshavarna. 

Empiriproduktion och genomförande 
Under projektets gång besökte jag skolan ett antal gånger. För att få en klar 
bild över vilka olika delar som byggde upp projektet, deltog jag som 
observatör under fem lektioner i ämnet svenska. Av dessa lektioner bestod 
en lektion av en föreläsning där projektet Skräckgenre inom litteratur och 
film introducerades, en lektion där eleverna instruerades i hur de skulle 
skriva synopsis och manus inför kameraarbetet och de övriga tre lektionerna 
bestod av manusskrivande i elevgrupper. Min intention var inte att på dessa 
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lektioner samla in empiri som skulle ligga till grund för min undersökning, 
utan snarare var min närvaro på lektionerna ett sätt att få förståelse för vilka 
kunskaper eleverna hade med sig från ämnet svenska in i sitt arbete med 
filmproduktionen samt att få en helhetsbild av projektet. Under lektionerna 
var min roll passiv och lyssnande. Jag förde inga samtal med eleverna eller 
deltog i några diskussioner. Däremot förde jag anteckningar där lektionens 
innehåll och genomförande nedtecknades. Under de lektioner då eleverna 
arbetade i grupp med att skriva manus inför sitt filmarbete, lyssnade jag på 
de olika gruppernas diskussioner. I ett anteckningsblock noterades 
intressanta inslag och teman som jag tyckte mig ana samt aspekter av 
elevernas manusskrivande som jag fann kunde vara intressant att lyfta in i 
de intervjuer som jag planerade med svensklärarna vid ett senare tillfälle. 
Genom att lyssna på elevernas diskussioner om vad berättelsen skulle handla 
om, vilka karaktärer som handlingen skulle kretsa kring, i vilken miljö detta 
skulle utspela sig samt vilken rekvisita de planerade att använda, fick jag en 
introduktion till de filmproduktioner som jag senare kom att analysera.  
Förutom min närvaro på lektionerna tog jag del av svensklärarnas planering, 
de instruktioner som delas ut till eleverna, vissa av elevernas loggböcker som 
fördes under manusskrivandet samt de bedömningskriterier som låg till 
grund för svensklärarnas bedömning och betygsättning i ämnet svenska.  

I ämnet bild deltog jag som observatör under fyra lektioner. Samtliga 
lektioner tog plats i datasalen under den tid då eleverna arbetade med 
redigering. Två av dessa observationer genomfördes i början av elevernas 
digitala redigering och två tillfällen i slutet av redigeringsarbetet. Även här 
var min roll passiv och lyssnande. Eleverna var nu bekanta med min närvaro, 
vilket möjliggjorde att jag kunde sitta med i grupperna framför 
redigeringsutrustningen. På så sätt kunde jag lyssna på elevernas 
diskussioner, se vilka val de gjorde i sin redigering av filmen samt följa dess 
tillblivelse på skärmen. Vid något enstaka tillfälle ställde jag en fråga till 
eleverna när det var något som jag uppfattade som oklart. Under lektionerna 
observerade jag även bildlärarens undervisning då hon handledde de olika 
grupperna i redigeringsarbetet.  

Observation, som metod, ger forskaren möjlighet att studera ett fenomen 
såsom det visar sig i det faktiska genomförandet. Forskaren är närvarande 
och observerar vad som sker i den aktuella situationen och hur de 
inblandade aktörerna agerar. Detta ger information kring det fenomen som 
studeras, som annars kan tas för givet, eller som skulle kunna gå omärkt 
förbi (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Initialt var min tanke att även 
inkludera observation som en del av min empiri. Men då jag begränsade min 
forskningsfråga till att huvudsakligen studera lärarnas syn på den rörliga 
bildens plats i projektet, så beslöt jag att mina observationer av lektioner 
endast skulle vara en förberedelse för studiens egentliga genomförande. Jag 
betraktar mina observationer och besök vid skolan som ett slags förstudie 
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där mitt huvudsakliga syfte var att orientera mig i det fält där projektet 
genomfördes. Då arbetet var ämnesintegrerat fann jag det viktigt att få en 
uppfattning om hur ämnet svenska och bild medverkade i projektet. Det 
material som samlades in i form av pedagogisk planering och kriterier för 
bedömning (se bilaga 4 och 5) syftade även de till att skapa förståelse för hur 
projektet var upplagt och vilka förutsättningar som fanns i form av 
lektionstid och andra ramfaktorer som kunde vara av betydelse för 
projektets genomförande. 

De studiebesök jag gjorde på skolan och de anteckningar och 
observationer som genomfördes har inte haft enskilda elever i fokus. De 
anteckningar jag förde under besöken som inkluderade interaktionen mellan 
lärare och elever kan, även de, ses som förberedelser inför de intervjuer jag 
senare genomförde med lärarna.  

Halvstrukturerade intervjuer 
Den empiriska grunden för denna licentiatuppsats är i huvudsak 
konstruerad genom intervjuer med medverkande lärare samt analyser av ett 
urval av elevernas produktioner. Med utgångspunkt i ett hermeneutiskt 
förhållningsätt är kvalitativa intervjuer att föredra då informanterna kan 
utveckla sina erfarenheter, upplevelser och tankar utan att samtalet styrs i 
för hög grad. De intervjuer som genomfördes var halvstrukturerade 
intervjuer. En halvstrukturerad intervju utgår från teman under vilka förslag 
på frågor är formulerade på ett sådant sätt att intervjuaren har möjlighet att 
vara flexibel i fråga om den följd i vilket frågorna ställs, det sätt som frågorna 
är formulerade på och vilka följdfrågor som behövs ställas (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Intervjuer genomfördes med tre lärare i svenska och en 
lärare i bild vid projektets inledningsskede samt vid avslutat projekt. 
Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med fyra lärare där varje lärare 
intervjuades två gånger. Syftet med de inledande intervjuerna var att få 
informanterna att med egna ord beskriva projektet. Varje intervju tog 
ungefär en timme i anspråk. Den intervjuguide som användes vid de 
inledande intervjuerna var konstruerad under följande teman: bakgrund till 
projektet, syfte, intentioner och förväntningar samt bedömning och 
examination av elevernas arbeten (bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på 
den skola där lärarna arbetade och spelades in för att senare transkriberas i 
sin helhet. Platsen för intervjuerna varierade. Då det var av vikt att samtalet 
kunde föras ostört så genomfördes intervjuerna i de grupprum på skolan 
som för tillfället var lediga. Vid ett tillfälle, då inget grupprum fanns 
tillgängligt, genomfördes en intervju i ett tomt klassrum. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver forskningsintervjun som ”en 
interpersonell situation, ett samtal mellan två deltagare om ett ämne av 
gemensamt intresse” (a.a, s. 139). De pekar på vikten av att skapa ett 
förtroendegivande klimat mellan intervjuaren och informanten. Vid mina 
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intervjuer med lärarna i projektet upplevde jag att det var en stor tillgång i 
intervjusituationen för mig som intervjuare att ha besökt skolan och varit 
med vid olika lektioner vid tidigare tillfällen. På så sätt var en relation mellan 
mig och mina informanter redan etablerad.  

Intervjutillfälle två genomfördes efter avslutat projekt. Även dessa 
intervjuer tog ungefär en timme i anspråk. Vid intervjuerna användes de 
produktioner som eleverna skapat inom projektet som ett sätt att 
tillsammans reflektera över den process under vilket arbetet genomförts och 
vad resultatet av denna process blivit. Att använda sig av visuellt material i 
en intervjusituation benämns i vetenskapliga sammanhang för 
fotoelicitering. Fotoelicitering är en metod som innebär att forskaren i 
intervjusituationen använder sig av fotografier som ett sätt att ”locka fram 
berättandet med hjälp av ett foto” (Rasmussen, 2004, s. 269). Metoden 
utvecklades inom disciplinerna sociologi och antropologi och kan användas 
på varierande sätt. Intervjusamtalet kan utgå från arkivbilder för att 
stimulera minnet av en händelse som informanterna har någon sorts relation 
till. Informanterna kan, inom en studie, få en kamera och instruktioner om 
vilka bilder de ska ta eller forskaren kan själv fotografera och välja ut bilder 
som samtalet ska kretsa kring. En styrka i metoden är att den ger 
information om hur informanten upplever och betraktar världen samt att 
metoden möjliggör för den intervjuade att reflektera över saker som de 
annars kanske inte skulle tala om (Rose, 2012). Det visuella materialet 
fungerar som ett slags tredje part i samtalet och fokus skiftar mellan 
informanten och materialet, vilket kan underlätta samtalet. Genom att 
kombinera bild och ord så skapas en dialog mellan ett materialiserat minne 
och det samtal som pågår i stunden (Skåreus, 2014). Enligt Harper (2002) är 
fotoelicitering en metod som, på grund av bilders speciella 
representationsform, frammanar information, känslor och minnen som en 
muntlig intervju inte kommer åt. 

 I mina intervjuer var det elevernas produktioner som användes. 
Intervjuernas syfte var att sammanfatta och utvärdera projektet samt att 
diskutera arbetet med den rörliga bilden som medium och hur 
informanterna uppfattade det färdiga resultatet. Inför denna intervju 
formulerades två skilda intervjuguider. Utifrån de erfarenheter och den 
kunskap jag erhöll genom att följa projektet såg jag det som väsentligt att, 
förutom de gemensamma frågeställningarna, även ställa mer riktade frågor 
till svensklärarna respektive bildläraren (se bilaga 2, bilaga 3) 
Intervjuguiderna användes också mer flexibelt än den intervjuguide som 
användes vid intervju ett, då samtalen anpassades efter de produktioner som 
respektive informants elever hade producerat.  
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Analysförfarande av intervjumaterialet 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att tolkningen av materialet kan i någon 
mening sägas vara påbörjad redan vid intervjutillfället för att därefter 
fördjupas vid transkribering av intervjuerna. Att tolkningen följer forskaren 
genom alla moment av insamling av empirin var också något som jag 
upplevde väldigt starkt i min studie. Det samtal som genomfördes med 
informanterna under intervjun, och som jag senare lyssnade på vid 
transkriberingen av intervjuerna, fanns med mig under hela 
analysförfarandet och det visade sig på så sätt att jag vid genomläsning av 
materialet kunde höra informanternas röster och återkalla intervjutillfället i 
mitt medvetande. 

Vid bearbetningen av de utskrivna intervjuerna lästes materialet igenom 
upprepade gånger till dess att ett mönster trädde fram. Utifrån detta 
mönster sökte jag sortera mina informanters svar inom olika kategorier. 
Dock upplevde jag en svårighet att få en helhetsbild över projektet och en 
inblick i hur svaren hos de fyra informanterna relaterade till varandra. 
Därför införskaffades stora pappersark där jag klistrade upp informanternas 
utsagor under gemensamma rubriker. Analysen utgick från projektets 
planeringsfas, dess realiseringsfas samt dess utvärderingsfas. 
Informanternas svar sorterades under: Planering, den rörliga bildens plats 
och betydelse, genomförande, den rörliga bildens plats och betydelse samt 
utvärdering. Rubriken: den rörliga bildens plats och betydelse, förekom två 
gånger. Dels i relation till planeringsstadiet av projektet, där informanternas 
intentioner och förhållningssätt till den rörliga bilden var av intresse. Dels i 
relation till själva genomförandet av projektet, för att se hur informanternas 
beskrev den rörliga bildens plats och betydelse. Under rubriken utvärdering 
sorterades informanternas utsagor om hur de betraktade det färdiga filmen 
och hur de bedömde resultatet av projektet i sin helhet. Genom att samla 
samtliga informanters svar under dessa rubriker framträdde ytterligare 
mönster som inte varit uppenbara tidigare.  

Texterna tolkades, omplacerades, tolkades igen och förhandlades i en 
tolkningsprocess där deltolkningar sattes i samband med det övergripande 
tolkningsmönstret. Slutligen identifierades några konfliktområden som blev 
utgångspunkten för en struktur som låg till grund för en fördjupad analys. 
Med konfliktområde syftar jag på områden där bildläraren och 
svensklärarna hade skilda åsikter och förhållningssätt till hur arbetet med 
rörlig bild skulle genomföras i projektet. 

Analysförfarande av elevernas filmer 
Projektet genomfördes i tre klasser i årskurs 8. I en klass producerades sex 
filmer och i de övriga två klasserna producerades fyra filmer. Det samlade 
materialet består av 14 filmer. Då de olika klasserna arbetade med rörlig bild 
utifrån olika angreppssätt, vilket jag kommer att redogöra för i min 
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resultatdel, så fann jag det intressant att välja en produktion från varje klass 
för min analys. Intentionen med mina analyser av elevernas produktioner 
har varit att söka svar på en av mina frågeställningar: Hur realiseras det 
mediespecifika lärandet i elevers filmproduktioner? Inkluderad i denna fråga 
finns även en ambition att undersöka hur eleverna använder sig av det 
mediespecifika för mediet rörlig bild i sitt berättande. Ytterligare en aspekt i 
min analys har varit hur produktionerna skiljer sig åt i fråga om den 
narrativa strukturen och vilka filmer som, enligt lärarna, utmärker sig på ett 
positivt eller negativt sätt. I analyserna glider hermeneutiken över i en 
semiotisk ansats, eftersom vad-frågan ersätts med hur-frågan. Semiotiken 
besvarar frågan om hur produktionerna är gestaltade. Analysarbetets 
utgångspunkt var att se elevernas filmer som mediespecifika gestaltningar. 
Rörlig bild ses då som en text, uppbyggd av betydelsebärande delar som 
utgör dess narrativa struktur och formar dess mening. Genom att analysera 
det gestaltande mönstret i den rörliga bildproduktionen, det sätt som 
berättandet är organiserat på, kunde frågor som handlar om filmernas 
uppbyggnad och användandet av genrespecifika gestaltningskomponenter 
besvaras. På så sätt synliggörs och problematiseras det mediespecifika i 
mediet rörlig bild i relation till dess betydelse och plats i det projekt som 
behandlas i min undersökning. I analyserna utgick jag från begreppen story 
och plot i relation till det mediespecifikas betydelse i elevernas produktion 
(Bordwell & Thompson, 2013).  

I mina analyser har jag valt ut en produktion från varje klass. Med 
utgångspunkt i klassernas arbetssätt tittade jag igenom samtliga av klassens 
filmer för att se om det sätt som arbetet genomförts på visade sig i elevernas 
produktioner. De produktioner som sedan valdes ut för analys var filmer 
som jag ansåg vara representativa för klassens arbetssätt. De utvalda 
filmerna analyserades sedan utifrån följande aspekter: Vad berättas? (story), 
Hur berättas det? (plot), Varför berättas det på det sättet? (syfte). Vad som 
berättas redovisades genom en skriftlig redogörelse för filmens handling och 
uppbyggnad, scen för scen. Hur det berättas diskuterades genom att 
analysera filmens gestaltande form. Då en central del i min undersökning 
handlar om det mediespecifika gestaltandet i mediet rörlig bild så sökte jag 
särskilt efter scener som utmärkte sig på det området. I min analys lyfter jag 
fram dessa i form av skärmdumpar som illustrerar vissa sekvenser från 
elevernas produktioner. Frågan varför det berättas på det sättet relaterade 
till syftet med filmarbetet och för att få svar på den frågan har jag använt mig 
av svensklärarnas och bildlärarens utsagor om filmerna från mina intervjuer. 
I mitt analysförfarande av produktionerna kunde jag på så sätt gå tillbaka till 
lärarnas utsagor och relatera dessa till min egen analys. Då intervjuerna 
fungerade som en ett slags utvärdering av arbetet med rörlig bild i projektet, 
så var lärarnas bedömning av vad som de ansåg vara utmärkande för en 
lyckad produktion, något som jag särskilt fokuserade på.  
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Reflektioner över min roll som forskare  
Att forska på välkänd praktik innebär att forskaren går in i ett fält med en 
förförståelse som är färgad av personliga erfarenheter (Wikberg, 2014). De 
erfarenheter som jag hade med mig in i min studie är hämtade från mina år 
som bildlärare i grundskolan och från mitt arbete med ämnet bildpedagogik 
inom lärarutbildningen. Detta innebar att jag lättare kunde relatera till de 
förutsättningar, möjligheter och begränsningar som bildämnet handskades 
med inom projektet än de som var aktuella för ämnet svenska. Faran för 
oreflekterade för-givet-taganden var därför också större i mina analyser av 
bildämnets roll i projektet än i mina analyser av svenskämnets roll. Under 
arbetets gång upplevde jag hur min förförståelse för bildlärarens situation 
var ständigt närvarande. Det faktum att bildämnet endast var representerat 
av en lärare gjorde också att jag fick vara på min vakt mot att i alltför hög 
grad identifiera mig med bildlärarens situation. Mina kontakter med 
svensklärarna, förutom i intervjusituationen, utspelade sig ofta i det 
lärarrum som de delade. Här steg jag in i ett arbetslag, i en praktik som 
delades av ett antal lärare, där min position som besökande forskare var mer 
tydlig. Vid mina möten med bildläraren, däremot, fanns ibland känslan av 
ett möte mellan kollegor vilket innebar att jag fann det svårare att hantera 
min roll som forskare. 

Min roll som observatör vid de lektionstillfällen där jag deltog upplevde 
jag som problematisk. Att observera utan att ta för mycket plats eller störa 
verksamheten kan tyckas lätt. Dock innebär en situation där en vuxen person 
befinner sig i klassrummet men inte deltar i den pågående verksamheten 
något som skiljer sig från elevernas vardag. Eleverna tolererade min närvaro 
utan att protestera eftersom de ju blivit tillfrågade och givit sitt 
godkännande. Så här i efterhand funderar jag på om de verkligen uppfattade 
varför jag befann mig där och vad syftet med min närvaro var. Troligtvis 
förstod de att jag skulle studera deras arbete med rörlig bild i projektet men 
min närvaro uppfattades nog ändå som lite underlig. Jag betraktar, som 
tidigare påpekats, inte mina observationer som en del av min metod utan 
som en förberedelse för studiens egentliga genomförande. Detta beslut 
innebar att jag inte hade formulerat några frågor eller någon 
observationsguide inför mina besök på skolan. Även för mig som forskare 
och dessutom lärare i botten fanns en viss otydlighet i min roll under de 
lektioner som jag observerade. Vad skulle jag titta på? Vad skulle jag 
anteckna? Varför skulle jag anteckna? Jag strävande efter att förhålla mig så 
passiv som möjligt och intog en lyssnande roll i klassrummet men upplevde 
ibland min närvaro som en ”inkräktare” i verksamheten. Möjligtvis var den 
känslan starkast hos mig. Efter många års erfarenhet som lärare måste jag 
erkänna att det innebar en viss svårighet att förhålla mig passiv i mötet med 
elever. Jag fick ständigt kämpa mot impulsen att lägga mig i, att komma med 
synpunkter på arbetet. 
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I alla mina kontakter med lärare inom projektet och med elever på skolan 
blev jag väl mottagen. Vid mina besök och vid mina intervjuer med berörda 
lärare och i mötet med elever var känslan av skolan som en öppen och 
tillåtande miljö något som jag upplevde som mycket positivt. 

Att gå in i ett forskningsfält med en förförståelse har också sina fördelar. I 
ett hermeneutiskt förhållningssätt ses forskarens förförståelse och 
kunskaper om området som en tillgång (Gadamer, 1997; Alvesson & 
Sköldberg, 2010). Det faktum att jag är utbildad lärare och har erfarenhet av 
arbete i grundskolan upplevdes som en tillgång då jag, trots att det gått 
många år sedan jag själv var verksam som lärare i grundskolan, lättare 
kunde relatera den verksamhet som jag studerade än om jag kommit med en 
annan erfarenhet och förförståelse. 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets estiska riktlinjer syftar till att skydda individen från skada 
och kränkning i forskningssammanhang. Riktlinjerna kan sammanfattas i 
form av fyra etiska krav som forskaren bör uppfylla. Dessa är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att 
forskaren bör informera om forskningens syfte och vilka villkor som gäller 
för uppgiftslämnaren eller undersökningsdeltagaren. De deltagande ska även 
upplysas om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Dessa krav har 
i min studie uppfyllts i samband med att mina informanter gett sitt samtycke 
till att medverka i min studie, vilket utgör krav nummer två, 
samtyckeskravet. Min första kontakt på skolan var med bildläraren för vilken 
jag presenterade min forskningsfråga och informerade om villkor för 
medverkan och om möjligheten att avbryta sin medverkan om så skulle 
önskas. Mina kontakter med lärarna i svenska på skolan byggdes upp 
succesivt och där uppfylldes samtyckeskravet inför mina besök på skolan då 
jag informerade om syftet med min undersökning. En mer utförlig 
information om etiska regler för forskning lämnades i samband med att den 
första intervjun genomfördes. Elevernas samtycke inhämtades vid mitt 
första möte med dem i klassrumsammanhang. Inga skriftliga brev till 
vårdnadshavare användes då min undersökning främst fokuserade på 
lärarna och det var också med dem intervjuerna genomfördes. De kontakter 
jag hade med elever var alltid i grupp och mina observationer syftade inte till 
att studera enskilda elever. Syftet med mina besök under lektionstid var att 
få en bild av projektet som helhet och utgjorde inget empiriskt material för 
min undersökning.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla som ingår i undersökningen ska 
ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter rörande de 
medverkande ska förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 
dem. För att förhindra att undersökningsdeltagarna kan identifieras har de i 
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avhandlingen benämnts med ämneslärarbeteckning och numreras som 
lärare A, B och C. Detta garanterar att de medverkande lärarna inte kan 
identifieras av personer som tar del av studien. Dock kan det vara svårt att, 
på en liten ort där antalet skolor är begränsade, helt förhindra att skolan kan 
identifieras eller att deltagarna känner igen sig själva i mina beskrivningar. 
Nyttjandekravet, slutligen, vill förhindra att uppgifter insamlade om enskilda 
personer används på andra sätt än för forskningsändamål. Alla uppgifter 
som insamlats har hanterats enbart av mig och inte använts på något annat 
sätt än för forskningsändamål. 
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Kapital 5 

Resultatkapitel 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av projektet Skräckgenre inom 
litteratur och film för att läsaren ska få en överblick av det projekt som ligger 
till grund för min studie. Därefter beskriver jag projektets olika delar, 
svensklärarnas och bildlärarens intentioner med projektet som helhet samt 
deras syn på den rörliga bildens plats och betydelse inom projektet. Sedan 
följer en beskrivning av hur ämnet svenska respektive ämnet bild arbetar 
med rörlig bild, hur filmarbetet förbereds och genomförs. I de intervjuer som 
genomfördes med lärarna i projektet och i de filmer som eleverna 
producerade har några centrala konfliktområden identifierats. Dessa 
konfliktområden presenteras och analyseras. Avslutningsvis redogörs för de 
analyser som genomfördes på ett urval av elevernas produktioner i projektet. 

Bakgrund till projektet 
Då jag följer projektet är det andra året som det genomförs som tema. Valet 
av temat skräck initierades av en av svensklärarna som under två år, innan 
temat introducerades i projektform, arbetade med skräckfilm i sin 
undervisning. År två började ytterligare en svensklärare på skolan att arbete 
med skräckfilm i sina klasser och våren 2012 ansökte skolan om medel från 
regeringens satsning Skapande Skola för att genomföra ett filmprojekt i 
årskurs 5. Skolans ansökan beviljades och medel till projektet tillsköts, vilket 
möjliggjorde att digital redigeringsutrustning kunde köpas in och att externa 
aktörer kunde medverka i projektet. Hösten 2012 ansöktes om ytterligare 
medel för ett filmprojekt för årskurs 8. I samband med detta utvidgades 
projektet till att innefatta tre lärare i ämnet svenska och en lärare i ämnet 
bild.  

Eftersom Skapande Skolas satsning föll väl ut så har lärarna fortsatt att 
genomföra projektet i årskurs 8, även utan stöd av externa medel eller 
medverkan av andra aktörer. Under den tid som denna studie genomförs 
finns inte längre någon koppling till Skapande Skola utan projektet drivs av 
skolan själv. Projektet är ett samarbete mellan ämnena bild och svenska. 
Inom ämnet svenska studerar eleverna skräckgenren inom litteratur och 
film. Därefter framställer eleverna en skräckfilm i ämnet bild.  

Under ett antal svensklektioner studerar eleverna 1800-talets 
skräckromantik, läser böcker och noveller i ämnet samt analyserar 
skräckgenren inom filmen med hjälp av klipp på YouTube. Eleverna arbetar 
med läsförståelse i texter, diskuterar gestaltningskomponenters betydelse i 
film och skriver slutligen ett synopsis och ett manus till den film som de 
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sedan arbetar med i ämnet bild. I manuset finns handlingen samt repliker 
med. Detta tar ungefär åtta lektioner à 60 minuter i anspråk.  

Bildämnets roll i projektet är att utifrån det skriftliga manuset arbeta med 
bildmanus, kameraarbete och redigering under bildämnets lektionstid. 
Projektet i sin helhet sträcker sig över cirka tio veckor. Den tid som de två 
ämnena har till sitt förfogande skiljer sig nämnvärt åt. Då ämnet svenska har 
tre lektionstillfällen per vecka med eleverna, har bildämnet endast ett 
lektionstillfälle per vecka.  Denna skillnad visar sig också i de antal moment 
som de olika ämnena ansvarar för i projektet. Inom ämnet svenska anser 
man sig uppnå ett flertal av de mål som finns i ämnets kursplan, medan 
läraren i ämnet bild arbetar mot färre mål. 

Projektets olika delar 
Projektet initieras i ämnet svenska och tar i lärarnas planering sitt avstamp i 
två lektioners introduktion till genren skräck. Dessa två lektioner består av 
en föreläsning i litteraturhistoria samt diskussioner och analyser kring olika 
filmklipp från kända skräckfilmer. Föreläsningen handlar om romantiken, 
den epok vars intresse för känslor, drömmar och mystik möjliggjorde 
skräckgenrens genomslag inom litteraturen. Skräckgenrens utveckling i 
England, Frankrike och Tyskland presenteras och kända författare och verk, 
såsom, Mary Shelleys Frankensteins monster och Bram Stokers Greve 
Dracula lyfts fram. I samband med det studerar eleverna också klipp från 
dessa verk samt några klipp från mer samtida filmer såsom Scream, The 
Boogeyman, The Shining och Psycho. Något filmklipp visas både med och 
utan ljud för att synliggöra ljudets betydelse för upplevelsen av filmen. 
Tillsammans reflekterar läraren och eleverna över vad det är som gör att vi 
tycker att något känns obehagligt och faktorer som val av miljö, ensamhet i 
öde miljöer, mörker, spännande musik och så vidare kommer på förslag. För 
att få eleverna att se att många av de yttringar som visar sig inom 
populärkulturen idag har kopplingar till tidigare epoker i historien, lyfter 
läraren fram begreppet Goth och visar på hur ordet, som vi idag känner igen 
som en beteckning på en ungdomsstil, har sitt ursprung i de Gothic novels 
som skrevs under romantiken. Avslutningsvis diskuteras vilka de centrala 
teman är som utmärker genren skräck och vad eleverna ska tänka på i 
filmarbetet. De teman som läraren framför allt lyfter fram är människans 
maktlöshet inför något som man inte kan besegra och vikten av att 
läsaren/betraktaren ska bli känslomässigt engagerad genom att leva sig in i 
handlingen. 

Ytterligare en viktig del i projektet är läsning av skönlitteratur inom 
genren. Eleverna läser ungdomsromanen Fienden av Charles Higson från 
2010. Delvis läses boken av eleverna på självstudietid, delvis genom 
högläsning i klassen. Eleverna läser också novellen Den svarta katten av 
Edgar Allan Poe, från 1843. Dessa två litterära verk syftar till att öva 
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elevernas läsförståelse och ge dem kunskap om skönlitteratur från olika 
tider, genom studier av ett klassiskt verk och en ungdomsroman från vår tid. 
Det är främst novellen Den svarta katten som ligger till grund för 
läsförståelsen då eleverna får ett prov baserat på denna efter avslutad 
läsning. Provet består av 15 frågor om texten att besvara samt tre frågor av 
mer reflekterande karaktär. En uppgift där eleverna får redogöra för sina 
kunskaper inom området är en skrivuppgift som lärarna benämner som en 
utredande text. I den ska eleverna kunna koppla ihop olika fakta från 
föreläsningar, filmklipp och litteratur och själva använda sig av fakta i en 
utredande text.  Som utgångspunkt och stöd för sitt skrivande utgår eleverna 
från tre frågor: ”Varför blev skräck en populär genre och när hände det? 
Varför är skräck fortfarande populärt enligt dig? Vad har du lärt dig är 
viktiga ingredienser i en skräckberättelse? Ge exempel från det vi läst, sett 
eller dina anteckningar” (svensklärarnas anvisningar).  

Därefter börjar arbetet med skapandet av det manus som ska ligga till 
grund för elevernas produktioner i rörlig bild. Arbetet inleds med att 
eleverna sitter i grupper och diskuterar eventuella idéer till en 
skräckhistoria. När de har enats om en berättelse som de vill utveckla så 
börjar de planera sin produktion genom att skriva ett synopsis. Ett synopsis 
är en kortfattad beskrivning av handlingen i stora drag och skrivs före 
filmmanuset. Inför arbetet med synopsis har eleverna riktlinjer att förhålla 
sig till. De ska utgå från följande rubriker: miljö, personer, inledning, intrig 
och avslutning. Förutom att de ska bestämma den miljö där historien ska 
utspela sig samt de karaktärer kring vilken historien kretsar, så ska eleverna 
också skissa upp en dramaturgisk struktur för filmens berättande. Den 
dramaturgiska strukturen visar sig i en tydlig inledning, en konflikt som bär 
handlingen framåt och skapar spänning och en avslutning. I de anvisningar 
som eleverna har beskrivs detta som filmens inledning, dess mitt och dess 
slut. När synopsis är klart och godkänt av läraren kan ett filmmanus skrivas. 
I filmmanuset ska berättelsen planeras i detalj, Där ska varje scen beskrivas 
och miljö, rekvisita, dialog och ljud ska finnas med. I arbetet med synopsis 
och manus deltar lärarna på så sätt att de rör sig mellan grupperna för att 
lyssna, hjälpa till med förslag samt komma med eventuell kritik. 

Under arbetet med manus har också varje elev en egen loggbok där de ska 
reflektera över sin arbetsprocess. I loggboken, som eleverna skriver i på 
slutet av varje lektion, redogör de för vad de gjort under lektionen. De svarar 
på frågor som handlar om gruppens arbete: ”Vad gick bra? Varför? Vilka 
problem stötte ni på? Hur löste ni dessa?” samt frågor som handlar om den 
egna arbetsinsatsen: ”Vad har du tillfört gruppen, på skalan 1-10? Var ligger 
din aktivitet idag?” (lärarnas anvisningar). Loggboken samlas in med jämna 
mellanrum och ligger också till grund för lärarnas bedömning av elevernas 
arbete. 
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I projektet deltar tre klasser i årskurs 8. De tre svensklärarna som 
genomför projektet har ansvar för en klass var. De planerar tillsammans och 
arbetar efter samma planering och bedömningskriterier. Svensklärarnas 
planering och de bedömningskriterier som används har sin utgångpunkt i 
det centrala innehållet och i de målbeskrivningar som finns angivna i 
svenskämnets kursplan.  Den genomgång av projektets olika delar som 
presenterats ovan och deras plats i projektet följer det planeringsunderlag 
som jag tagit del av.  Olika faktorer, såsom tillgång till endast en 
klassuppsättning av romanen Fienden, innebär dock att projektets olika 
delar kan hamna i en annan ordning än den som presenterats. En gemensam 
tanke för alla klasserna är dock att svenskämnets undervisande del i 
projektet är avslutat innan eleverna börjar med själva filmarbetet. 

Bildläraren deltar i projektet för andra året. Då projektet nu drevs utan 
medel från Skapande skola så medverkar inga externa aktörer. En förändring 
i arbetet som framförts på begäran av bildläraren är att istället för att filma 
hela berättelsen utifrån det skrivna manuset så blir endast några scener 
föremål för filmning. Denna förändring har sin upprinnelse i att såväl 
bildläraren som svensklärarna tidigare läsår upplevde tidsåtgången som 
krävdes för filmning och redigering som alltför omfattande. På grund av att 
bildämnet endast har en lektionstimme i veckan blev kameraarbetet och 
redigeringen utsträckt under en lång period vilket, menar svensklärarna, 
gjorde att eleverna tappade motivationen för projektet. För bildlärarens del 
upplevdes arbetet med att redigera en sådan stor mängd film alltför 
arbetskrävande och svårhanterligt. Bildlärarens förslag att endast arbeta 
med en eller några scener i filmen mottas inte enbart positivt av de tre 
svensklärarna, vilket jag kommer att redogöra för längre fram i arbetet. 

Nedan följer en redogörelse för svensklärarna och bildlärarens syfte och 
intentioner med projektet, synen på den rörliga bildens plats och betydelse i 
projektet samt en beskrivning av hur lärarna arbetar med rörlig bild. Citat 
från mina intervjuer med lärarna kommer att lyftas in i texten för att belysa 
informanternas egna upplevelser och beskrivningar av projektet. Lärarna i 
svenska benämns lärare A, B och C. Läraren i bild hänvisas till som 
bildläraren. I de fall min egen röst finns med i citaten använder jag mig av 
benämningen M. 

Svensklärarnas syfte och intentioner med projektet 
Projektets huvudsakliga syfte för lärarna i svenska handlar om att ge ökad 
måluppfyllelse utifrån ämnets centrala innehåll och kunskapsmål. I den 
pedagogiska planering som ämnet svenska formulerat anges elva punkter 
som relaterar till ämnets måluppfyllelse. Dessa punkter handlar om 
kunskaper om skönlitteratur, att kunna tillägna sig skriftliga texter och 
reflektera över dem. Läsförståelse är centralt liksom förmågan att tolka och 
analysera texter från olika medier. Muntlig presentation, förmåga att leda 
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samtal, formulera och bemöta argument behandlas också. De områden som 
ämnet svenska har strukturerat sina betygskriterier inom är, utifrån den 
indelning som återfinns i kursplanen för ämnet: tala, läsa och skriva.  

I Läroplanen för grundskolan 2011 kan man under svenskämnets 
centrala innehåll identifiera två mål som relaterar till rörlig bild som en del 
av projektets innehåll. Under rubriken Läsa och skriva betonas vikten av att i 
ämnet skapa texter där ord, bild och ljud samspelar och under rubriken 
Berättande texter och sakprosatexter anges att ämnet ska arbeta med dessa 
texters språkliga och dramaturgiska komponenter (Skolverket, 2011). Det är 
också dessa mål som svensklärarna menar motiverar arbetet med rörlig bild 
inom projektet ”Alltså, vi tänker ju gärna bedömning och då tänker jag att 
man kan få in målet att se hur eleverna kan få text, ljud och bild att 
samverka” (Svensklärare C). 

I kursplanen för ämnet svenska, under rubriken Kunskapskrav för årskurs 
7-9 talas det om att kombinera ”olika texttyper, estetiska uttryck och medier 
så att de olika delarna samspelar på ett sätt som förstärker och levandegör 
texternas budskap” (Skolverket, 2011, s. 230). Betydelsen av text som 
begrepp klargörs dock inte. Som exempel på texter som kombinerar ord, bild 
och ljud lyfter kursplanen fram ”webbtexter, teaterföreställningar, 
interaktiva spel och tv-program” (Skolverket, 2011, s. 226-227). Att läsa, 
skriva och tala är områden som är framträdande i ämnet svenska och det 
som svensklärarna i huvudsak har ansvar för i sin undervisning. 
Kursplanens otydlighet när det gäller betydelsen av textbegreppet visar sig 
också i svensklärarnas planering där arbetet med rörlig bild placeras under 
rubriken Skriva.  

Ytterligare ett uttalat mål är att i arbetet inom projektet träna så många 
förmågor som möjligt. En av de intervjuade svensklärarna menar att: 

Svensklärare B: Meningen är att vi ska få med så många mål som möjligt och att 
eleverna ska kunna visa så många förmågor som möjligt. Då har de också en möjlighet 
att visa sin styrka i någon av de här förmågorna. Har de inte en styrka i läsförståelse så 
kanske de har det i att redigera filmen. Så här har de alla möjligheter att någonstans 
vara duktiga.  

Hur intentionen att få med så många förmågor som möjligt relaterar till de 
mål i ämnet som definierats i lärarnas planering är något otydligt. I citatet 
ovan lyfts exemplen läsförståelse och förmågan att redigera film fram som 
förmågor där eleverna kan visa sin skicklighet. Återigen kan man skönja en 
otydlighet som är relaterade till medieringar som inte hamnar under skolans 
traditionella. I kursplanen för ämnet svenska ges en sammanfattning av de 
förmågor som eleverna genom undervisning ska ges förutsättning att 
utveckla. Dessa är; ”förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift, 
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter, anpassa språket efter 
olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och 
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följa språkliga normer samt söka och värdera information från olika källor” 
(Skolverket, 2011, s. 222 ). Enligt kursplanerna i svenska ska lärare i ämnet 
arbeta med texter som kombinerar olika uttryck, olika medieringsformer. 
Vilka förmågor som undervisningen i det sammanhanget ska sträva mot att 
utveckla hos eleverna är inte tydligt uttryckt. Möjligtvis kan lärare anpassa 
kursplanens formuleringar till att omfatta alla slags medieringar som man 
arbetar med. Dock kvarstår frågan kring vad text som begrepp betyder och 
innebär.  

Den rörliga bildens plats och betydelse i projektet 
För lärarna i svenska är berättandet det centrala. Genom projektets alla 
moment går det språkliga och narrativa som en röd tråd. Eleverna läser 
berättelser, arbetar med muntlig framställning utifrån berättelser och skriver 
utredande text samt reflekterar över den litteratur de läst. Inför arbetet med 
film analyserar de filmklipp från kända skräckfilmer och utformar ett 
skriftligt manus som ligger som underlag för arbetet i rörlig bild. Filmens 
plats i projektet behandlas som en text där ord, bild och ljud samverkar. En 
svensklärare påpekar att syftet med projektet kan formuleras i begreppen 
språkanvändning och glädje:  

Svensklärare A: Ja, till syvende och sist, så handlar det ju om en viss språkanvändning 
och glädje. Jag tycker att just det här med glädjen är viktigt. Att eleverna får möjlighet 
att använda språk och berättande i ett syfte som de känner är meningsfullt. Att de lär 
sig använda teknik på ett sätt som gör att de kan ha ett analyserande och kritiskt 
förhållningssätt till det som de konsumerar sedan.  

Arbetet ska syfta till att eleverna får möjlighet att använda språk och 
berättande i ett sammanhang som de känner är meningsfullt. I arbetet med 
att göra film skapar eleverna en egen berättelse. Läraren talar om teknik, 
vilket syftar på hanteringen av filmkamera och redigeringsutrustning.  
Genom att göra filmer så blir eleverna mer medvetna om hur filmer är 
uppbyggda och blir på så sätt mer kritiska till den populärkultur de har 
omkring sig, menar hon. Genren skräck beskrivs som ett bra val, då dess 
dramaturgi och berättarstruktur ger tydliga ramar för eleverna och genren 
blir därför enklare att analysera både i litteratur och film.  

Berättande genom tiderna och studier av litteraturhistoriska texter är ett 
viktigt inslag i projektet. Det historiska perspektivet som detta tillför, menar 
en svensklärare, är betydelsefullt då det ger eleverna perspektiv på sin egen 
samtid. Både litteratur och film ger oss nycklar till vad det kan innebära att 
vara människa. Att vi alla är en del av ett större sammanhang och att mycket 
som vi tror är en företeelse i samtiden i själva verket har funnits under lång 
tid om än i annan form lyfter läraren gärna fram i sin undervisning.  
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Svensklärare A: Det här med emo, var för många en aha- upplevelse, för de tror att 
emo är något som dök upp här och nu, Ja, de kopplar ju det till Goth. En isolerad bit 
blir en del i något pussel för dem. Och det här med monster ” Ja, så var det ju i den 
filmen också!” Då händer något, när man börjar tala med dem om vilka beståndsdelar 
som skräck består av. 

När det gäller genren skräck, så menar hon att där finns viktiga budskap och 
teman som man kan diskutera med eleverna. I samband med att klassen 
tittar på filmklipp så vill hon visa på att det i filmerna ofta handlar om att 
förstöra tryggheten för oss människor. En utgångspunkt för elevernas 
filmarbete kan då vara att fundera över vad det är som vi upplever som 
tryggt och säkert i vår tillvaro, och sedan gå in och fördärva detta. Läraren 
menar att även om sådana diskussioner inte är ett uttalat värdegrundsarbete 
så aktualiseras existentiella aspekter, något som hon menar är en viktig del i 
hennes undervisning. Ett sådant förhållningssätt ansluter sig till en syn på 
det narrativa som bestående av de berättelser med vars hjälp vi människor 
skapar mening och förstår den värld vi lever i. Berättande ses då som en 
universell mänsklig aktivitet som hjälper oss att förstå vilka vi är och var vi 
kommer från (Johansson, 2005).  

Möjligheten för eleverna att arbeta på andra sätt än de i skolan 
traditionella, att läsa, skriva och framföra något i muntlig form, anses vara 
motivationshöjande. Att eleverna upplever att arbeta med film är lustfyllt 
och roligt är en viktig anledning till att lärarna i svenska tycker att film ska 
vara en del av projektet, vilket hävdas i följande intervjusekvens: 

M: Vad skulle du säga är syftet med filmen i projektet? 

Svensklärare B: Ja, förutom att man får in målkriterier för svenska så tycker jag det är 
att de får en lust! Jag tycker det är fantastiskt att de tycker att det är roligt. Och kan 
man få den känslan så… 

M: Motiverar man eleverna? 

Svensklärare B: Ja, det är guld värt! Då tycker de ju att svenskan är jätterolig att gå till. 
Och den känslan kan man ju hålla kvar sedan också liksom. 

Att estetiska inslag bidrar med lust, motivation och fungerar som 
förstärkning till elevers lärande inom andra ämnen är ett ständigt 
återkommande argument för att andra medieringar än de traditionella, tal 
och skrift ska föras in i skolans verksamhet (Lindgren, 2006; Myndigheten 
för kulturanalys, 2013; Stavrum, 2013).  

Vid ett tillfälle under projektet fick eleverna möta en regissör, som kom till 
skolan och visade en egen producerad skräckfilm. Filmen var inspelad i 
elevernas hemtrakt med lokala skådespelare som i huvudsak var amatörer. 
Besöket initierades av Reaktor Sydost och mottogs mycket positivt av både 
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lärare och elever. Samtliga svensklärare deltog vid besöket medan 
bildläraren var förhindrad att vara med på grund av undervisning.  
Svensklärarna berättar i mina intervjuer att besöket var mycket uppskattat 
av eleverna som efter besöket talade om regissörens film och om 
föreläsningen upprepade gånger under lektionerna i svenska. Besöket, 
menar de, gjorde eleverna mer motiverade i sitt eget arbete med rörlig bild 
då de sett hur en ”riktig” film kunde se ut. Det faktum att filmen var inspelad 
i deras egna hemtrakter fick dem att känna att sig mer delaktiga i regissörens 
berättelse om hur filmen kom till. Vad som gjorde regissörens föreläsning så 
uppskattad, menar en av svensklärarna, var att eleverna fick följa processen 
av filmens tillkomst genom visuella exempel och filmklipp där eleverna 
själva kunde se hur olika sätt att arbeta med till exempel ljus och bildvinklar 
förändrade filmens uttryck. Som avslutning på föreläsningen uppmuntrade 
den besökande regissören eleverna att använda sig mer av film i skolan. 

Tanken att eleverna ska ges möjlighet att kunna välja mellan olika 
medieringar när de arbetar med skolans uppgifter lyfts fram av en av 
svensklärarna efter att ha lyssnat och tagit del av regissörens föreläsning. 

Svensklärare C: Han var väldigt duktig på att förmedla att man kan använda sig av 
film som redovisning. Han berättade att han själv nästan alltid spelat in filmer. När 
han skulle redovisa något i skolan, då ville han spela in filmer. Då tänker jag att han 
visar att det finns så många alternativa vägar att gå. Att eleverna inte behöver följa det 
här med att stå med ett papper i handen framför sin grupp och att alla gör precis 
likadant. Han förmedlar någon slags idé om att varje person måste hitta – Vad är det 
jag gillar? Vad får mig motiverad till att göra en bra redovisning? Är det filmen, eller är 
det att teckna någonting, eller så. 

I dagens skola finns en klar intention att ta in digitala medier i skolans 
verksamhet. Dock finns ett problem som skolan står inför när olika medier 
ska samsas på lika villkor och eleverna ska ha frihet att välja det medium 
som passar dem bäst. Ett argument för att ta in mer av de estetiska 
uttryckssätten i skolan är att det gynnar dem som inte är så duktiga på att 
läsa och skriva (Lindgren, 2006).  Utifrån lärarnas utsagor tycks det finnas 
en tro på att eleverna per automatik har kunskaper i alla olika uttryckssätt, 
att de har en ”medfödd läggning” till vissa medieringar. Att varje 
medieringsform har sin egen kunskapsbas som måste läras är för detta sätt 
att se främmande.  

Eleverna studerar i projektet berättelser om skräck inom olika 
medieringar som skrift, tal och intermodala medier såsom film. Filmens 
betydelse i relation till litteraturen beskrivs av svensklärarna på varierande 
sätt. En lärare uttrycker det så att film kan vara en referensram, något de 
eventuellt har en egen relation till: 
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Svensklärare A: När jag undervisar så använder jag mig mycket av film som 
referensram, för att hitta något gemensamt för mig och eleverna att knyta 
kunskaperna kring. Film är de ju ofta väldigt duktiga på, det är värre med litteratur.  

Ungdomar idag ser mycket film men, menar läraren, de läser inte speciellt 
mycket litteratur. Genom att knyta litteraturen till det visuella filmmediet 
skapas fler referensramar som kan utgöra en bas för diskussioner och 
analyser. Här finns skäl att anta att elevernas kunskap som läraren talar om 
när det gäller film och medier inte är knutet till skolans verksamhet utan 
snarare har eleverna erhållit kunskapen på sin fritid eller i andra 
sammanhang utanför skolan. En annan lärare tänker sig att filmen kan vara 
en väg in i läsandet, då många litterära verk filmats och på så sätt blivit 
kända för ungdomarna. ”Jag tror att filmerna nog kan hjälpa till att komma 
in i litteraturen. Att man kanske vill läsa då”( Svensklärare B). För vissa 
elever kan filmen ge lust att läsa boken. Att veta handlingen i förväg kan 
även vara en fördel för elever som har litet svårt att läsa, menar hon. Ett 
sådant synsätt ger film rollen att vara en inkörsport till läsandet, ett sätt att 
få eleven att intressera sig för det skriftbaserade berättandet via intresse från 
det visuella och därför i viss mån något instrumentellt. 

I svensklärarnas beskrivning av filmens plats i projektet finns väldigt lite 
som handlar om rörlig bild som ett eget medium. Snarare blir film en 
förlängning på det berättande som sker genom andra medieringar i ämnet. 
Filmens plats och betydelse i ämnet svenska kan sammanfattas med att film 
betraktas som ett språkligt uttryck. Filmen realiserar det skrivna manuset 
och ökar elevernas motivation i projektet. Det faktum att eleverna upplever 
arbetet med att göra film som lustfullt, menar svensklärarna, gör att de 
förhoppningsvis också får ett ökat intresse för att läsa litteratur. Dessutom 
har all form av berättande en potential att ge utrymme för att diskutera och 
reflektera över existentiella frågor som berör detta med att vara människa 
och vad det innebär. 

Hur ämnet svenska arbetar med rörlig bild 
Som tidigare beskrivits så introduceras projektet i ämnet svenska där också 
huvuddelen av de moment som ingår genomförs. Då mitt intresse i denna 
undersökning främst handlar om den rörliga bildens plats i arbetet kommer 
jag att redogöra för svensklärarnas beskrivning av hur arbetsprocessen ser ut 
i ämnet när det handlar om att arbeta med mediet rörlig bild.  

I projektet skriver eleverna i ämnet svenska ett manus som ska ligga till 
grund för filmens utformning. Manuset innehåller handling, 
miljöbeskrivningar och repliker. Det är i skrivandet av manuset som eleverna 
utformar sin berättelse, där filmens dramaturgi med en tydlig början, mitten 
och slut skapas. En viktig aspekt av berättandet är, enligt lärarna, att det 
finns en tydlig ”röd tråd” som gör att betraktaren kan förstå och följa med i 



 

64 

berättandet. I mina intervjuer framkom tydligt att för svensklärarna så har 
manuset en stor och avgörande betydelse för hur de ser på elevernas 
produktioner i rörlig bild. 

Svensklärare B: …..och sedan är det ju manus, loggbok och film. Där är det så att man 
tittar på hur manus och film är relaterat till varandra. Följer eleverna manus på ett bra 
sätt? Det är det vi tittar på. Har de liksom följt synopsis? Sedan, som jag sa, så kan de 
ju komma med förbättringar när de filmar. Men det måste ändå vara så att man följer 
sitt grundmanus. Det är det vi tittar på, hur väl de gjort det.  

M: Så när filmerna är klara och du tittar på dem, då har du elevernas manus? 

Svensklärare B: Då har jag manus och kollar på. Att det stämmer överens med det. 
Och det måste man ju säga när de börjar med detta. Att det inte är förmågan att…som 
bedöms utan det är förmågan att följa manus. Sedan att de ska tänka på, eftersom jag 
gått igenom ljus och att man gått igenom närbilder och så. Det är liksom det jag kan 
titta på. Att det finns med. Att de tänkt till när de filmat och redigerat. 

M: Just det. 

Svensklärare B: Ja, så att man förstår historien. Lika som i manusskrivandet så måste 
man ju förstå historien när man tittar på filmen. Det måste vara tydligt. Så det är ett 
berättande, början, mitten, slut. Ja, den röda tråden! 

Att filmen ska vara trogen den berättelse som formuleras i det skriftliga 
manuset är ett centralt kriterium. Huruvida det finns någon skillnad i hur 
man berättar med olika medieringar är inte något som lärarna i svenska 
reflekterar över i mina intervjuer. Samtliga svensklärare talar dock om 
vikten av tydlighet i berättandet. En av lärarna reflekterar över vad det kan 
innebära i mediet rörlig bild på följande sätt: 

Svensklärare C: Alltså, jag tänker att det måste finnas en tydlighet. Det här har jag inte 
tänkt igenom, men ibland kan jag känna att rörlig bild bygger på att man gör ett antal 
klipp och då måste det ju finnas en tydlighet i att man förstår klippen. Men samtidigt 
att det inte blir övertydligt, utan att det i just det här fallet, med skräck, att det finns 
överraskningsmoment. Så att man kan följa elevernas, gruppernas röda tråd. Den blir 
ju tydlig om man lyckas göra en bra film. 

Man kan säga att lärarna i svenska strävar efter ett sammansatt narrativ, en 
röd tråd, som bygger på ett berättande där de olika delarna relaterar till 
varandra och utgör varandras förutsättningar. Det skrivna manuset är den 
plats där berättandet utformas och är utgångspunkten för filmens 
gestaltande och innehåll. Relationen mellan berättandet i skrift och i mediet 
rörlig bild problematiseras inte av lärarna utifrån de två mediernas specifika 
sätt att gestalta. Snarare förutsätts att filmen ska följa samma narrativa 
struktur som det skrivna manuset och uppvisa det berättande som eleverna 
har formulerat i ord. 
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Under projektets första år fördelades arbetet på så sätt att svenskämnet 
inledde projektet och ledde det fram till att eleverna färdigställt sina 
skriftliga manus. Därefter lämnades arbetet över till bildämnet för filmning 
och redigering. Bildläraren var då involverad i alla filmer som producerades 
inom projektet och ansvarade för att färdigställa filmerna utifrån 
svenskämnets skriftliga manus. Under det läsår då jag följer projektet har 
vissa förändringar införts. Att arbeta med film i skolan är tidskrävande. 
Bildläraren upplever det som ett problem att hantera all den mängd film som 
ska redigeras då hon endast har en lektionstimme i veckan. Lärarna i 
svenska upplever att momentet med att filma och redigera sträcker sig över 
en sådan lång tid att både de och eleverna förlorar motivationen för arbetet. 
Som ett resultat av detta framför bildläraren ett önskemål om att endast 
filma några utvalda scener i det manus som eleverna skriver i ämnet 
svenska. På så sätt, menar hon, tar arbetet mindre tid och möjlighet ges att 
fördjupa sig i det mediespecifika för mediet rörlig bild.  

Bildläraren: Efter förra omgången så tyckte jag att det blev alldeles för mycket film att 
redigera. Då tyckte jag att fokus hamnade fel, ur min synvinkel. Språklärarna tyckte att 
det tog för lång tid utifrån när de började tills det blev ett färdigt material. Då började 
vi faktiskt fundera på om vi skulle jobba med det här, men kanske inte tillsammans, 
var första tanken. För jag har ju bara en lektion i veckan. Man är inkörd på det som 
man själv har. Jag har kanske tre lektioner på en månad eller i värsta fall ännu färre. 
Då tar det tid. Det tar månader att bli färdig! Det är inget lustigt med det, det bara är 
så. Medan de vill att det ska gå fortare. De tycker kanske att det ska bli färdigt på två 
veckor eller så, men det är ju ingen möjlighet för mig. 

    M: Nej, visst. 

Bildläraren: Så jag känner att vi klaffar dåligt i tidsaspekt och önskemål och så för vi 
har olika förutsättningar. Jag sa att jag kan ge dem ett färdigt stycke som de gör sitt 
filmmanus på. En scen. Då kan de göra det hos mig. Det är helt OK.  

Bildläraren aktualiserar här ämnenas olika förutsättningar i fråga om tid för 
att realisera sina intentioner med filmarbetet i projektet. Hon uttrycker 
också att den begränsade tid som hon har till sitt förfogande gör att fokus 
hamnar på fel saker om hon ska arbeta med hela filmen. I arbetet med att 
förbereda, arbeta med kamera och redigera hela filmer utifrån det skrivna 
manuset finns inte mycket tid för att arbeta med det mediespecifika för 
mediet rörlig bild. För att ha möjlighet att göra detta så föreslår hon att 
eleverna endast ska arbeta med en scen i bildämnet. Detta förslag mottas 
inte enbart positivt av svensklärarna: 

Svensklärare A: Mina filmer – jag vägrade gå med på det! Jag kände att jag aldrig var 
överens med den tanken. Jag vet att bildläraren och X (svensklärare C), båda två ville, 
och egentligen borde vi ha följt uppgörelsen, men för mig är det så att jag aldrig skulle 
se en poäng med att först skriva ett manus och sedan filma en scen. För mig är det att 
ta död på hela glädjen och projektet. Då vill jag hellre snäva ner. Kortare film då. 
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Svensklärare B: Bildläraren ville ha en eller två scener eller något sådant. Och då 
kände jag, att då tappar man det. Därför kände jag att jag inte vill ha det så med min 
klass, utan jag vill ha det så att de faktiskt arbetar så att de ser att det är en röd tråd, 
att de får berätta. Jag tycker det är svårt att få en helhet. Då är det mer, som jag var 
inne på, att bildläraren ser på hur de jobbar. Att det är det. Och då kan jag känna att 
då kan man göra det med något annat. Jag vill inte förstöra. Det är faktiskt ett 
skapande det här, och då måste de få göra det från början till slut. Känner jag.   

Svensklärare C: Nej, alltså, jag skulle önska att de kunde filma hela, men det är också 
ett givande och tagande av vad det tar från lektionstid och annat. 

Bildlärarens önskemål om att i bildämnet endast arbeta med en eller några 
scener i det skrivna manuset förhandlas med de tre svensklärarna vilket 
resulterar i tre olika arbetssätt, inom vilka lärarna i svenska har mer eller 
mindre ansvar för filmarbetet. Det innebär också att de klasser som 
svensklärarna undervisar i arbetar med filmen på olika sätt. 

Klass A arbetar i ämnet svenska fram till färdigställandet av det skriftliga 
manuset. Därefter tar bildläraren vid, eleverna gör ett bildmanus till några 
utvalda scener, filmar och klipper filmens scener i kronologisk ordning, 
varefter de fokuserar redigeringen på de utvalda scenerna i filmen. Den 
slutliga filmen innehåller hela berättelsen med några mer bearbetade scener. 
Klass B genomför hela arbetet i ämnet svenska utan att blanda in bildämnet. 
Eleverna arbetar utifrån det skriftliga manuset och filmar och redigerar hela 
berättelsen. Klass C arbetar i ämnet svenska fram till färdigställandet av det 
skriftliga manuset, därefter tar bildläraren vid, väljer ut några scener från 
manus, eleverna gör ett bildmanus, varpå de filmar och redigerar dessa. Den 
slutliga filmen består av endast några scener. Detta innebär att arbetet med 
rörlig bild i de tre klasserna genomförs utifrån olika förutsättningar och med 
olika utgångspunkter i hur de förhåller sig till det narrativa. 

Bildlärarens syfte och intentioner med projektet 
Liksom svensklärarna har bildläraren ämnets måluppfyllelse som sitt 
primära syfte för arbetet med rörlig bild. I kursplanen för ämnet bild kan 
man under ämnets syfte läsa att: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier”. Vidare 
framhålls vikten av att undervisningen ska ge eleverna förutsättning för att 
utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap i 
olika material och tekniker, såväl digitala som hantverksmässiga (Skolverket, 
2011, s. 20). Att man i bildämnet ska arbeta med både traditionella och 
moderna tekniker i eget bildskapande menar bildläraren är det mål som 
hennes arbete med filmen strävar mot ” Ja, alltså, jag tänker mig att det ju är 
den moderna teknikens sätt att jobba med djup, ljus och skugga. Både 
perspektiv och komposition, eller hur?”  

Bildlärarens intentioner med projektet är främst att eleverna ska få 
kunskaper i bildens olika sätt att gestalta. Filmarbetets syfte är i första hand 
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att lära sig hur man berättar med mediet rörlig bild. Rörlig bild som medium 
är inte specifikt framskrivet i bildämnets kursplan men som en del av ämnets 
syfte ingår visuell kultur, där film räknas in som en viktig del. 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av 
visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. (Skolverket, 
2011, s 20 ) 

Liksom i kursplanen för ämnet svenska fastslås i ämnet bild att ”eleverna ska 
kombinera bild, ljud och text i eget bildskapande” (Skolverket, 2011, s. 22). 

Den rörliga bildens plats och betydelse i projektet 
Bildläraren är ansvarig för endast ett delmoment i projektet, vilket är den 
rörliga bildens gestaltning. Lärarna i svenska har ett flertal delmoment som 
syftar till måluppfyllelsen i ämnet. De har ett större antal timmar att förfoga 
över och arbetar med eleverna under en längre tid per vecka än vad 
bildläraren gör. På så sätt ingår bildämnet inte under samma villkor i 
projektet och är heller inte involverat i projektet som helhet. Då bildämnets 
del i projektet inte börjar förrän svenskämnets moment är avslutat får den 
rörliga bildens plats i projektet hos bildläraren en egen roll som en del som 
kompletterar det arbete som tidigare gjorts inom ämnet svenska. 

Hur bildämnet arbetar med rörlig bild 
I mina samtal med bildläraren påpekar hon hur viktigt det varit för hennes 
arbete att få ta del av den kunskap som IKT- pedagogen och filmkonsulenten 
gav eleverna under sina besök tidigare läsår. Då projektet inte längre kan 
använda sig av externa medel finns inte möjlighet att bjuda in till detta utan 
bildläraren får själv ta hand om all undervisning. I sin inledning till 
filmarbetet försöker bildläraren att ge eleverna kunskap om hur man 
berättar med rörlig bild och ljus. 

Bildläraren: När vi kör igång så har jag använt lite av Xs grejer, naturligtvis, för jag 
tyckte att det var mycket som var bra. Jag kör ett pass där vi tittar mycket på olika 
sorters bilder.  Vilka sorters bilder finns det och varför använder man dem? Som 
helbild och närbild och så. Önskemålet om att växla mellan dem så att man inte bara 
kör, det säger sig självt, ett par närbilder på raken blir intressanta, hur de kombineras 
med varandra. Vi tittar på snuttar och ser vad det är för bilder de hade nu. Så att de 
liksom ser att det växlar mellan dem och då ser de ju också vad som är mest frekvent 
avvänt. 

Även de erfarenheter som besöket av filmkonsulenten och lektionen om ljus 
gav finns med i bildlärarens planering. 

Bildläraren: Sedan kör vi ett pass med ljus. Vi försöker få till det här som är lite skräck. 
hur man belyser, filter och underifrån och svarta skuggor. Egentligen behöver man 
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inte visa så mycket, utan ju mindre du visar ju häftigare blir det. Bara att släcka rutan 
och få en svart bild när någon får ett slag i huvudet är ju jätteeffektfullt! Det är jättelätt 
att fixa. 

Att tillsammans med eleverna titta på hur man i olika korta filmavsnitt 
använt sig av bild, ljus och ljud menar bildläraren är en förutsättning för att 
eleverna ska veta hur de ska arbeta med sina bildmanus. I ett bildmanus 
tecknas filmens tagningar upp på papper där varje scen beskrivs noggrant 
utifrån val av bildutsnitt, bildkomposition, kameravinklar, ljus, ljud, 
rekvisita och annat som kan vara viktigt att tänka på vid filminspelningen. 
Detta underlättar inspelningsarbetet då eleverna har ett tydligt schema som 
de kan följa. Att använda sig av ett bildmanus är ett sätt att gestalta 
berättelsen i bilder. Ett bildmanus fungerar också som ett redigeringsschema 
som eleverna kan ha nytta av i sitt redigeringsarbete. 

Bildläraren påpekar också hur viktigt det är att eleverna får förbereda sig 
inför filmarbetet genom att praktiskt öva sig i att berätta visuellt. Från 
tidigare erfarenhet har det visat sig att trots att eleverna i sina bildmanus 
markerat att scenen skulle innehålla olika bildutsnitt, så lyckades de inte att 
filma på det sättet. 

Bildläraren: De skrev närbild och att här ska vi ha ett sådant bildutsnitt men sedan 
blev det inte så i alla fall! Utan det blev mest taget från håll och gärna löpande utan att 
tänka på klipp, utan det snurrade liksom på. Som en teaterföreställning eller något 
sådant. 

För att, som bildläraren uttrycker sig, vara säker på att hon och eleverna är 
överens om vad som menas med till exempel halvbild, så inför hon små 
filmuppgifter som syftar till att lära känna kameran och öva sig i olika 
bildutsnitt. Genom att låta eleverna arbeta med korta filmuppgifter kan 
eleverna själva upptäcka kamerans förtjänster och brister, menar hon. Som 
exempel nämns att eleverna ganska snart upptäckter att det är svårt att hålla 
kameran stilla och att de kanske behöver ett stativ. Detta år utgår bildläraren 
från korta, färdiga bildmanus som endast består av sex bilder. Dessa bilder 
är i olika bildutsnitt varav närbild och extrem närbild finns med. Historien 
som berättas kan exempelvis vara att en person går in i en lyktstolpe eller 
ramlar ner i en grop för att den inte ser sig för. Eleverna får under en lektion 
gå ut och ”provfilma” utifrån det manus som läraren tillhandahåller. 
Därefter tittar läraren och eleverna tillsammans på filmen och diskuterar hur 
väl de lyckats med kameraarbetet utifrån sitt bildmanus. Genom att låta 
eleverna arbeta utifrån ett kortare bildmanus som de själva inte gjort menar 
bildläraren att möjlighet finns att diskutera rörlig bild som medieringsform. 
Många gånger är bildläraren och eleverna inte överens om hur, till exempel 
en närbild ser ut. Tillsammans kan de då komma överens om att nästa gång 
filma närmare motivet. På så sätt får eleverna direkt respons på sin film. 
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Uppgiftens karaktär är sådan att den fokuserar just på hur man arbetar med 
kameran. Bildlärarens intentioner är att, genom att göra en liten uppgift med 
begränsat bildmanus, få eleverna att arbeta med mediespecifika aspekter av 
rörlig bild och sedan hoppas hon att detta ska följa med dem in i det stora 
filmarbetet ” Då har de gjort det en gång, tänker jag. Då kanske det är med 
när det gäller sedan. När man har gjort det en gång. Det är stor skillnad på 
att ha gjort eller ha hört om det”. 

Bildläraren berättar hur hon tidigare utgick från att om eleverna gjorde ett 
bra bildmanus så var det bara att följa detta under kameraarbetet. Men 
erfarenhet visade att då eleverna började arbeta så glömdes bildmanuset 
bort. Några grupper hade inte ens med sig sitt bildmanus vid filmandet utan 
det lämnades kvar i bildsalen eller i väskan. 

Bildläraren: Det var för mycket, tolkade jag det som, för dem att komma ihåg. De 
kommer ju ihåg det i det stora hela men sedan är de fullt upptagna med att regissera 
den här händelsen och försöka få den på film samtidigt. 

Detta innebär, menar hon, att när eleverna sedan ska arbeta med att redigera 
sin film så stämmer inte materialet de har med det berättande som de 
arbetat med i sitt bildmanus, vilket naturligtvis påverkar resultatet. För att 
undvika detta och för att få eleverna att verkligen tänka på hur de filmar så 
har momentet med provfilmning införts. Bildlärarens syn på vad eleverna 
ska lära sig genom att arbeta med film, skiljer sig i stor utsträckning från vad 
svensklärarna uttrycker vara syftet med filmen i projektet.  I vårt samtal 
kring vad som är viktigt att tänka på i filmarbetet lyfter hon aspekter som 
bildutsnitt, bildvinklar, förmåga att använda sig av fågel- och 
grodperspektiv, tempo etc. Hon påpekar att för svensklärarna är det viktigt 
att filmen innehåller dialog, men för bildämnet är det mer intressant vilken 
musik, eller vilka andra bakgrundsljud, eleverna väljer att ha med. Det 
relaterar till ett av ämnets mål: bilden ihop med andra uttryckssätt, menar 
hon.  

Även inom bildämnet skriver eleverna reflektioner kring sitt arbete. Efter 
varje lektion skriver eleverna en kortare reflektion som utgår från frågorna: 
”Vad är jag nöjd med? Vad kan jag förbättra?” (bildlärarens anvisningar). 
Dessa reflektioner kommenteras sedan av läraren och de utgör en del av 
bedömningsunderlaget för arbetet. Vid arbetets slut agerar eleverna 
filmkritiker och ger ett omdöme om de filmer som deras kamrater 
producerat. Deras uppdrag består i att dels ge positiv kritik i form av beröm, 
dels att ge förslag på förbättringar som skulle kunna göra filmerna ännu 
bättre.  

I mina samtal med lärarna framkommer att alla lärare som är inblandade 
i projektet tydligt har klargjort för eleverna vad syftet är med de övningar 
som eleverna arbetar med. I ämnet svenska är den planeringen skriven i en 
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text som riktade sig till eleverna under rubriker som: ”Varför ska vi arbeta 
med det här? Det här kommer du att få undervisning om. Det här ska du lära 
dig” (bilaga 4). Där finns också tydliga betygskriterier. Dessa är 
kategoriserade under tre kategorier; tala, läsa och skriva (bilaga 5). Det 
primära syftet med planeringen är en ökad måluppfyllelse i ämnet. Detta 
uppnås genom att i skriftlig och muntlig form arbeta med olika uppgifter för 
att träna förmågan att tala, läsa och skriva. 

Även för bildläraren är ämnets måluppfyllelse i fokus för arbetet. Hon har 
dock inte för projektet sammanställt någon projektplanering utan utgår från 
de mål som finns i kursplanen för bildämnet. I planeringen av lektionerna 
som föregick filmningen finns dock en klar intention om att göra tydligt för 
eleverna vad arbetet strävar mot. 

Analys  

Samarbetet mellan ämnena i projektet  
Projektet Skräckgenre inom litteratur och film är ett ämnesintegrerat arbete 
där bild och svenska ingår. Trots detta så har man i projektet inte formulerat 
en samsyn om vilket syfte och vilka kunskapsmål som ska utgöra arbetets 
gemensamma plattform. Istället är det de enskilda ämnenas måluppfyllelse 
som står i centrum och de olika ämneslärarna tenderar att endast identifiera 
och arbeta utifrån de delar i projektet som är direkt relaterade till 
kursplanens mål i ämnet. På så sätt går en helhetssyn på elevernas arbete 
förlorad och konflikt uppstår mellan olika medieringars roll och betydelse. I 
de intervjuer som genomfördes med lärarna i projektet och i de filmer som 
eleverna producerade kan några centrala konfliktområden identifieras. Jag 
kommer här att redogöra för dessa konfliktområden samt ge exempel på hur 
de visar sig i mitt empiriska material.  

Konfliktområde 1 

Syfte 
Det primära syftet med projektet är, för både lärarna i bild och svenska, en 
ökad måluppfyllelse i det egna ämnet. Inom projektet som helhet ingår ett 
flertal moment. Det moment som lärarna i svenska och bild samarbetar 
kring är arbetet med att göra skräckfilm. Redan på planeringsstadiet av 
projektet kan en konflikt identifieras när det gäller ämnenas syfte och mål 
med den rörliga bildens plats och betydelse i arbetet. Projektet initierades av 
svensklärarna och i deras planering ingår film som ett sätt att examinera 
kursplanens mål: ”Att arbeta med texter som kombinerar ord, bild och ljud, 
och deras språkliga och dramaturgiska komponenter”( Skolverket 2011, s. 
226). Detta mål innebär att den text man refererar till kan vara en film, likväl 
som en webbsida, ett Youtube-klipp eller en musikvideo. I ämnet svenska 
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arbetar man med olika medieringar. De medieringar som främst är 
framskrivna i kursplanen och kan beskrivas som ämnets hemmedium är det 
talade och skrivna ordet. Dock ska lärare i ämnet svenska också, som 
kursplanens mål visar, arbeta med andra sätt att kommunicera. I takt med 
att det samhälle vi lever i blir mer och mer multimodalt och olika medier 
konkurrerar om utrymmet ställs ökade krav på att skolan arbetar med andra 
medier än enbart det talade och skrivna ordet (Erixon, 2014). Inför 
filmarbetet utarbetar eleverna ett synopsis som ligger till grund för ett 
skriftligt manus. Det skrivna manuset är centralt i svensklärarnas 
beskrivning av filmens narrativ. Den berättelse som eleverna förväntas 
arbeta med utformas i detta och lärarna i svenska betraktar filmen som en 
förlängning eller en realisering av det skrivna manuset. För lärarna i svenska 
finns ingen uttalad målsättning om vad eleverna skulle lära sig i mediet 
rörlig bild. Förutom kursplanens mål menar svensklärarna att arbetet syftar 
till att i projektet få med så många förmågor som möjligt. Detta, menar de, 
ger elever som inte är så duktiga på att skriva en möjlighet att visa på andra 
förmågor. 

Bildlärarens syfte med filmarbetet i projektet är att arbeta med rörlig bild 
som medium för att lära sig mediets specifika gestaltningsform. Hennes 
planering och arbetssätt utgår från att det viktigaste som eleverna ska lära 
sig är att använda sig av olika bildutsnitt, ljus och ljuseffekter på bästa sätt 
för att åstadkomma en upplevelse av skräck. Förutom de mål som relaterar 
till ämnet bild så lyfter bildläraren också fram de allmänna mål som finns i 
läroplanen.  Bland dessa pekar hon särskilt på förmågan att samarbeta, 
vilket bildläraren anser att grupparbetet med skapandet av film främjar. 

Här bör noteras att då svensklärarna har ett helhetsperspektiv på 
projektet, där de planerar projektets alla moment så kommer bildläraren in i 
projektet i ett sent skede och ansvarar endast för det moment som rör 
arbetet med rörlig bild. I det perspektivet stämmer bildlärarens syfte med 
filmarbetet väl in på de förutsättningar som hennes plats i projektet har. 
Bildämnets syfte i projektet är då att realisera ett redan färdigt narrativ från 
en mediering till ett annat. Svenskämnet formar och äger projektet i hög 
grad. 

Samtliga lärare i projektet är medvetna om denna konflikt och uttrycker i 
mina intervjuer att ämnena svenska och bild har olika syfte och mål med 
själva filmarbetet. I samtalen med lärarna kan jag skönja två riktningar, dels 
resonerar man som om detta är en naturlig del av ämnenas olika uppdrag 
och mål i skolan, dels upplever man en frustration över att det egna ämnets 
syfte hotas av det andra ämnets syfte. 
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Konfliktområde 2 

Det narrativa 
En gemensam nämnare i projektet Skräckgenre inom litteratur och film är 
berättandet. Eleverna möter i projektet berättelser om skräck inom olika 
medieringar såsom skrift, tal och intermodala medier som film. Den 
mediering där ämnena bild och svenska möts och samarbetar är i mediet 
rörlig bild. Mina intervjuer med svensklärare och bildläraren visar dock på 
en tydlig skillnad mellan hur lärarna i de två ämnena förhåller sig till filmens 
syfte när det gäller det narrativa. Skillnaden kan beskrivas på så sätt att 
lärarna i svenska utgår från att filmens syfte är att berätta en sammanhållen 
historia med början, mitt och slut. Bildläraren däremot utgår från att 
filmarbetets syfte i första hand handlar om att lära sig hur man berättar med 
mediet rörlig bild. Denna differentierade syn på vad filmens narrativa 
struktur ska innehålla skapar missförstånd och konflikter i själva arbetets 
genomförande. Inbäddad i dessa skilda synsätt finns en konflikt mellan 
filmens innehåll och gestaltning. Man skulle lite förenklat kunna påstå att 
lärarna i svenska främst är intresserade av berättelsens innehåll (story) och 
bildläraren av dess gestaltning, dess form (plot). Detta innebär att istället för 
att se form och innehåll som delar av samma narrativ (Metz, 1981) så 
separeras de och delas upp mellan ämnena. 

Svensklärarna är intresserade av det dramaturgiska berättandet, att 
historien hänger ihop med en tydlig början, mitt och slut, samt att åskådaren 
av filmen kan förstå och följa dess berättande. I intervjuerna påpekar de ett 
flertal gånger att filmens gestaltning inte ingår i deras ansvarsområde: 

Svensklärare B: Filmen behöver inte vara jättesnyggt redigerat eller ha bra musik utan 
det handlar om att de faktiskt följt manuset. Det är det jag tittar på. Att de har sett, att 
de tänkt till, att det finns en tydlig struktur i filmen. Det måste det finnas. För, som 
sagt, om det är fem scener och så finna det ingen berättelse i det, då har de inte 
lyckats. Då någonstans så har man missat något på vägen. Så måste filmen vara. Sedan 
behöver de inte vara några skådisar, de kan vara lite osäkra framför kameran, det gör 
inte så mycket. De kan ha missat något ljud eller ljus, det gör heller inte så mycket. Det 
är inte det viktigaste. Det är viktigt för bildläraren, för det är ju det som hon bedömer i 
sina mål. Hur man faktiskt använder ett redigeringsverktyg. I mitt ämne kan jag 
bortse lite grann för hur det blivit. För jag ser inte det, om det är en skugga som blivit 
fel. Jag kan inte bedöma det, alltså så pass kan inte jag. 

Svensklärare C: Vi har en pedagogisk planering där vi skrivit upp vad syftet är i 
undervisningen och vad vi bedömer som svensklärare.  

M: Ja, just det. Och där har ni kriterier som ni jobbar efter? 

Svensklärare C: Ja, och då är sådana saker som kameravinklar, det ingår inte hos oss 
utan det är ju snarare i bildlärarens bedömning. 
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Berättelsens dramaturgiska struktur, dess röda tråd, är vad som ska 
premieras i elevernas filmer, enligt lärarna i svenska. Att filmen innehåller 
repliker är också något som betraktades som viktigt. Att den narrativa 
strukturen kan förändras när historien berättas i ett annat medium kan dock 
ibland var bra, menar en av svensklärarna: 

Svensklärare C: Sedan kan det ju vara så att det kan bli en positiv effekt av att kanske 
inte börja precis som de tänkt i manuset. För det kan bli, en film kan bli, så att säga, 
mmm….nu hittar jag inte ord….en film kan ju bli så omständlig, ibland. Om man 
börjar på ett sätt, så kan det vara bättre att man börjar längre fram, i en mer dramatisk 
handling. Då har jag inte tyckt att det varit fel men då man inte alls ser någon röd tråd 
från manuset i filmen, då är det inte bra. 

Här visar läraren i svenska en förståelse för att berättandet i mediet rörlig 
bild kan fungera på ett annat sätt än det som sker i den skrivna texten. 
Utgångspunkten är dock en sammansatt berättelse med en tydlig början, 
mitt och slut.  

Bildläraren strävar inte efter en sammansatt berättelse utan nöjer sig med 
att endast arbeta med en eller några scener av det skrivna manuset. 
Utgångspunkten för arbetet är att eleverna ska lära sig hur man berättar med 
rörlig bild och det är också vad betraktaren ska uppmärksamma och 
diskutera. Skillnaden mellan de två synsätten uttrycks av bildläraren: 

Bildläraren: Under projektets gång har jag ju förstått att vi är ute efter olika saker. De 
vill ha en jättetydlighet i situationen, en stegring i händelserna, en spänning som 
byggs upp, något som händer, alltså de vill ha den här dramaturgiska kurvan. Och den 
vill de jättetydligt se i sin film. Jag är ju inne och plockar i bitar! Där! Har de kommit 
på hur de ska göra miljön kuslig genom att trixa med ljuset? Genom att ändra 
bildvinkeln? Genom att byta bildrutor? Har de liksom knäckt den koden? De bitarna 
tycker jag, är mitt ämnes betydelsebärande delar, eller min komposition i filmen. 

Den grundläggande konflikten i synen på det narrativa visar sig tydligt i de 
olika ämneslärarnas önskan om att producera en hel film eller endast arbeta 
med några scener. Lärarna i svenska uttrycker sig så, att de vill ha mer 
färdiga produkter, De menar också att den skillnad i synen på vilken typ av 
berättande som filmarbetet ska utmynna i gör det svårt att samarbeta då de 
upplever att ämnena ”ser så olika på en sådan grundläggande sak”.  

Lärarna i svenska betraktar en filmad scen ur det skrivna manuset som en 
berättelse som inte är färdig, ett fragment som inte finns i något 
sammanhang. Bildläraren däremot, menar att en eller några scener av 
berättelsen kan vara tillräckligt för att uttrycka det specifika narrativ som 
utmärker skräckfilm som genre. Det sammansatta narrativet, filmens hela 
berättelse, är inte något som är centralt för hennes del. Hon uttrycker sig så, 
att det inte är själva historien som är huvudsaken i elevernas arbete utan 
istället arbetar hon med den rörliga bildens möjligheter och begränsningar. I 
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det sammanhanget menar hon att för långa filmer försvårar ett arbete med 
det mediespecifika för mediet rörlig bild: 

Bildläraren: Jag tror att jag, ur bildsynpunkt, har allt att förlora på att göra långa 
filmer. För då blir det för jobbigt att tänka på vinklar och ljus, alltså, det blir en för stor 
apparat. Då hamnar fokus på vad jag ska säga och när jag ska säga det istället. Det var 
lite det jag kände att vi hade tidigare och det var därför jag ville försöka förkorta det. 
För det är ju nästan alltid så, om du tittar på slutprodukten, den lilla finjusteringen 
som görs på slutet är ganska avgörande för hur det framträder. 

För att uppnå kvalitet i mediet, menar bildläraren, krävs tid för att arbeta 
med det mediespecifika. Då de ramfaktorer som omger bildämnet i skolan 
inte kan erbjuda detta, så föredrar hon att arbeta med kortare filmer. 

Konfliktområde 3 

Frihet eller styrning 
Vid mina samtal med svensklärarna framkommer det att detta års resultat 
inte är lika lyckat som tidigare år. En anledning till detta är studiesvaga 
elever, men lärarna menar också att de tror att eleverna förlorar motivation 
och lust då de styrs i alltför hög grad i sitt filmande. Det var bättre då de fick 
fria händer, menar man. Då kände eleverna sig stolta över sina produkter 
och var även mer angelägna att visa upp sina filmer för andra. Att arbetet 
med film var mer lustfullt och att resultatet också blev bättre då eleverna 
hade full frihet beskrivs i följande intervjusekvens:  

Svensklärare B: Det första året skötte vi det helt och hållet själva. Då jobbade vi inte 
alls på skolan med redigeringen, utan då kollade jag i var grupp att det fanns någon 
som hade redigeringsprogram hemma. Och de tyckte att det var jätteroligt så det var 
inte alls svårt. Så det året redigerade eleverna hemma. Då filmade vi på skoltid och så 
fick de redigera. Fantastiska filmer det året! Faktiskt! 

M: De lade väl ner väldigt mycket tid? 

Svensklärare B: Det gjorde de! Det var rätt många timmar som vissa av dem lade ner. 

M: Det är ju intressant. För det är ju det här med fritid och skola som då flyter ihop. 

Svensklärare B: Ja, det kan man säga. Och att de så väldigt villigt lade ner så mycket 
tid. För de tyckte verkligen att det var jätteroligt! 

I denna beskrivning av det tidiga arbetet med att göra film lämnades 
ansvaret för redigeringen av filmen helt över till de elever som hade ett 
redigeringsprogram i sin dator hemma. En fråga man kan ställa sig, är i hur 
stor utsträckning filmerna då blir ett gemensamt projekt för den grupp som 
filmat. Förmodligen har en elev som äger en dator med ett installerat 
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redigeringsprogram kunskaper om hur detta fungerar. Frågan är då om 
redigeringsarbetet, som ju är en viktig del i skapandet av filmen, 
genomfördes i gruppen eller om en elev tog med sig materialet och ensam 
slutförde redigeringen hemma? Kanske är det så att arbetet blir lättare att 
genomföra om endast en vilja styr och gör de val som sker i 
redigeringsarbetet? Kanske kan det även vara så, om gruppen träffades på 
fritiden och arbetade hemma hos en elev, att eleverna var mer motiverade 
när arbetet skedde utanför skolans kontext? I svensklärarens beskrivning av 
arbetet med filmen under det första året så skedde förberedelserna för 
filmen i skolan, eleverna filmade på skoltid och på fritiden men i arbetet med 
redigeringen var lärarna inte delaktiga. Frågan om frihet och ansvar, liksom 
didaktiska aspekter av utformningen av gestaltandet, blir då problematisk. 
Den frihet som eleverna hade kan också ses som en frihet från undervisning 
av en viktig del av arbetet med rörlig bild.  

Bildämnets krav på mediespecifika kunskaper detta år lyfts fram av två av 
svensklärarna som något som riskerar att ta bort motivationen för projektet 
hos eleverna. De menar att ett för stort fokus på själva formen såsom 
betoningen av bildutsnitt, ljuseffekter och klippteknik tar bort känslan av att 
arbeta med en hel berättelse. De påpekar också elevernas bristande intresse 
detta år och kopplar detta till att själva meningen, den röda tråden, går 
förlorad i och med att så mycket tid går åt till att arbeta med filmens 
gestaltande element.  

Svensklärare A: Jag tror att vi måste diskutera mer hur arbetet ska vara eller hur fria 
de ska få vara i redigeringen och så. Jag vet att X (svensklärare B) och jag, vi är ganska 
lika. Man är ju olika som lärare i vad man värderar men vi är ganska lika. Hon 
upplever också, på något sätt, att hon fick bättre kvalitet när hon släppte dem fria med 
redigeringen. 

M: Så, på något vis så känner ni att fokus på att man ska med vissa bilder och sådant, 
gör att det blir hämmande för eleverna? 

Svensklärare A: Ja, det blir så att då ser de det inte som en hel film, utan de sitter där 
och filar på skugga och ljus och sedan får de ingen ork över. Det är på något vis som 
om lite lust försvinner för dem. Framförallt det här med att man gjorde en hel film 
som man var liksom stolt över. För i början, det första året, då lade mina elever ut sina 
filmer på Facebook. De var jättestolta! Det gör de inte längre. Vi får inte ens visa upp 
dem. Så någonstans känner jag att det gått snett. 

Upplevelsen av att ett stort fokus på bildgestaltning tar bort elevernas glädje 
med berättandet har att göra med den skilda syn som lärarna i ämnena har 
på vad syftet är med berättandet i mediet rörlig bild. För lärarna i svenska 
blir arbetet meningsfullt endast om eleverna skapar en hel berättelse, en 
skräckhistoria med början, mitt och slut. De menar att för hård styrning av 
arbetet i detalj tar bort glädjen och kreativiteten och gör att eleverna 
tröttnar. 
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I min intervju med bildläraren framkommer att denna kritik inte är okänd 
för henne och hon menar att det kan vara så att i sina intentioner med att 
arbeta med det bildspråkliga tappas helheten bort. Intressant att notera är 
att då lärarna i svenska ser ett för stort fokus på gestaltningen av filmen som 
en försvårande aspekt av arbetet för eleverna så betraktar bildläraren ett för 
stort fokus på innehållet som något som gör att eleverna inte lyckas göra bra 
filmer.  

Bildläraren: Det blir för mycket, tolkar jag det som, för dem att komma ihåg. De 
kommer ju ihåg det i det stora hela men sedan är de fullt upptagna med att regissera 
händelsen och att få med den på film samtidigt. Och bilderna …det blir vad det blir, 
upplever jag. Sedan sätter de sig här inne (datasalen) och ”Ojdå!”. Då blir det lite 
besvärligt när de ska klippa sedan. För de har tappat bort sin tanke. Så det var därför 
som jag ville ha en scen. Vi nöjer oss med en scen och den ska vara bra. 

Bildlärarens tanke med att införa förändringen att eleverna endast arbetade 
med en eller några scener har att göra med möjligheterna att fokusera 
bildarbetet på hur man berättar i mediet. När eleverna står inför uppgiften 
att filma en hel berättelse fokuserar de på innehållet i för hög grad och 
tappar därmed bort det mediespecifika i mediet rörlig bild, enligt 
bildläraren. För att uppnå ett bra resultat, menar hon, krävs det en tydlig 
styrning i inledningsskedet av filmarbetet. I våra samtal aktualiseras 
svårigheten med att veta hur mycket man som lärare egentligen ska styra när 
det gäller elevernas produktion. Viljan att hjälpa till så att resultatet blir bra 
får inte innebära att eleverna känner att arbetet inte är deras eget: ”Det är ju 
inte jag som ska göra film!”. Samtidigt strävar hon detta år efter att vara mer 
tydlig i vad hon förväntar sig av eleverna. Funderingarna över när och hur 
hon ska styra eleverna i deras arbete har lett till ett upplägg av arbetet, där 
läraren undervisar och styr i hög grad när arbetet inleds för att sedan vara 
mer försiktig och lyhörd när eleverna börjar med att utforma sitt bildmanus 
och när de arbetar med kameran. De små övningsuppgifter som eleverna gör 
inledningsvis är enligt bildläraren en sådan styrning. Där blir det tydligt för 
eleverna vad som förväntas av dem, i och med att de får direkt respons på 
sitt arbete. Detta tar dock tid, vilket bildläraren menar är en försvårande 
omständighet. Då bildämnet endast har ett lektionstillfälle i veckan kan ett 
sådant arbetssätt dra ut på tiden och uppta för stor plats i relation till övriga 
moment i ämnet.  

I bildlärarens planering och arbete finns en klar intention att bryta ner 
berättandet i de berättarkomponenter som är specifika för rörlig bild som 
medium. Hon menar att eleverna bör få provfilma kortare filmer i 
övningssyfte för att succesivt få inblick i mediets möjligheter och 
begränsningar. Då den tid som bildämnet har till sitt förfogande är 
begränsad anser hon sig inte ha möjlighet att arbeta på detta sätt i den 
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omfattning som hon skulle vilja. Bildläraren önskar ökad styrning innan 
eleverna arbetar med sin skräckfilm.  

Svensklärarna menar att den fokusering på filmens gestaltning som 
bildläraren infört i projektet har fått till följd att eleverna blivit mindre 
motiverade och att deras kreativitet hämmats. Istället för att drivas av lusten 
att berätta, att forma en berättelse från början till slut, så förlorar de sig i 
detaljer och effekter. Detta inverkar negativt på elevernas eget skapande, 
menar de. Svensklärarna önskar mindre styrning. 

Konfliktområde 4 

Bedömning 
I projektet görs ingen gemensam bedömning av elevernas insats i projektet 
som helhet. Inom respektive ämne bedöms elevernas arbete utifrån ämnets 
måluppfyllelse. Det delmoment som både bildlärare och svensklärare arbetar 
med och bedömer är elevernas filmer. Även inom det momentet sker 
bedömningen utifrån ämnenas respektive mål. På frågan om ämnena har 
något gemensamt mål för bedömning när det gäller filmen i projektet svarar 
en lärare i svenska: 

Svensklärare A: Menar du med bilden? Nej, vi gör ju ingen form av sambedömning, 
bildläraren och jag. Nej, det gör vi inte, och det är nog för att vi lägger betoningen på 
olika saker. I alla fall är det så vi har kommit fram till när vi har diskuterat. För mig är 
det inte så viktigt med kameravinklar och perspektiv och så utan jag är ute efter 
berättandet och hur det går igenom i bilden. För bildläraren är det viktigare att de kan 
visa att de kan perspektiv och kameravinklar än själva berättandet. Så därför blir det 
separata, lite så. 

Svensklärarna har egna väl utarbetade matriser för bedömning som bygger 
på kursplanen i ämnet. Underlag för bedömning i projektet som helhet är 
elevernas läsförståelse, deras utredande text kring genren skräck samt 
loggbok och manus. I bedömningen av elevernas filmer söker lärarna i 
svenska efter relationen mellan den dramaturgiska berättelsen i det skrivna 
manuset och dess realisering i filmerna, vilket framkommer i följande 
intervjusekvenser: 

M: Men hur tänker du kring filmen då? Eleverna filmar ju, vilken betydelse har filmen 
i din bedömning i ämnet svenska? 

Svensklärare C: Inte jättestor. Det jag kommer att titta på är ju hur de har kunnat 
realisera sitt manus. Att den berättelse som jag kan läsa i manus finns med, där 
bedömer jag ju själva berättandet, dramaturgi och sådant och sedan hur de lyckats 
realisera den i en film. Det är nog det jag kommer att titta på. 

Svensklärare A: I manuset så tittar jag efter en röd tråd, alltså en dramatisk kurva. 
Tydlighet, att det går att förstå vad det handlar om. Att man kan se att det finns ett 
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tänk kring scener. Att det ska hänga ihop så att man, ja, att man kan se ett tänk. Sedan 
när filmen är klar då tittar jag ju på att det går att återfinna i filmen. 

Svensklärare B: Ja, men det är ju att de följer manus. Att det finns en röd tråd i filmen 
också. Att de har en berättelse. Att den är tydlig i filmen. Så att det inte bara är, 
liksom, häftiga scener och så får man inte någon berättelse i det. 

För svensklärarna har det mediespecifika för mediet rörlig bild inte någon 
betydande roll när det gäller bedömning av elevernas arbete. Den tydliga 
uppdelningen mellan berättandets innehåll och dess gestaltning, ses som en 
självklar del i ämnets bedömning. Här blir det återigen tydligt att filmens 
centrala roll i projektet är att realisera det berättande som återfinns i det 
skrivna manuset: 

M: Om du skulle formulera filmens plats i projektet, hur tänker du då? 

Svensklärare B: Alltså, hur de har använt sig av sina manusidéer, det är framförallt 
det. 

M: Berättandet? 

Svensklärare B: Ja, det är ju det. Sedan är det ju klart att det har större effekt om de 
faktiskt är i ett ödehus. Att de får gå ut och filma i ett ödehus istället för i 
klassrumssalen. Det har ju betydelse för hela berättelsen.  

M: Så du tittar på berättelsen, miljön och intentionerna från manus? 

Svensklärare B: Ja. Så jag bedömer inte alls om de fått rätt vinkel eller hur de klippt i 
den scenen. Det bedömer inte jag.  

M: Nej. 

Svensklärare B: Utan det är slutprodukten egentligen, medan bildläraren går in och 
tittar på själva arbetet. 

Att bildläraren har ansvar för själva arbetet med att filma och redigera 
innebär för lärarna i svenska att hon även har ansvaret för bedömningen av 
filmens gestaltande moment. Denna syn på vad som ska bedömas delas av 
bildläraren som examinerar eleverna utifrån hur väl de lyckas arbeta med 
den rörliga bildens gestaltning samt hur de arbetar och reflekterar under sin 
process. Viktigt i hennes bedömning är att eleverna visar medvetenhet om 
bildutsnitt, bildvinklar, etc., det vill säga att de arbetar med mediets olika 
berättarkomponenter. Examinationsunderlaget består av elevernas 
bildmanus, den färdiga produktionen, skrivna reflektioner som eleverna för 
under processen med kameraarbete och redigering samt en skriftlig 
utvärdering av sina kamraters filmer med utgångspunkt i mediespecifika 
kvaliteter. Bildläraren har liten eller obefintlig relation till det skrivna manus 
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som ligger till grund för elevernas bildarbete. Manuset är visserligen 
utgångspunkten för det bildmanus som eleverna arbetar med i bildämnet 
men försvinner sedan ur fokus för arbetet. Att de två ämneskategorierna ser 
så annorlunda på vad som ska bedömas när det gäller elevernas 
produktioner skapar dock problem. I min intervju med bildläraren kan jag se 
att de skilda synsätt på vad arbetet i rörlig bild ska syfta till upplevs som 
problematiska: 

M: Eftersom det finns flera ämnen i projektet så finns det väl också olika mål? Hur 
tänker du när det gäller de olika ämnenas måluppfyllelser? Du har ju vissa mål och 
svenskan har andra. Ni har olika förväntningar men har ni också olika syn på syftet 
med arbetet? 

Bildläraren: Ja, jag kan ju inte prata för dem så det ska jag inte säga många ord om, 
men jag får inte känslan av att de tänker särskilt mycket på bildvinklar och ljus och 
sådant utan det är mer så att de vill ha en helhet och en berättelse som är stimulerande 
att titta på. Men varför den är det, det vet jag inte om … jag vågar inte säga, det måste 
du fråga dem om. 

M: Ja. 

Bildläraren: Medan jag kanske är lite nonchalant för den stora händelsen. Jag kan 
känna att egentligen så räcker det med en mindre bit för att kunna se om de kan göra 
häftiga bilder, för det är ju bilder fast de är rörliga. 

M: Visst. 

Bildläraren: Om de kan få lite ljuseffekter, om de kan få till det där, alltså en scen 
tycker jag egentligen kan räcka. För min del. 

M: För din måluppfyllelse? 

Bildläraren: Ja. För jag vill liksom se om de kan få upp tempot, och det handlar ju om 
de här olika bilderna, om vilka de väljer och varför. Vilka vinklar och varför, att de kan 
använda grod- och fågelperspektiv och visa makt till exempel. Sådana saker är jag 
nyfiken på. Jag vågar nog säga att de inte ser det lika viktigt som jag gör. Jag tror inte 
det. Nej. Men det är ju det som kommer att vara min bedömning. 

M: Ja, just det. Upplever du då att det är så att ni har olika mål? Ni diskuterar inte 
ihop er i några gemensamma mål? 

Bildläraren: Nej, vi har ingen gemensam så att vi ska göra en gemensam bedömning av 
det här utan jag tittar på min bit och de tittar på sin bit. 

Här talar bildläraren om bedömningen av elevernas filmer. För 
svensklärarnas del är filmen ett delmoment bland flera i projektet som ingår 
i en helhetsbedömning som underlag för elevernas betyg i ämnet. För 
bildläraren är arbetet med rörlig bild det enda moment som hon arbetar med 
och bedömer. De två ämnenas ansvarsområden är klart åtskilda och styr 
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respektive ämnes arbete. De skilda synsätt på vad eleverna ska uppnå med 
sitt berättande i mediet rörlig bild blir faktorer som försvårar bedömningen 
av produktionerna. Då bildläraren utvärderar resultatet bedömer hon utifrån 
kriteriet hur väl eleverna lyckas med att använda mediet rörlig bilds 
möjligheter och uttryck. Tanken med att endast arbeta med en eller några 
scener i det skrivna manuset ger tid och möjlighet att utveckla ett sådant 
arbetssätt. Lärarna i ämnet svenska utvärderar elevernas filmer utifrån hur 
väl filmen stämmer överens med, och realiserar, det skrivna manus som 
utarbetats under lektionerna i svenska. De söker en ”röd tråd” i berättandet 
och menar att ett centralt kriterium för ett lyckat resultat är hur väl 
betraktaren förstår vad filmen handlar om. Här uppstår naturligtvis ett 
problem då de flesta av filmerna innehåller endast några scener, en 
utplockad del av berättelsens helhet.  

När eleverna påbörjar sitt arbete med filmen har de med sig ett 
färdigskrivet manus från sina lektioner i svenska. I det manuset ska några 
scener väljas ut som sedan ska ligga till grund för arbetet med att utforma ett 
bildmanus, där handlingen ska omformuleras till en berättelse i bild, ljud 
och ljus. I detta års produktion av filmer visar det sig att en av grupperna 
filmat en scen som överhuvudtaget inte finns med i det skrivna manuset. I 
svensklärarnas bedömning innebär detta att eleverna inte lyckats med sin 
uppgift, då de inte på något sätt förhåller sig till den berättelse som 
utarbetats och godkänts i ämnet svenska. I bildlärarens bedömning däremot 
kan eleverna fortfarande få godkänt om de använt sig av det mediespecifika 
för mediet rörlig bild på ett bra sätt.  

Då ämnet svenska lämnar över arbetet till bildämnet övergår intentionen 
med ett samlat narrativ berättat i kronologisk ordning till en intention att 
bryta ner berättandet till dess mediespecifika delar i mediet rörlig bild. Här 
möter alltså eleverna två olika sätt att arbeta med det narrativa. I ljuset av 
detta är det inte så förvånande att en grupp elever filmar en scen som inte 
har någon relation till det skrivna manuset. Kanske kan man påstå att 
eleverna läser av den rådande situationen. I ämnet svenska ställs krav på en 
samlad berättelse, med en dramaturgisk kurva, i ämnet bild ställs krav på 
kunskaper att berätta i mediet rörlig bild. Mellan de två ämnena finns ingen 
konsensus kring hur den slutliga filmen ska vara utformad i fråga om 
relationen mellan innehåll och gestaltning. Den elevgrupp som arbetar på 
två olika sätt i ämnena svenska och bild kan sägas synliggöra och anpassa sig 
efter dessa intentioner genom att arbeta utifrån respektive ämnes 
förväntningar.  

När jag träffar lärarna i slutet av projektet tycker bildläraren ändå att hon 
är nöjd med resultatet då hon tycker sig se en utveckling av elevernas 
kunskaper i att berätta med bild. Svensklärarna, däremot, är mindre nöjda 
med elevernas resultat, vilket kan tänkas vara ett resultat av det faktum att 
eleverna endast gestaltar en del av det skrivna manuset. 
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Konfliktområde 5 

Ämnenas plats i skolan/ ramar och strukturer 
Projektet initierades av lärare i ämnet svenska och genomfördes som ett 
ämnesprojekt de första två åren. Först när medel söktes från Skapande skola 
kom ämnet bild med i arbetet. Bildläraren är inte delaktig i planerandet av 
hur arbetet ska utformas i någon högre grad då en tydlig struktur redan var 
etablerad i ämnet svenska. Bildämnets roll i projektet blir därför otydlig och 
kan sägas till viss del bestå i att förstärka svenskämnet genom att bidra till 
att ämnet svenska når högre måluppfyllelse. I mina samtal med bildläraren 
kan jag också skönja upplevelsen av denna marginaliserade roll i projektet 
som helhet. Bildläraren uttrycker det så, att det i första hand är 
svenskämnets projekt ”Alltså, det är ju deras mark!”.   

  Som tidigare konstaterats så finns hos ämnena bild och svenska inget klart 
utarbetat samarbete. Mellan de båda ämnena existerar stora skillnader i hur 
man ser på den rörliga bildens roll i projektet. Det är dock troligt att denna 
brist på samarbete mellan ämnena även har strukturella orsaker som har att 
göra med hur skolan är organiserad som arbetsplats för de medverkande 
lärarna. De ramfaktorer som omger projektet i form av lektionstid i ämnet, 
möjligheter till mötestid mellan ämnena samt krav på måluppfyllelse gör att 
arbetet underlättades om varje ämne arbetar för sig. I de ramar och strukturer 
som utgör grundskolans verksamhet ingår ämnenas olika timfördelning. Då 
ämnet svenska har tre lektionstillfällen per vecka med eleverna, har bildämnet 
endast ett lektionstillfälle per vecka, vilket medför att ämnena deltar utifrån 
olika förutsättningar. Dessa skillnader i fråga om tid medför naturligtvis att 
ämnena har olika förutsättningar när det gäller möjligheten att realisera sina 
intentioner med projektet. För bildämnets del innebär endast ett 
lektionstillfälle per vecka svårigheter att genomföra arbetet med att filma och 
redigera hela den berättelse som eleverna skrivit i ämnet svenska. Bristen på 
tid är anledningen till att bildläraren initierade filmandet av endast några 
scener ur det skrivna manuset.  

Ytterligare faktorer som kan vara av betydelse för hur samarbetet mellan 
ämnena svenska och bild fungerar är lärarnas arbetsrum och lektionssalars 
placering på skolan. Vid mina besök på skolan kunde jag konstatera att 
själva placeringen av lärarnas arbetsplatser har betydelse för projektets 
genomförande. De tre svensklärarna har sina arbetsplatser i samma 
arbetsrum vilket möjliggör en daglig kontakt. Bildläraren, däremot, befinner 
sig i en annan byggnad och är på så sätt avskild från den dagliga kontakten 
med sina kollegor, vilket innebär att spontana möten och samtal kring 
arbetet i projektet är nästan obefintliga. Ämnet bild och svenska ingår heller 
inte i samma arbetslag vilket gör att det är mycket svårt att hitta 
gemensamma mötestider för samtal kring projektet. Detta är också något 
som lärarna lyfter fram som en försvårande omständighet för samarbetet: 
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Svensklärare A: Vi har ju konferens på måndagar och tisdagar och tisdagarna är alltid 
vikta åt ämneskonferenser och sådant, och då ska bildläraren träffa de sina för hon har 
ju inte samma ämnen som vi. Måndagarna är vikta till arbetsplatsträffar och sedan är 
det fritt arbete därför att matte har, och där är ju bildläraren med, ett sådant 
matteprojekt. Så de måste ha alla måndagar och sedan har vi inte fler möjligheter för 
sedan undervisar vi hela tiden. 

Ämnena svenska och bild har av tradition olika tyngd och erkännande inom 
skolans verksamhet. I grundskolan betraktas ofta svenska, engelska och 
matematik som betydelsefulla ”kärnämnen” även om de aldrig formellt 
benämnts som detta i något styrdokument. Nationella prov genomförs i 
ämnet svenska men inte i ämnet bild. Att lära sig tala, läsa och skriva 
betraktas som grundläggande färdigheter, medan exempelvis visuell 
läskunnighet och förmåga att använda andra uttryckssätt än det talade och 
skrivna ordet har en underordnad position inom skolan.  

Även nationella ramar och riktlinjer kan påverka möjligheter till 
samarbete. I takt med ökade krav på lärare i skolan att redogöra för 
elevernas kunskapsutveckling, samt att ge eleverna möjlighet att ta ansvar 
för sitt eget lärande genom att kunskapskrav och betygskriterier tydliggörs 
inför varje arbetsområde, försvåras troligtvis möjligheter till samarbete 
mellan ämnen i olika projekt. Det mål- och resultatstyrda betygssystem som 
infördes under 1990-talet har strukturerat de pedagogiska verksamheterna i 
skolan på ett sätt som bidragit till en ökning av individuellt arbete för 
eleverna. Samtidigt har det ökade kravet på evidensbasering i de 
pedagogiska verksamheterna, d.v.s. att lärare förväntas dokumentera 
effekter av de metoder och arbetssätt som används, medfört att lärarna 
prioriterar kunskaper som är möjliga att mäta på bekostnad av mer 
djupgående kunskaper (Carlgren, 2009). Detta är också en synpunkt som 
lyfts fram av en av svensklärarna. 

Svensklärare A: Vi har ju alla våra begränsningar med tid och så... De nya 
kursplanerna och bedömningskriterierna har ställt det ännu mer på högkant, alltså 
stramat åt det så att man känner sig ännu mer låst. Jag har jobbat väldigt kreativt 
tidigare, och då vet jag, i det gamla systemet, har jag haft klasser där jag lagt en hel 
termin på att göra teateruppsättning med manus och tolkning och litteratur som jag 
fått in. Jag har kunnat göra det i lugn och ro och vet hur mycket det har gett eleverna, 
så att de kommer tillbaka nu som vuxna och pratar och säger ”kommer du ihåg?” 

Det ökade kravet på att redovisa varje enskilt kunskapskrav i relation till 
varje enskild elev har inneburit att förutsättningarna för att arbeta i längre 
projekt med ett helhetsperspektiv på lärandet försvårats, menar 
svenskläraren. För att verkligen kunna vara säker på vilket betyg eleven ska 
få bör eleven ges mer än ett tillfälle att kunna visa samma förmåga. Detta har 
resulterat i att arbetet nu blivit mer fragmenterat, enligt läraren. Allt detta 
skapar en stressad arbetssituation vilket medverkar till att arbetet med att 
redigera en film upplevs som alltför tidskrävande. Läraren betonar att hon 
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tycker att det är viktigt med transparens i skolan och att eleverna ska få 
möjlighet att ha kontroll över sin kunskapsutveckling men menar att det 
ökade kravet på dokumentation försvårar arbetet med projekt och 
temaarbeten både för lärare och elever.  

Konfliktområde 6 

Projektarbete och ökad måluppfyllelse 
I det projekt jag studerar kan en konflikt mellan en gemensam helhetssyn på 
elevernas arbete i projektet och de medverkande ämnenas krav på ökad 
måluppfyllelse identifieras. Projektet Skräckgenren inom litteratur och film 
genomfördes under sitt första år på skolan som ett Skapande skola-projekt. 
Det bedrevs då i samarbete med externa kulturinstitutioner. Trots att 
projektet inte längre drivs med hjälp av medel från Skapande skola kan man 
se att upplägget av projektet, i filmarbetet och redigeringen, fortfarande 
följer den form som man utarbetade under projektets första år. I synnerhet 
för bildämnet har de kunskaper som de externa aktörerna under den period 
då projektet bedrevs inom Skapande skola levt vidare, då bildläraren i sitt 
upplägg till stor del bygger sin undervisning på dessa. På så sätt kan man 
påstå att Skapande skola-projektet inte helt upphört utan ger ett mervärde 
till skolan och eleverna. 

En kritik mot projektarbete i skolan som varit ofta förekommande i olika 
kulturprojekt är att arbetet inte knutits till skolans kunskapskrav. 
Utvärderingen av Skapande skola visar att det inte är ovanligt att då andra 
aktörer, från till exempel kultursektorn, kommer in i skolan upplevs detta 
som tillfälliga besök som inte sätter några djupare spår i verksamheten efter 
att projektet upphört (Myndigheten för kulturanalys, 2013). En anledning till 
att det projekt som jag studerar inte enbart blir en tillfällig företeelse kan 
vara det faktum att stora delar av innehållet som man arbetar med redan var 
integrerat i svenskämnets planering sedan tidigare. När medel söktes från 
Skapande skola så hade två av svensklärarna arbetat med skräckfilm under 
två läsår. Detta är förstås en fördel och gör att temat Skräckgenre inom 
litteratur och film fortsätter som tema även efter att Skapande skola-
satsningen tagit slut. Men det finns även en annan sida att beakta. Mina 
intervjuer med lärarna i projektet visar att svenskämnet har den största 
platsen i projektet och det faktum att ämnet från början format projektets 
innehåll och struktur gör att ämnet tenderar att ”äga” projektet. Bildämnet 
kommer in i arbetet i en andra fas och får på så sätt en underordnad roll 
vilken innebär att bildläraren tar över arbetet då svensklärarna slutfört sin 
del. Bildämnet ska arbeta med att filma, redigera och gestalta det manus som 
redan är färdigställt i ämnet svenska. Man skulle kunna säga att bildämnets 
roll är att omsätta det skriftliga manuset till film. På så sätt tenderar 
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bildämnet att bli en ”hjälpgumma” som ansvarar för den tekniska delen av 
filmarbetet.  

När rörlig bild eller andra medieringsformer ska in i skolans struktur, som 
ofta är fragmenterad av olika ämnens krav på tid och plats, så finns stor risk 
för att intressekonflikter uppstår. I utvärderingen av Skapande skola 
framkom att de kompetenser som huvudsakligen kommer i fokus när en 
skola arbetar ämnesövergripande är generiska färdigheter och kompetenser. 
Ett fokus på färdigheter såsom kritiskt tänkande, analysförmåga, 
kommunikationsförmåga, förmåga att samarbeta, självständighet och 
ansvarstagande med allmän relevans för många ämnesområden som alltså 
inte är ämnesspecifika gör att samarbetet mellan lärare underlättas, menar 
man i rapporten (Myndigheten för kulturanalys, 2013).  

I det projekt som studeras i denna undersökning står de enskilda ämnenas 
måluppfyllelse i centrum och de olika ämneslärarna tenderar att endast 
identifiera och arbeta utifrån de delar i projektet som är direkt relaterade till 
kursplanens mål i ämnet. Ett stort problem i projektarbete är ofta är bristen 
på tid. Ett sätt att hinna med kan då vara att fokusera på det egna ämnet och 
på egna ämnesspecifika mål. Detta kan innebära att helhetssynen på vilket 
lärande som ska ske i projektets alla delar går förlorad.  I de riktlinjer som är 
utformade för Skapande skola trycker man särskilt på att kulturprojekt ska 
vara väl förankrade i skolans och ämnenas styrdokument. För att 
projektarbete ska stödja måluppfyllelse i ämnet krävs att medverkande 
lärare har formulerat tydliga mål som är förankrade i kursplaner och 
styrdokument (Myndigheten för kulturanalys, 2013). Intressant är då att 
notera att i det projekt som varit föremål för min undersökning har strävan 
att integrera arbetet i det egna ämnets mål fått en negativ inverkan på den 
ämnesintegration som skulle kunna prägla arbetet.  

Konfliktområde 7 

Filmerna 
Den intressekonflikt som identifierats när det gäller syftet med den rörliga 
bildens plats i projektet visar sig genom svensklärarnas intention att filmen 
ska följa det skrivna manuset, där det narrativa ska bestå av en 
sammanhållen berättelse med början, mitt och ett slut och bildlärarens 
önskan om att arbeta med den rörliga bildens speciella resurser i några 
utvalda scener av berättelsen. Det narrativa formuleras i ämnet svenska i en 
medieringsform, det skrivna ordet. I bildämnet, däremot, arbetar eleverna 
med det narrativa i medieringsformen rörlig bild. Redan här kan ett 
konfliktområde identifieras då dessa två medieringsformer skiljer sig åt i 
relationen till hur man berättar.  

Då lärarna i svenska och läraren i bild har skilda åsikter om hur arbetet 
med rörlig bild inom projektet ska genomföras förhandlas detta mellan 
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lärarna och resultatet blir att de tre klasserna arbetar på olika sätt. I tabellen 
nedan presenteras dessa skilda arbetssätt, antal filmer som producerades i 
respektive klass samt längden på dessa. De olika arbetssätten innebär även 
att relationen mellan vad som berättas, filmens story, och hur det berättas, 
filmens plot, visar sig på olika sätt. Tabellen visar hur de olika arbetssätten 
förhåller sig till begreppen story och plot. En viktig faktor för lärarna i 
planeringen av filmarbetet är måluppfyllelse i det egna ämnet. Därför 
redovisas de kunskapsmål som respektive ämne arbetar mot samt de 
kriterier som ligger till grund för utvärdering och bedömning av filmerna.  

I tabellen (figur 2) har jag valt att presentera ämnet svenska före ämnet 
bild då svenskämnet inledde projektet och till stor del ansvarade för dess 
utformning.  

Analys av elevernas filmproduktioner 
Då de olika klasserna arbetar med rörlig bild utifrån olika angreppssätt så 
behandlar min analys varje klass separat. Analyserna inleds med en kort 
sammanfattning av klassens arbete med filmproduktion, därefter diskuteras 
filmernas relation till begreppen story och plot, varefter en produktion väljs 
ut för en mer omfattande analys. Slutligen redogörs för lärarnas utvärdering 
och bedömning av filmernas kvalitet.  

De produktioner som valts ut för analys i klass A och C är filmer som jag 
anser vara representativa för det arbetssätt som klasserna arbetar utifrån. 
Den produktion jag valt för min analys i klass B skiljer sig från de övriga 
filmer som producerats i klassen på så sätt att den innehåller både en 
sammansatt berättelse med en början, mitt och slut samt användning av det 
mediespecifika för mediet rörlig bild. Vad detta beror på kommer jag att 
diskutera i min analys. De skärmdumpar som förekommer i analyserna är 
exempel på elevernas avvändning av det mediespecifika i mediet rörlig bild. 

 
Utifrån följande aspekter diskuterar jag de produktioner som analyseras: 

VAD berättas? Story 
innehåll - uppbyggnad av text 
början – mitt – slut 

HUR berättas det? Plot 
gestaltningskomponenter 
teknik versus innehåll 
framåtrörelse 

VARFÖR berättas det på det sättet? Syfte 
I de tre klasserna som ingår i projektet kan olika syften identifieras. Dessa 

syften relateras till filmens uttryck. 
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 Klass A Klass B Klass C 
Lärar-
medverkan 
Svenska 

Synopsis och skriftligt 
manus i ämnet svenska. 
 

Ämnet svenska 
ansvarar för hela 
arbetet med synopsis, 
manus och filmning 
samt redigering. 

Synopsis och skriftligt 
manus i ämnet svenska.  
 

Lärar-
medverkan  
Bild 

I ämnet bild filmas och 
klipps filmen till en 
helhet. Några utvalda 
scener bearbetas 
speciellt. 

Ämnet bild medverkar 
inte i arbetet med 
elevernas filmer. 

I ämnet bild filmas och 
redigeras endast några 
utvalda scener. 

Antal 
filmer/längd 

4 filmer. Längd mellan 1, 
06 min och 7, 40min. 

4 filmer. Längd mellan 
3,34 min. och 9 min. 

6 filmer. Längd mellan 
30 sek. och 1, 40 min. 

Narration 
Story/plot 

Huvudsaklig fokus på 
filmens story. Fokus på 
filmens plot sker främst i 
de utvalda scenerna. 

Huvudsaklig fokus på 
filmens story men 
utrymme finns för att 
arbeta med filmens 
plot. 

Huvudsaklig fokus på 
filmens plot. 

Kunskapsmål 
Svenska 

Att arbeta med texter 
som kombinerar ord, 
bild och ljud, och deras 
språkliga och 
dramaturgiska 
komponenter. 

Att arbeta med texter 
som kombinerar ord, 
bild och ljud, och deras 
språkliga och 
dramaturgiska 
komponenter. 

Att arbeta med texter 
som kombinerar ord, bild 
och ljud, och deras 
språkliga och 
dramaturgiska 
komponenter. 

Kunskapsmål  
Bild 

Att arbeta med rörlig 
bild som medium. Att 
lära sig mediets specifika 
uttrycksätt med referens 
till kursplanens mål: att 
få kunskaper i att skapa 
bilder, där film ingår. 

 Att arbeta med rörlig bild 
som medium. Att lära sig 
mediets specifika 
uttrycksätt med referens 
till kursplanens mål: att 
få kunskaper i att skapa 
bilder, där film ingår. 

Bedömning  
Svenska 

Hur väl filmen stämmer 
överens med, och 
realiserar, narrativet i 
det skrivna manuset. Att 
betraktaren kan se den 
röda tråden i berättelsen 
och förstår vad filmen 
handlar om. 

Hur väl filmen stämmer 
överens med, och 
realiserar, narrativet i 
det skrivna manuset.  
Att betraktaren kan se 
den röda tråden i 
berättelsen och förstår 
vad filmen handlar om. 

Hur väl filmen stämmer 
överens med, och 
realiserar, narrativet i 
det skrivna manuset. Att 
betraktaren kan se den 
röda tråden i berättelsen 
och förstår vad filmen 
handlar om. 

Bedömning 
Bild 

Förmåga att använda sig 
av mediet rörlig bild. 
Förekomsten av 
mediespecifika uttryck: 
olika bildutsnitt, 
varierade kameravinklar, 
ljudeffekter etc. 

 Förmåga att använda sig 
av mediet rörlig bild. 
Förekomsten av 
mediespecifika uttryck: 
olika bildutsnitt, 
varierade kameravinklar, 
ljudeffekter etc. 

Figur 2. Tabell över de tre klassernas arbetssätt, kunskapsmål och bedömningskriterier. 
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Analys av filmproduktioner klass A 
Klass A arbetar i ämnet svenska med färdigställandet av det skriftliga 
manuset. Därefter tar bildläraren vid, eleverna gör ett bildmanus till några 
utvalda scener, filmar och klipper scenerna i kronologisk ordning, varefter 
redigeringsarbetet fokuseras på de utvalda scenerna i filmen. Den slutliga 
produktionen innehåller hela berättelsen med en mer bearbetad del. Genom 
att arbeta på detta sätt kan berättelsens story, en tydlig berättelse som inför 
betraktaren av filmen ska ge sammanhang och förståelse för berättelsen i sin 
helhet uppnås samtidigt som eleverna i några scener har möjlighet att 
fördjupa sig i det mediespecifika för mediet rörlig bild.  

Fyra filmer produceras som varierar i längd mellan 1,06 minut och 7,40 
minuter. Utmärkande för flertalet av dessa produktioner är användandet av 
helbild som det mest frekventa bildutsnittet. Endast i några fall använder sig 
eleverna av varierande bildutsnitt, olika kameravinklar eller andra sätt att 
berätta som utmärker medier rörlig bild. Då arbetssättet innebär att några 
scener ska planeras med hjälp av ett bildmanus, filmas och redigeras med 
det mediespecifika i fokus, så är en utgångspunkt för min analys att söka 
identifiera dessa scener. Det visar sig inte vara så lätt. I två av 
produktionerna kan inga speciella scener identifieras som utmärker sig då 
det gäller användandet av det mediespecifika för mediet rörlig bild. I två av 
produktionerna kan några scener sägas skilja sig från berättandet i filmen 
som helhet genom användandet av varierande bildutsnitt, subjektiv kamera 
och andra mediespecifika grepp. Den filmproduktion jag valt att analysera är 
en av de två filmer där en tydlig skillnad kan identifieras mellan de scener 
som bearbetats utifrån rörlig bild som medieringsform och de scener som 
endast utgått från det skrivna manuset. 

Filmen ”Den namnlösa filmen”, 4,59 min  

Vad berättas? 
Filmens titel är ett resultat av att gruppen inte kunde enas om ett namn på sin film och 

därför fick den arbetsnamnet Den namnlösa filmen, vilket den sedan fick behålla. 

Scen 1: 
Extrem närbild. Centralt i bilden, på ett grönt underlag, ligger en mobiltelefon. På mobilens 

display ser vi en bild av en flicka och ett namn under bilden. Telefonen ringer, en mobilsignal i 
form av en glad melodi hörs. En hand kommer in från vänster i bilden och plockar upp 
telefonen.  

Scen 2:  
Halvbild. Ett vardagsrum, vi ser en del av ett fönster med gröna krukväxter. En stor tavla 

föreställande en blomma hänger på väggen. Längst ner i bilden ser vi kanten av en soffa. En 
flicka plockar upp mobiltelefonen och sätter den mot örat. Dialog: flickan ” Hej! Hej Ella...nej, 
men jag packar just nu….har du pratat med Johan? ……men han måste ju fatta att han inte får 
följa med! Flickan går fram till fönstret och tittar ut i mörkret. 
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Scen 3:  
Halvbild. Skrämmande musik hörs. Till vänster i bilden ser vi ryggtavlan av en man klädd i 

munkjacka med huvan uppfälld. Scenen filmas med halvsubjektiv kamera, vilket innebär att vi 
ser den person som betraktar men också det personen tittar på. Vi befinner oss ute i mörkret 
tittande in genom fönstret, där vi ser flickan som talar i telefonen.  

Scen 4:  
Halvbild. Tillbaka till miljön i scen 2. Flickan talar fortfarande i telefonen. Dialog: flickan ” 

Nej, men alltså…han kommer inte att göra det….be Martin göra det. Det är ju hans kompis….Ja, 
exakt. Han får prata med honom. OK? Jag måste fortsätta packa nu… Ja, vi ses. Hejdå!” Flickan 
slutar tala i telefonen och lägger bort den. 

Scen 5:  
Miljöbild. Skrämmande musik. Ett grått landskap. Bilden visar ett öppet fält men längst bak i 

bilden ser vi mörk skog. Till vänster i bilden en järnväg som försvinner in i skogen, till höger i 
bilden en grusväg parallellt med järnvägen. Fågelperspektiv. På vägen kommer tre ungdomar 
vandrande in i bilden. De samtalar med varandra men vi kan inte uppfatta vad de säger. De är 
klädda i praktiska kläder, byxa, jacka, mössa och vantar. De bär på ryggsäck och sovsäck. De 
vandrar efter vägen och när de nästan kommit fram till skogen zoomar kameran in samtidigt 
som musiken tonas upp i styrka. 

Scen 6:  
Miljöbild. Mörk skog. Panorering. Skrämmande musik. Mitt i bilden kommer två av de tre 

ungdomarna vandrande mot oss. De tittar sig omkring. Går ut ur bilden till höger. Kameran 
zoomar in, gömd bakom ett träd skymtar vi en mörk gestalt.  

Scen 7:  
Miljöbild. Mörk skog. De två ungdomarna kommer in i bildrutan från vänster. De tittar sig 

omkring. Dialog: flicka ” Vart tog Ella vägen?” pojke ” Hon borde vara tillbaka nu.” 

Scen 8:  
Halvbild. Mörk skog. Skrämmande musik. Pojken tittar sig oroligt omkring.  

Scen 9:  
Miljöbild. Mörk skog. Skrämmande musik. Vi ser åter de två ungdomarna tillsammans. 

Dialog: flicka ” Du får gå och leta efter henne.” pojke ” Ja.” flicka ” Jag väntar här.” Pojken går 
ut ur bilden till vänster. Flickan går till höger och sätter sig på en sten. 

Scen 10:  
Miljöbild. Mörk skog. Skrämmande musik. Pojken går och letar. Kommer in i bilen från 

vänster, går ut till höger. Kommer in från höger, går till vänster. Upptäcker något på marken. 
Musiken förändras till en mer hoppfull ton. Pojken böjer sig ner och plockar upp en ryggsäck 
från marken. Förskräckt tittar han på den och vänder sig sedan om och ropar ” Alice!”. 

Scen 11:  
Miljöbild. Mörk skog. Skrämmande musik.  Flickan sitter på en stor sten. Hon reser sig upp 

och springer ut ur bilden till höger. 
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Scen 12:  
Halvbild. Mörk skog. Skrämmande musik. Halvsubjektiv bild. Till vänster ser vi ryggtavlan 

av en figur i mörk jacka med huvan uppfälld. Mitt i bilden, inne bland träden, står pojken som 
springer ut ur bilden till vänster. Figuren går in i skogen till den plats där pojken stod och 
sträcker upp sina armar i luften. 

Scen 14:  
Miljöbild. Mörk skog. Skrämmande musik. Pojken står mitt i bilden och tittar sig oroligt 

omkring. Han håller i en ryggsäck. Plötsligt hörs ett ljud av en gren som knäcks och pojken 
springer in i skogen. Han snubblar och faller. 

Scen 15:  
Miljöbild. Mörk skog. Skrämmande musik. Pojken ligger på rygg på marken. Han reser sig 

upp och springer ut ur bilden till vänster. 

Scen 16:  
Miljöbild. Mörk skog. Skrämmande musik. Flickan står mitt i bilden. Hon går sakta, tittande 

sig omkring. Kameran följer henne. Dialog: flicka” Martin! Vad ville du? Det är inte roligt! Kom 
fram.” 

Scen 17:  
Miljöbild. Ett öppet fält. Mörker. Långt borta ser vi några byggnader. Det lyser i fönstren. 

Skrämmande musik. Pojken springer in i bilden från höger och vi ser honom springande över 
fältet i riktning mot husen. 

Scen 18:  
Miljöbild. Ett öppet fält. Mörker. Skrämmande musik. Från höger kommer flickan in i 

bilden. Hon går sakta över fältet. Ut ur bilden till vänster. Från höger kommer en mörk gestalt 
in i bilden. Figuren är klädd i svarta kläder och bär en munkjacka med huvan uppfälld. Han 
följer efter flickan. Kameran följer de båda. Flickan böjer sig ner och lyfter upp något. Vi anar att 
det är pojken. Nu är bilden så mörk att det är svårt att riktigt se vad som sker. Flickan skriker till 
och springer ut ur bilden till vänster. Vi ser figuren i munkjackan följa efter henne.  

Scen 19:  
Halvbild. Musiken ökar i styrka. Bilden är mörk men upplyst av ett starkt ljussken 

(möjligtvis en ficklampa) ser vi en person liggande livlös på marken. Vi befinner oss ovanför 
personen,  

Scen 20:  
Svart bildruta. Glad musik. Eftertexterna börjar rulla.  

Hur berättas det? 
Filmen har en klar och tydlig handling där vi redan i filmens början 

förstår att något hemskt kommer att hända då vi ser en mystisk gestalt som 
iakttar huvudkaraktären. Vi följer karaktärerna i planeringen av en utflykt, 
under utflykten där spänningen byggs upp, för att slutligen ställas inför det 
hemska slutet. Filmen kan sägas bestå av två delar. Del ett består av scen 1-5 
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som i min analys identifieras som de scener som bearbetats utifrån mediet 
rörlig bilds speciella grepp. Här används varierande bildutsnitt, subjektiv 
kamera och en medveten klippteknik. Scenerna är korta och väl 
genomtänkta. Betraktaren får information via bildens speciella sätt att 
gestalta. Exempel på detta är användandet av extrem närbild (bild 1) där det 
täta bildutsnittet av en mobiltelefon som ringer skapar närhet till situationen 
och drar in oss i handlingen. Ett annat exempel är användandet av 
halvsubjektiv kamera (bild 2) som innebär att vi dels kan uppmärksamma en 
gestalt som iakttar flickan i fönstret, dels följa gestaltens blick och se det 
personen ser. I dessa exempel använder sig eleverna av extrem närbild och 
bildvinkel för att förstärka sitt budskap, vilket är utmärkande för rörlig bilds 
speciella medieringsform (Metz, 1980; Nordmark, 1976). 

 

  
Bild1. Extrem närbild.   

 

Bild 2. Halvsubjektiv kamera. 

Från scen 6 har eleverna som producerat denna film har inte nämnvärt 
använt sig av de gestaltningskomponenter som utmärker mediet rörlig bild. 
Bildutsnitten som används är mestadels miljöbild och helbild samt några 
enstaka scener med halvbild. Scenerna är långa och eleverna agerar framför 
kameran. Dialogerna har stor betydelse för förståelsen av vad som händer 
och bildernas uppbyggnad får en underordnad betydelse. Den 
berättarkomponent som förstärker känslan av skräckfilm och som används 
medvetet genom hela produktionen är musiken. 

Varför berättas det på det sättet? 
Arbetssättet innebär att eleverna arbetar med filmens helhet i ett narrativ 

bestående av en kronologisk berättelse där filmens handling, dess story, är 
central. Samtidigt fokuseras en utvald del av handlingen utifrån den rörliga 
bildens specifika sätt att berätta, filmens plot. Två olika syften med arbetet 
existerar sida vid sida. Detta visar sig tydligt i filmens scener, där scen 1-5 
representerar syftet att arbeta med det mediespecifika för mediet rörlig bild, 
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medan de övriga scenerna representerar den berättelse som fanns beskriven 
i det skriftliga manuset.  

Vid svensklärarens utvärdering av filmen så utgör betraktarens förståelse 
av handlingen, där tydlighet är centralt, det kriteriet som genererar ett bra 
betyg. Även förekomsten av repliker anses vara något som höjer kvaliteten. 
Bildläraren kommenterar scener med lyckade lösningar i användandet av 
bildutsnitt, bildvinklar, ljus och ljud. Även stämningshöjande effekter som 
eleverna åstadkommit i redigeringsarbetet lyfts fram. De scener som 
bildläraren anser vara mindre lyckade är scener (scen 6-10) där eleverna 
agerar framför kameran som på en teaterscen och där det mediespecifika för 
mediet rörlig bild inte utnyttjas i gestaltningen.  

Läraren i svenska ser till filmen i sin helhet och fokuserar inte nämnvärt 
på lyckade lösningar i de enskilda scenerna. Läraren i bild däremot fokuserar 
helt på det mediespecifika för mediet rörlig bild och intresserar sig inte för 
berättelsen i sin helhet. 

Analys av filmproduktioner klass B 
Klass B genomför hela arbetet i ämnet svenska utan att blanda in bildämnet. 
Fyra filmer produceras som varierar i längd mellan 3,34 minuter och 9 
minuter. Eleverna arbetar utifrån det skriftliga manuset och filmar och 
redigerar hela berättelsen. Inför arbetet med filmen genomförs inget 
bildmanus utan arbetet med filmen utgår helt från det skriftliga manuset. 
Dock får eleverna av svenskläraren en genomgång av olika bildutsnitt, ljus 
och annat som de ska tänka på inför själva filmningen. Vid mitt samtal med 
svenskläraren framkommer att det i de manus som föregick filmningen 
funnits variation i hur utförligt de olika scenerna beskrivits. De 
filmproduktioner som får ett gott omdöme har också ett utförligt manus som 
underlag för arbetet. Svensklärare B formulerar det så att ”de hade ett 
väldigt fylligt manus. Det var nästan så att man kunde se det framför sig när 
man läste manuset”.  I ett sådant manus beskriver eleverna inte bara själva 
storyn utan även dess plot, då beskrivningarna av de olika scenerna 
inkluderar information om hur handlingen ska gestaltas. Transformeringen 
från det skrivna till det visuella/auditiva mediet är dock inte något som 
iscensattes i lärarens planering. Här kan man möjligen tänka att denna 
transformering möjliggjordes i de olika grupperna av eleverna själva. I vissa 
grupper gestaltade eleverna berättelsen endast med hjälp av mediet skriven 
text medan de i andra grupper föreställde sig mediet rörlig bild och dess 
möjligheter till gestaltning i arbetet med det skriftliga manuset. 

En gemensam nämnare för filmerna kan sägas vara ett tydligt berättande 
med en början, mitt och slut. I tre av filmerna är dialog ett centralt grepp för 
att föra handlingen framåt. Vanligt förekommande är att scenerna filmas i 
relativt långa scener och med ett fast bildutsnitt, vanligtvis miljö- eller 
helbild. En av filmerna skiljer sig dock från de övriga. I den produktion som 
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utgick från ”det fylliga manuset” berättas historien med hjälp av 
berättarkomponenter som utgör de speciella möjligheter som filmmediet 
har. Min analys behandlar denna produktion.  

Då filmen är 9 minuter skulle en redogörelse för varje enskild scen 
medföra en mycket lång beskrivning av dess innehåll. För att underlätta för 
läsaren har därför min redogörelse bearbetats på så sätt att vissa scener sätts 
samman och beskrivs som en helhet. Detta innebär att beskrivningen om vad 
som berättas får en liten annan struktur än beskrivningarna av klass A och 
C:s filmproduktioner. 

Filmen ”Mardrömmen”, 9 min  

Vad berättas? 

Scen 1-4: 
Filmen inleds med en närbild av en spräcklig katt som fyller upp nästan hela bildrutan. Glad 

musik. Flera katter kommer in i bildrutan och kameran zoomar ut för att sedan panorera över 
ett lantligt landskap där vi ser bondgårdar och får i en hage. Kameran stannar upp vid en 
ladugårdsliknande byggnad och vi ser en man komma in i bilden (spelad av en elev). Mannen är 
klädd i flanellskjorta, jeans och stövlar. Han går in i byggnaden. 

Scen 5-6: 
Helbild. Glad musik. Vi ser interiören av en ladugård, mängder av bås, i båsen finns får. 

Mannen kommer in i bilden, går fram till ett av fåren och ger den lite gräs. Kameran zoomar in 
fåret och mannens hand. Fåret äter av gräset. Därefter förflyttas vi åter utomhus. Vi ser bilden 
av ladugården. Dörren är stängd. Dialog: mannens röst ”Aj! Fårjävel!”. 

Scen 7:  
Svart ruta med titeln ”Mardrömmen”. Ljudet av ett hjärta som slår. 

Scen 8-10: 
Miljöbild. En grusväg som försvinner in i landskapet. På båda sidor av vägen ser vi stängsel, 

fält och röda stugor. Snöblandat regn faller och vi hör ljudet av regn och åska. Därefter förflyttas 
vi till en korridor i skolmiljö. Halvbild. Fyra elever sitter kring ett bord. Två flickor och två 
pojkar. Dialog: flicka 1 ” Hur gick det på matteprovet idag då?” flicka 2 ” Det gick väl bra.” Vi 
hör ljudet av åska och regn. Pojke 1 ” Fan, vad det åskar ute!” pojke 2 ” Jag som ska cykla hem.” 
flicka 2 ” Men ni kan väl följa med mig hem idag då?” flicka 1 ” Ja, det gör vi!” Miljöbild. 
Grusvägen visas igen och eleverna kommer cyklande. Det regnar och vi hör ljudet av regn. De 
cyklar ut ur bilden till vänster. 

Scen 11-19:  
Helbild. Landskap med fält och gård i bakgrunden. Mannen vi tidigare sett i ladugården står 

centralt i bilden. Han har ett vitt bandage fläckat av blod på vänster hand och går svärande mot 
kameran. En närbild visar handen med bandaget. Halvbild. Vi ser de fyra eleverna som står, 
hållande i cyklarna, tätt samman. De betraktar något utanför bilden till höger. Dialog: flicka 2 ” 
Men hur är det? Vad har du gjort?” Mannen med bandaget, vänd till vänster. Dialog: ” Det var 
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en fårtacka som bet mig!” Tillbaka till eleverna. Dialog: flicka 2 ” Kan vi hjälpa dig med 
något?” Dialog: Mannen med bandaget ”Ni kan hjälpa mig att mata fåren ikväll.” Dialog: 
flicka 2 ” Javisst. När?” Dialog: Mannen ”Kvart i sex.” 

Scen 20:  
Miljöbild. Det är mörkt. Vi befinner oss utanför ett bostadshus som ligger i mörker men det 

lyser i fönstren. Vi hör ljudet av regn och åska. 

Scen 21-22:  
Helbild. De fyra ungdomarna sitter i ett vardagsrum i en soffa. Dämpat ljus. I fönstret lyser 

en adventsstjärna. Dialog: pojke 1 ” Vilken film ska vi se?” pojke 2 ” Kluvet psyke.” flicka 1 ” Nej! 
Den är ju skitläskig!” flicka 2 håller i en fjärrkontroll och med hjälp av den så sätter hon på 
filmen. De fyra ungdomarna sitter i soffan och tittar. Vi hör ljud från filmen. Av ljudet förstår vi 
att ungdomarna tittar på en skräckfilm. En mobilsignal hörs. Flicka 2 reser sig upp och går ut ur 
bilden till vänster. 

Scen 23-28:  
Halvbild. Vi ser en del av ett köksbord och en diskbänk. Flicka 2 kommer in i bilden från 

vänster. Går fram till köksbordet och tar upp en mobiltelefon som ringer. Dialog: ” Hallå!”  
Tystnad. ”Hallå?” Tystnad. Extrem närbild. En dörröppning. Vi ser endast golvet och en 
dörrlist, en liten del av golvet i köket och en liten del av golvet i det andra rummet. Det är mörkt 
men vi ser två fötter i mörka sockor. Sakta smyger de in i köket. Vi ser flicka 2 bakifrån, med 
mobilen mot örat. En mörk gestalt närmar sig flickan. Vi ser endast ryggtavlan av den mörka 
gestalten. I bakgrunden hörs vagt ljudet av filmen. Plötsligt vänder sig flicka 2 hastigt om och 
stirrar på den mörka gestalten. När hon ser vem det är slappnar hon av. Dialog: flicka 2” Oh, 
skit! Vad du skräms!” Vi ser dörröppningen och där står flicka 1. Hon skrattar. Dialog: flicka 1” 
Vem var det?” Dialog: flicka 2 ” Nej, det var inget. Det var ingen som svarade. Men jag kom på 
att vi skulle ju gå till fåren nu.” De två pojkarna kommer in i köket. Dialog: flicka 1 ” Ja, just 
det!” pojke 1 ” Ska vi gå med en gång?” 

Scen 29-30:  
Miljöbild. Vi befinner oss åter utanför huset. Det ligger i mörker men det lyser från fönstren. 

Dörren öppnas. De fyra ungdomarna kommer ut, klädda i ytterkläder. Flicka 2 går först med en 
ficklampa. Pojke 2 stänger dörren. Dialog: pojke 2 ” Jag behöver alltså inte låsa?” flicka 2 ” Nej, 
det behöver du inte. Så gör man inte på landet. Kom nu!” Ungdomarna går ut ur bilden. 
Kameran vilar i mörkret någon sekund. Vi ser en stark rund ljuskälla från ficklampan mitt i 
bilden. Bilden ljusnar något och vi kan skymta ungdomarna som går på vägen. De går ut ur 
bilden till vänster. 

Scen 31-34: 
Helbild. Ladugården. Vi ser inte hela gården utan bara en del med två svarta dörrar. 

Byggnaden är upplyst av ett gult sken som kommer från en ytterlampa på väggen. In i bilden 
från höger kommer ungdomarna och går framtill ladugårdsdörren. De öppnar dörren och går in. 
Dörren stängs. Halvbild. Pojke 1 och flicka 2 står inne i ladugården som ligger i halvmörker. 
Dialog: flicka 2 ” Du kan hämta vatten. Det finns där borta”. Hon pekar. Pojke 1 ” Men vart är 
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Martin?” flicka 2 ” Han var ju här nyss! Varför är han så larvig för?” Ungdomarna går mot 
kameran. Extrem närbild. Vi ser en stor blodpöl på golvet. Kameran zoomar ut. Vi ser 
ungdomarna som går bort från oss, in i mörkret i ladugården. 

Scen 35:  
Miljöbild. Utomhus. Det är mörkt. En byggnad skymtas i bakgrunden. Det lyser i fönstret. Vi 

ser ungdomarna som svarta siluetter. De lyser med ficklampan. Skrämmande musik hörs. 
Dialog ” Martin!” ”Martin!” ”Men herregud! Där ligger han ju! Vad ska vi göra!” Kameran 
följer ficklampan sken och vi ser pojke 2 liggande livlös i gräset. Dialog ” Men där ligger han 
ju!” Ficklampans sken fladdrar. Dialog: flicka 1 ” Men vad har du gjort!” ” flicka 2 ” Vadå, jag!”. 
Ficklampans sken fladdrar runt, vi ser ungdomarna som svarta siluetter. 

Scen 36-37:  
Halvbild. Interiör. Vi befinner oss inne i huset och ser den stängda ytterdörren. Skrämmande 

musik. Dörren öppnas sakta och de tre ungdomarna kliver in. De är tysta och ser bedrövade ut. 
Flicka 2 håller en mobiltelefon i handen. De tar av sig ytterkläderna. Extrem närbild. En liten 
del av en display på en mobiltelefon syns i bilden. Skrämmande musik. Dialog ” Jag har ingen 
täckning”. Mörker. Skrämmande musik. Från ljuset av mobilen ser vi ansiktet på flicka 2. 
Dialog: Flicka 1 ”Nej! Nu gick strömmen igen. Det här är inte kul längre!” pojke 1 ”Vad ska vi 
göra?” 

Scen 38:  
Miljöbild. Mörker. Skrämmande musik. Vi ser byggnader, ett hus där det lyser i fönstren och 

en byggnad med utelampa som vi känner igen som ladugården. Dialog: flicka 1 ” Det lyser där 
borta!” flicka 2 ” Men det är ju Rudolfs hus. Då kan vi be om hjälp!” Flicka 1 och pojke 1 
kommer in i bilden från höger och går bort mot huset. Vi ser dem ibland upplysta av ljuset från 
byggnaderna, ibland som svart siluetter. De försvinner ut ur bilden till vänster. Musiken tonas 
bort. 

Scen 39: 
Miljöbild. Mörker. Ljus från fönster på byggnad långt borta. In i bilden, från vänster, 

kommer flicka 1. Kameran följer henne. Hon kommer fram till ett hus, Det lyser ut fönstren, vi 
ser en trappa och en ytterdörr. Vi förstår att det är ungdomarnas hus då vi känner igen 
adventsstjärnan i fönstret. Flickan öppnar dörren, går in och stänger den efter sig.   

Scen 40-41:  
Halvbild. Skrämmande musik. Vi ser flicka 2 sittande framför ett bord. På bordet står en 

blomkruka med en grön växt och ett värmeljus. Ljuset är tänt. Det är den enda ljuskällan i 
bilden, övriga rummet ligger i mörker. Vi känner igen rummet som det rum där ungdomarna 
satt när de tittade på film. Flickan tittar sig oroligt omkring. Ett ljud hörs. Flickan reser sig upp 
från soffan. Kameran zoomar ut så att vi ser rummet och dörröppningen till hallen. Vi befinner 
oss i hallen och ser in i rummet. Flickan tar upp blomkrukan och med den krampaktigt i 
händerna går hon mot dörren. Musiken ökar i styrka. Närbild på ytterdörren sedd inifrån 
hallen. Dörren öppnas och flicka 1 ses i dörröppningen. Hon går in i hallen samtidigt som 
kameran zoomar ut så att vi ser flickan i helbild. Dialog: flicka 1 ” Hej!”. Flicka 2 ” Oh, skit! Jag 
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trodde det var någon annan”. Halvsubjektiv bild. Vi ser ryggen på flicka 2 samtidigt som vi 
betraktar flicka 1 som tar av sig ytterkläderna. Dialog: flicka 1 ” Det var ingen hemma hos 
Rudolf.” Flicka 2 ” Nehej, men strömmen är i alla fall tillbaka. Men du, vart tog Per vägen?” 
Flicka 1 ser sig omkring. Dialog: ”Per?” Båda flickorna går framtill dörren, öppnar den och går 
ut på trappan. Dörren stängs.  

Scen 42: 
Närbild. Skrämmande musik. Liggande i gräset ser vi pojke 1. Vi ser endast hans ansikte. I 

pannan ser vi blod. Bilden är tagen på så sätt att vi befinner oss ovanför pojken och ser ner på 
hans ansikte. Kameran zoomar ut så att hela pojken syns i bilden. In från höger kommer flicka 1. 
Vi ser henne bakifrån. Dialog: flicka 1”Per!” Flicka 2 kommer springande in i bilden. De vänder 
sig om mot kameran. Dialog: Flicka 2 ” Men herregud! Vad ska vi göra? Emma! Är det du som 
har dödat honom?” Hon springer mot kameran. Flicka 1 ser förskräckt efter henne. Följer efter. 
Dialog: flicka 1” Va! Men, stanna!” De försvinner ut ur bilden till höger. 

Scen 43-45:  
Helbild. Interiör. Vi befinner oss inne i hallen. Dörren öppnas och flicka 2 kommer in. 

Skrämmande musik. Hon springer in i hallen och ut ur bilden till höger. Flicka 1 kommer in i 
hallen. Vi ser ytterdörren bakom henne. Dialog: flicka 1”Men Nea, stanna! Lyssna på mig!” 
Flicka 2 står inne i hallen vänd mot dörren. Bakom henne ser vi en trappa som leder till 
övervåningen. Dialog: flicka 1 ” Det var inte jag!” Flicka 2 stirrar skräckslaget mot dörren. Hon 
lyfter sin arm och pekar. Dialog: flicka 2” Emma!” Flicka 1 står framför ytterdörren. Hon ser 
rädd och förskräckt ut. Bakom henne, på vänster sida, lyfts en arm, i handen finns en stor kniv. 
Vi ser inte figuren, endast armen. Dialog: flicka 1”Vad?” Vi ser hur armen höjs och hur den 
hugger neråt bakom ryggen på flickan. Flickan spärrar upp ögonen och faller framåt med ett 
stönande ljud. Bakom flickan står Rudolf. Han håller den stora kniven i handen. 

Scen 46-51:  
Helbild. Skrämmande musik. Flicka 2 springer uppför trappan. Efter henne kommer Rudolf. 

Flickan snubblar och faller framåt. Rudolf tar tag i hennes fot och försöker dra henne ner. 
Dialog: Flicka 2 skriker ”Vad vill du mig?!” Hon sliter sig loss och springer uppför trappan. 
Rudolf skriker ” Nej, nu jävlar! Vänta tills jag får tag på dig.” Han springer efter flickan uppför 
trappan. Vi befinner oss i ett rum och ser in i ytterligare ett rum. Just innanför dörren står en 
byrå. Flickan kommer springande in i bilden från höger. Kameran är stilla. Hon springer genom 
rummet och in i nästa rum där hon sliter upp översta lådan i byrån och söker runt bland kläder i 
lådan. Vi hör hur hon andas häftigt. Rudolf kommer springande uppför trappan och in i 
rummet. Han håller kniven i handen och ser sig omkring. Musiken ökar i styrka. I ljuset av en 
lampa som står på byrån ser vi den öppna lådan. Händer letar runt bland kläder i lådan. Vi ser 
flickan bakifrån. Hon backar bakåt i bilden och vi ser att hon håller något i handen. Rudolf 
närmar sig med kniven i sin hand. Flickan backar ut ur bilden. Rudolf höjer armen med kniven 
och vi ser att kniven är blodig. Dialog: Rudolf ”Säg dina sista ord!” Halvsubjektiv bild. Till höger 
i bilden ser vi en del av flickan bakifrån. Hon höjer armarna och i händerna håller hon en pistol. 
Central i bilden står Rudolf. Dialog: flickan ” Det borde väl du göra!” Ett skott går av. Blod 
skvätter över bildrutan och Rudolf faller till golvet. 
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Scen 52: 
Halvbild. En säng där någon ligger och sover. Personen sätter sig hastigt upp med ett litet 

skrik. Vi ser att det är flicka 2. Hon tittar sig förskräckt omkring, drar täcket över huvudet och 
lägger sig ner igen. 

Scen 53-55: 
Miljöbild. Utomhus. Ett rött hus. Vi ser ytterdörren och en trappa som leder upp till den. 

Dörren öppnas och flicka 2 kommer ut. Flickan har en väska hängande över axeln. Väskan ser ut 
att vara en skolväska. Hon stänger dörren och går nedför trappan. Kameran följer henne då hon 
går nedför en grusväg till en cykel som står på gården. Flickan tar cykeln, leder den ut genom en 
grind och försvinner ut ur bilden till höger. Miljöbild. En väg. I bakgrunden landskap och hus. 
Flickan kommer gående på vägen, ledande sin cykel. Hon stannar upp. Närbild på flickans 
ansikte. Hon tittar intensivt på något utanför bilden. 

Scen 56-57:  
Miljöbild. Fält med hus i bakgrunden. På fältet står en man och slår gräset med en lie. Vi 

känner igen honom som Rudolf. Kameran zoomar in mannen. Han slutar slå gräset och höjer 
handen till hälsning. Helbild. Flickan står stilla med sin cykel och tittar mot mannen som 
befinner sig utanför bilden. Hon hälsar inte tillbaka utan sätter sig på cykeln och cyklar iväg. 
Kameran följer henne. 

Scen 58:  
Svartruta. Glad musik. Eftertexterna börjar rulla. 

Hur berättas det? 
Denna film är den längsta som producerades av samtliga filmer i de tre 

klasserna. Filmen har en klar och tydlig handling som inleds med en 
presentation av huvudkaraktärerna samt ger oss en bild av den miljö där 
filmen kommer att utspela sig. Presentationen utgör också den inledning 
som föregår vinjetten, vilket skiljer sig från övriga filmer. I filmens början 
hör vi glad musik, vilket skapar en känsla av vardag, men allteftersom filmen 
fortskrider trappas spänningen upp med hjälp av ljudeffekter och en 
förändring av musiken som blir alltmer skrämmande. Här förstärks känslan 
av skräck med hjälp av varierande bildutsnitt, subjektiv och rörlig kamera 
samt starka ljus och ljudeffekter.  

   

Bild 3. Effekt: regn och åska. Bild 4. Effekt: blåtonat ljus. Bild 5. Effekt: blod 
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Dessa elever har även utforskat de möjligheter som arbetet med redigering 
av filmen innebär. Gruppen experimenterar med att med hjälp av 
redigeringseffekter lägga på oväder med snöslask och regn och ljudeffekter i 
form av åska och blåst, olika slags ljus och andra effekter. Bild 3- 5  visar 
några scener där eleverna lagt till effekter under redigeringsfasen. 

Varför berättas det på det sättet? 
Utgångspunkten för klassens arbete är att skapa en hel berättelse med en 

tydlig röd tråd. Eleverna filmar utifrån det skriftliga manus som de 
producerat i ämnet svenska. Trots att inget bildmanus görs så använder sig 
eleverna av de möjligheter som mediet rörlig bild erbjuder. Detta kräver att 
det skriftliga manuset inkluderar anvisningar om hur berättelsen ska 
utformas i mediet rörlig bild. Möjligtvis är det detta som läraren syftar på då 
hon talar om ett ”fylligt manus”. Det är också möjligt att eleverna själva 
gjorde ett bildmanus inför själva kameraarbetet. Detta är dock, som tidigare 
påpekats, inget som rymdes inom lärarens planering. 

Svensklärarens utvärdering utgår dels från hur väl grupperna följer det 
skriftliga manuset, dels utifrån hur väl betraktaren kan förstå filmens 
handling. Även effekter som utmärker det genrespecifika för genren skräck i 
den bemärkelsen att de skapar rädsla och spänd förväntan hos betraktaren 
är kriterier som läraren menar höjer filmens kvalitet. Läraren är mycket 
positiv till de effekter som eleverna använder i sitt redigeringsarbete och 
menar att eleverna visat stor skicklighet i att skapa känslan av skräck genom 
att använda sig av dessa. Hon påpekar dock att detta var något som eleverna 
genomfört helt på egen hand. 

Läraren i svenska ser främst till hur berättelsen gestaltas som en helhet 
men lyfter även fram olika berättarkomponenters betydelse för upplevelsen 
av skräck som genre. 

Analys av filmproduktioner klass C 
Klass C arbetar i ämnet svenska fram till och med färdigställandet av det 
skriftliga manuset, varpå bildläraren tillsammans med eleverna väljer ut 
några scener från manus som eleverna gör ett bildmanus till. Därefter tar 
kamera- och redigeringsarbete vid. Den slutliga filmen består av endast 
några utvalda scener. Sex filmer produceras som varierar i längd mellan 38 
sekunder till en minut och 40 sekunder. Då eleverna arbetar med endast 
några utvalda scener av det skrivna manuset kan man förutsätta att fokus i 
arbetet ligger på filmens plot, alltså det sätt på vilket man använder sig av 
den rörliga bildens specifika gestaltningsmöjligheter. Vid min analys av 
produktionerna kan jag se att eleverna i flertalet av filmerna avvänder sig av 
olika bildutsnitt i hög grad samt att de arbetar med att få fram det specifika 
för genren skräck med hjälp av ljus och ljud. Dock innehåller filmerna inte 
en tydlig handling då endast ett fragment av handlingen varit föremål för 
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gestaltandet i mediet rörlig bild. Den produktion jag valt att analysera kan 
sägas vara representativ för detta arbetssätt. 

Filmen ”Scary Movie 6”, 1,40 min  

Vad berättas? 
Filmen inleds med en svartruta med titeln ”Scary Movie 6 i ett modernt typsnitt med detaljer 

som för tankarna till 1800-talet. Skrämmande musik och ett otäckt skratt hörs i bakgrunden.   

Scen 1: 
Halvbild. Två ungdomar, en flicka och en pojke sitter i en soffa och tittar på en film. Vi hör 

ljudet från filmen som består av skrämmande musik och otäcka ljudeffekter, och förstår att det 
är en skräckfilm som ungdomarna tittar på. Bilden är endast upplyst av ljuset från filmen vilket 
ger starka ljuskontraster, mörka skuggor och ett flimrande ljus över bilden.  

Scen 2:  
Närbild på de båda ungdomarna. Ljud från filmen. Pojken tittar på filmen, flickan tittar 

sig oroligt omkring. En mörk skugga rör sig över bilden. Flickan följer den förskräckt med 
ögonen.  

Scen 3:  
Mörk ruta. Ljuset från filmen fladdrar. Tät närbild på flickans ansikte som ömsom befinner 

sig upplyst, ömsom i mörker. Hon tittar sig förskräckt omkring. Ett skrik hörs från filmen. 

Scen 4:  
Halvbild. Vi ses åter de båda ungdomarna tillsammans i soffan. Dialog: flicka ” Isak, jag är 

rädd!” pojke ”Äsch, det är inget. Du bara larvar dig.” 

Scen 5:  
Närbild. Svartvit bildruta. Bilden visaren en skugga på väggen. Ljuset fladdrar kraftigt. Vi 

hör åska. 

Scen 6:  
Miljöbild. Lövskog. En kulle med kala träd. På marken ligger höstlöv. Centralt i bilden, 

bredvid en kraftig trädstam står en svartklädd pojke och betraktar oss. Ljud av regn. 

Scen 7:  
Närbild. Svartvit bildruta. Bilden visaren en skugga på väggen. Ljuset fladdrar kraftigt. Vi 

hör åska. 

Scen 8:  
Närbild på flickans ansikte. Plötsligt rycker hon till och tittar åt höger. Dialog: flickan 

”Titta!”. Kameran följer hennes blick och vi ser även pojken i bildrutan. Dialog: pojken ” Men 
det är inget. Ta det lugnt.” flickan ” Men jag vet vad jag såg!” 

Scen 9:  
Närbild. Svartvit bildruta. Bilden visaren en skugga på väggen. Ljuset fladdrar kraftigt. Vi 

hör åska. 
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Scen 10:  
Miljöbild. Lövskog. En kulle med kala träd. På marken ligger höstlöv. Centralt i bilden, ser vi 

den kraftiga trädstammen men i denna bildruta saknas den svartklädde pojken. Ljud av regn. 

Scen 11:  
Närbild. Svartvit bildruta. Bilden visaren en skugga på väggen. Ljuset fladdrar kraftigt. Vi 

hör åska. 

Scen 12:  
Närbild. Vi ser en liten del av en dörr som står på glänt. Rummet ligger i mörker men från 

dörrspringan lyser ett starkt gult fladdrande sken. Vi hör ljud av eld som sprakar kraftigt. 
Kameran tiltar nedåt och vi ser ljuset från dörrspringan lysa upp golvet. 

Scen 13:  
Svart bildruta. Skrämmande musik och ett otäckt skratt hörs i bakgrunden. Musiken är 

densamma som filmen inleddes med. Eftertexterna börjar rulla.  
 

Hur berättas det? 
Filmen visar en situation där två ungdomar, en flicka och en pojke, sitter i 

en soffa och tittar på en film. Vi vet inte hur de hamnat där eller vilka de är. 
Med hjälp av olika effekter såsom skarpa kontraster, skrämmande ljud från 
filmen och flimrande ljus skapas en känsla av oro. Genom inklippta bilder 
förflyttas vi också till en utomhusmiljö där en för oss okänd gestalt betraktar 
oss under en kort stund, för att sedan vara borta. Här kombineras bilder på 
ett sätt som är utmärkande för montaget. 

 

     

Bild 6. Bild 7. Bild 8. Bild 9. Bild 10. 

Att använda sig av montage möjliggör att fragment av berättelsen kan filmas, 
som sedan kombineras på olika sätt, vilket är specifikt för rörlig bild som 
medieringsform.  (Metz, 1980; Nordmark, 1976). Genom att upprepa samma 
scen, att klippa in en filmsekvens ett flertal gånger, så skapas en rytm i 
berättandet. Bild 6-10 visar hur eleverna växlar mellan bildrutan som visar 
ljusskenet från ungdomarnas film, en utomhusmiljö med en gestalt bredvid 
ett träd, tillbaka till den miljö där ungdomarna befinner sig, återigen till 
miljön där gestalten inte längre är kvar, för att slutligen stanna hos 
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ungdomarna. Detta väcker vår nyfikenhet och vi undrar vart gestalten tagit 
vägen, vart han är på väg? Vi kopplar också ihop de olika bildsekvenserna 
och anar att gestalten har något att göra med ungdomarna. På så sätt skapas 
en framåtrörelse i filmen som filmmakarna senare kan bygga vidare på.  

Varför berättas det på det sättet? 
Utgångspunkten för klassens arbete är att i utvalda scener plockade från 

berättelsens helhet arbeta med det mediespecifika för mediet rörlig bild. 
Fokus för arbetet är att använda sig av de berättarkomponenter som är 
utmärkande för film som text. Där ingår användandet av bildutsnitt, 
bildvinklar, ljus och ljud. Bildlärarens synpunkter handlar till stor del om 
hur väl eleverna lyckats med att använda den rörliga bilden som medium. I 
denna film anser hon att kombinationen av bild och ljud är speciellt lyckat. I 
svensklärarens utvärdering av filmen lyfter läraren fram användandet av 
effekter som något som skapar stämning och förhöjer spänningen i filmen. 
Ytterligare en faktor som anses höja omdömet om filmen är användandet av 
repliker. De bedömningar som läraren i svenska gör är dock främst baserade 
på filmens gestaltning i relation till det skrivna manuset. Detta innebär att 
kriteriet att betraktaren ska förstå den handling som berättas inte uppnås. 
Att handlingen inte framkommer i filmproduktionen kan tyckas vara en 
naturlig följd av att endast några scener filmats. Dock problematiserar 
läraren inte detta faktum i våra samtal om filmens utformning vilket medför 
att det blir problematiskt att bedöma filmen utifrån förmågan att följa det 
skrivna manuset.  

Sammanfattningsvis visar analyserna av elevernas filmproduktioner på 
den svårighet det innebär att arbeta med skilda medieringsformer inom 
samma projekt. I filmerna konkurrerar en syn på berättandet där 
handlingens dramaturgiska struktur är central med en syn på berättandet 
där det mediespecifika i mediet rörlig bild är i fokus. Trots att filmerna som 
produceras av de olika klasserna genomförs utifrån olika utgångspunkter och 
med skilda arbetssätt, tolkas och bedöms de utifrån samma kriterier. De 
kriterier som filmerna bedöms utifrån skiljer sig åt i ämnet svenska och bild. 
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Kapitel 6 

Diskussion 
 

Ett övergripande syfte med mitt arbete har varit att undersöka vad som 
händer då andra medier än de traditionella muntliga och skriftliga, tar plats i 
undervisningspraktiken i skolan. Ett speciellt intresse har riktats mot frågan 
om lärare tar hänsyn till mediers speciella särart, dess möjligheter och 
begränsningar, i sin undervisning. Föremål för min studie är ett 
ämnesövergripande projekt i grundskolans årskurs 8 där ämnena bild och 
svenska samverkar. I projektet Skräckgenren inom litteratur och film finns 
en mängd medieringar representerade: tal, skrift, stillbild och rörlig bild. 
Syftet med studien är att se vilken plats och betydelse rörlig bild som 
medium har i det aktuella projektet samt vilka undervisningsstrategier och 
förhållningssätt medverkande lärare har i relation till projektets olika 
medieringar. Jag har också intresserat mig för hur det mediespecifika 
lärandet visar sig i de filmer som eleverna producerat. I kapitlet kommer jag 
att diskutera vad mina analyser av studiens empiriska material visar under 
följande rubriker: projektbaserat lärande, mediespecifikt och medieneutralt, 
rörlig bild som medieringsform samt det vidgade kunskapsbegreppet. 

Projektbaserat lärande 
Projektbaserat lärande innebär i de flesta fall att olika ämnen ska samarbeta 
och gemensamt planera, genomföra och utvärdera ett arbetsområde. Inom 
projektarbete ryms såväl kunskapsmål inom det egna ämnet som 
gemensamma mål för projektet som helhet. I min studie samverkar två 
ämnen, bild och svenska. Kommunikation och meningsskapande inom olika 
textpraktiker kan sägas vara gemensamt för ämnena, liksom arbetet med att 
analysera och kritiskt granska texter i olika sammanhang. Bildämnets 
huvudsakliga område är visuell kultur, medan svenskämnet ansvarar för tal 
och skrift men även för olika estetiska uttrycksformer. Då projektet till stor 
del utvecklades som ett Skapande skola-projekt och att upplägget av 
projektet fortfarande följer den form som utarbetades under denna period, 
så är den rapport som presenterar utvärderingen av Skapande skola 
(Myndigheten för kulturanalys, 2013) av intresse för min analys.  

Ett av de centrala målen med Skapande skola är att de projekt som 
genomförs ute på skolorna skall bidra till skolans måluppfyllelse (Prop 
2009/10:1 ou 17, s 18). Att man i regeringens kultursatsning, med syfte att 
integrera kultur och konstnärliga uttryck i skolans verksamhet trycker på 
kunskapsutveckling och ökad måluppfyllelse i skolans ämnen kan tänkas 
vara en reaktion på synen på estetiska arbetssätt som något som ligger vid 
sidan av skolans egentliga verksamhet. Det är inte ovanligt att kultur och 
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estetisk verksamhet i skolan betraktas som något som bryter av mot 
vardagen och ses som något som kompenserar för mer betungande 
teoretiska studier (Lindgren 2006; Myndigheten för kulturanalys, 2013). Ett 
sådant synsätt för ofta med sig att kulturprojekt blir tillfälliga satsningar som 
när projektet tagit slut försvinner från skolans verksamhet. För att verka för 
mer långsiktiga satsningar och för att få kultur- och estetisk verksamhet att 
vara en integrerad del i skolan har kravet på måluppfyllelse i ämnet skrivits 
fram.  

I min undersökning har ämnena bild och svenska måluppfyllelse i det 
egna ämnet som det centrala syftet med projektet. I ämnet bild syftar arbetet 
med rörlig bild till att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier” (Skolverket, 2011, s. 
20). I ämnet svenska arbetar man i projektet mot målet att ”kombinera olika 
texttyper, estetiska utryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett 
sätt som förstärker och levandegör texternas budskap” (Skolverket, 2011, s. 
230). Inom projektet finns ingen gemensam syn på vilka kunskapsmål som 
projektarbetet ska syfta till, vilket innebär att de båda ämnena tenderar att 
endast arbeta utifrån de delar i projektet som relaterar till kursplanens mål i 
ämnet. Ett sådant arbetssätt blir problematiskt då det innebär att en 
helhetssyn på elevernas lärande inom området går förlorad.  

Ämnenas starka fokus på den egna måluppfyllelsen och den 
intressekonflikt som därmed uppstår är nog ett av de resultat som förvånar 
mig mest och som jag finner vara betydande för studiens samlade resultat. I 
min analys av det empiriska materialet i min undersökning finner jag sju 
konfliktområden som alla kan sägas härröra från denna problematik. 
Konsekvenserna av att lärarna arbetar mot det egna ämnets måluppfyllelse 
visar sig huvudsakligen i att ämnena tenderar att dela upp projektets delar 
mellan sig, där respektive ämne endast ansvarar för sin del. Det leder även 
till att ämnenas syn på vad det slutliga arbetet ska syfta till skiljer sig 
märkbart åt. I min tolkning av möjliga orsaker till detta finner jag några 
centrala aspekter som kan sägas påverka arbetet i projektet.  

I undersökningen kan jag se att svenskämnet har den största delen i 
projektet. Ämnet initierade projektet och kan sägas vara det ämne som 
ansvarar för dess utformning. Bildläraren är inte delaktig i planerandet av 
hur arbetet ska utformas i någon högre grad. Bildämnets roll blir därför 
otydlig och består till viss del i att förstärka svenskämnet och att bidra till 
ökad måluppfyllelse i ämnet svenska.  Det ligger därför nära till hands att 
tolka bildämnets roll i projektet som ett komplement, ”en hjälpgumma”, till 
ämnet svenska. I mina samtal med bildläraren kan jag också skönja 
upplevelsen av denna marginaliserade roll i projektet som helhet. 
Bildläraren uttrycker det så, att det i första hand är svenskämnets projekt, 
”Alltså, det är ju deras mark!”.   
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I sammanhanget kan man ställa sig frågan om skolans hierarkiska 
kunskapssyn där ämnen som svenska, matematik och engelska av tradition 
setts som mer centrala och viktiga än andra ämnen i skolans verksamhet 
påverkar ämnenas roll i projektet. I projektet finns olika medieringar 
representerade. Den medieringsform som i skolans värld haft en 
framträdande roll är det talade och skrivna ordet (Marner & Örtegren, 2003; 
Selander & Kress, 2010; Erixon, 2014). Det faktum att medieringen rörlig 
bild får en marginaliserad roll i projektet och att elevernas filmproduktioner 
betraktas som en förlängning av ett berättande som huvudsakligen utformas 
i ett skriftligt manus stöder en sådan tolkning. Att lära sig tala, läsa och 
skriva betraktas som grundläggande färdigheter medan exempelvis visuell 
läskunnighet och förmåga att använda andra uttryckssätt än det talade och 
skrivna ordet har en underordnad position inom skolan.  

I utvärderingen av Skapande skola talas om tre mål som kulturprojekt i 
skolan har medverkat till att uppnå (Myndigheten för kulturanalys, 2013). 
Förutom kunskapsmål, måluppfyllelse i skolans ämnen, så talas även om 
generiska och sociala mål. Generiska färdigheter och kompetenser är 
viktiga för skolans alla ämnen och tränas inom de flesta områden och 
under lång tid. Till generiska färdigheter kan kritiskt tänkande, 
analysförmåga, självständighet och ansvarstagande räknas. Utvärderingen 
visar att de kompetenser som huvudsakligen kommer i fokus när skolor 
arbetar ämnesövergripande är just generiska färdigheter. Att fokusera på 
färdigheter som är en angelägenhet för alla skolans ämnen, som inte är 
ämnesspecifika, gör att samarbetet mellan lärare underlättas, menar man 
(Myndigheten för kulturanalys, 2013). Utifrån de resultat som visar sig i 
min studie där ämnenas måluppfyllelse är de mål som styr projektets 
arbete blir frågan om vilka mål som ska premieras i projektbaserat lärande 
aktuell. Sociala mål, slutligen, kan vara förmågan att samarbeta, ökad 
känsla för gemenskap eller ökad självkänsla. Inom denna kategori kan även 
motivation och lust för skolarbetet räknas in. För lärarna i svenska, är ett 
starkt argument för att arbeta med rörlig bild att det är lustfullt och gör 
eleverna mer motiverade. På frågan om vad syftet med filmen i projektet är 
svarar en av svensklärarna: 

Svensklärare B: Ja, förutom att man får in målkriterier för svenska så tycker jag det är 
att de får en lust! Jag tycker det är fantastiskt att de tycker att det är roligt. Och kan 
man få den känslan så… Då tycker de ju att svenskan är jätterolig att gå till. Och den 
känslan kan man ju hålla kvar sedan också liksom. 

Att estetiska inslag bidrar med lust, motivation och fungerar som 
förstärkning till elevers lärande inom andra ämnen är ett återkommande 
argument för att andra medieringar än de traditionella, tal och skrift, ska 
föras in i skolans verksamhet (Lindgren, 2006; Stavrum, 2013; Winner, 
2013). I min tolkning av en sådan inställning kan jag se två sidor. Å ena 
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sidan kan man tolka lärarens uttalande som att eleverna inte behöver 
mediespecifika kunskaper i arbetet med rörlig bild och att filmarbetet lyfts in 
för att motivera eleverna för arbete i ämnet svenska. Å andra sidan är 
argumentet att andra medieringar än skolans traditionella gör skolarbetet 
”roligare” och därmed mer motiverande ett viktigt argument. En skola som 
arbetar utifrån ett horisontellt medieringsbegrepp där alla medieringar ges 
lika värde arbetar också utifrån ett samlat kunskapsbegrepp där teori och 
praktik samsas på lika villkor. En sådan skola ger eleverna möjlighet att 
använda sig av olika medieringssätt i sin kunskapsutveckling. I ett sådant 
perspektiv kan lärarens uttalande tolkas som att ett mer varierat sätt att lära 
skapar lust och motivation hos eleverna.  

Ett av de konfliktområden som identifieras i projektet berör frågan om i 
hur hög grad eleverna ska styras i arbetet med sina filmproduktioner. 
Bildlärarens strävan att arbeta med det mediespecifika för mediet rörlig bild 
medför att hon önskar mer lektionstid för undervisning i hur man berättar 
med mediet. Hon menar att för att uppnå kvalitet i elevernas filmer behöver 
eleverna få lära sig och öva sig på mediets speciella sätt att berätta. 
Svensklärarna däremot anser att den fokusering på filmens gestaltning som 
bildläraren inför i projektet får till följd att eleverna blir mindre motiverade 
och att deras kreativitet hämmas. Konflikten kring frihet eller styrning av 
elevernas arbete kan ses som en konflikt mellan olika ämnens intentioner 
och syfte med arbetet. Den kan även tolkas som ett resultat av den 
begränsade tid som ämnena har att arbeta med mediet rörlig bild. Mellan 
svenskämnets intentioner att gestalta en hel berättelse och bildlärarens 
önskan att undervisa i mediet rörlig bild finns egentligen ingen motsättning, 
enligt min mening. Elevernas arbete med att producera en film kan om 
tillräckligt med tid ges innehålla både en samlad berättelse med en början, 
mitt och slut och kunskap och färdighet i att berätta denna historia i mediet 
rörlig bild. 

Denna problematik aktualiserar en större fråga som handlar om hur 
skolan är organiserad i relation till möjligheter att arbeta med projektbaserat 
lärande och med medieringar som är tidskrävande. Skolans ramfaktorer, 
såsom tid, resurser och lokaler samt möjlighet för planeringstid för 
samverkan mellan ämnen, visar sig i min undersökning vara betydande 
faktorer för genomförandet av projektet. Ytterligare en faktor som försvårar 
för lärare att arbeta ämnesövergripande är de nationella ramar och riktlinjer 
som åläggs skolan idag. Det mål- och resultatstyrda betygsystemet och det 
ökade kravet på evidensbasering i det pedagogiska arbetet har medfört att 
lärare prioriterar kunskaper som är möjliga att mäta på bekostnad av mer 
djupgående kunskaper (Carlgren, 2009). Denna problematik lyfts fram av en 
av svensklärarna. 
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Svensklärare A: Vi har ju alla våra begränsningar med tid och så... De nya 
kursplanerna och bedömningskriterierna har ställt det ännu mer på högkant, alltså 
stramat åt det så att man känner sig ännu mer låst. Jag har jobbat väldigt kreativt 
tidigare, och då vet jag, i det gamla systemet, har jag haft klasser där jag lagt en hel 
termin på att göra teateruppsättning med manus och tolkning och litteratur som jag 
fått in. 

Det ökade kravet på att redovisa varje enskilt kunskapskrav i relation till 
varje enskild elev har inneburit att förutsättningarna för att arbeta i längre 
projekt med ett helhetsperspektiv på lärandet har försvårats, menar läraren. 
En slutsats kring detta kan då vara att det ökade kravet på evidensbasering 
och redovisningsskyldighet samt ramfaktorer såsom tid gör att arbetet i 
projektet underlättas om ämneslärare fokuserar på det egna arbetet och på 
egna ämnesspecifika mål.  

Mediespecifikt och medieneutralt 
I arbetet med olika medieringar i skolan kan undervisningen formas utifrån 
ett mediespecifikt eller ett medieneutralt arbetssätt (Lindström, 2009). I ett 
mediespecifikt/estetiskt lärande är budskapets form betydelsefullt. 
Innehållet påverkas av hur det gestaltas och blir inte detsamma om det 
överförs från ett medium till ett annat. I ett medieneutralt/instrumentellt 
lärande är syftet inte i första hand att lära sig något om mediet. Istället 
används mediet som ett sätt att arbeta med ett speciellt område eller tema 
och kan ersättas av ett annat medium utan att arbetets syfte förändras 
nämnvärt (Culler, 2011). Distinktionen mellan det mediespecifika och det 
medieneutrala blir ofta aktualiserat när man inom skolan arbetar med tema 
eller projektarbeten. Marner och Örtegren (2003) menar att då ett flertal 
ämnen eller medieringar ingår i ett projekt så kan det vara svårt att tydligt se 
vilka delar eller aspekter i projektet som har prioritet. Därför är förhållandet 
mellan det mediespecifika och det medieneutrala viktigt att ha i åtanke vid 
arbete med tema eller projekt i skolan. Med det mediespecifika i detta 
sammanhang menas de möjligheter och begränsningar som själva mediet 
innefattar. Olika medier erbjuder skilda förutsättningar för lärande.  

En av mina forskningsfrågor handlar om hur lärarna i bild och svenska 
förhåller sig till medieringen rörlig bild i det projekt som är föremål för min 
studie. Utifrån min tolkning av studiens resultat vill jag påstå att 
svensklärarna betraktar rörlig bilds plats och betydelse i projektet i ett 
medieneutralt perspektiv medan bildläraren har ett starkt mediespecifikt 
perspektiv på arbetet med rörlig bild. Som tidigare påpekats så är det 
främsta syftet i projektet ökad måluppfyllelse i respektive ämne. Ett uttalat 
mål för svensklärarna är att få med så många mål som möjligt samt att ge 
eleverna möjlighet att visa så många förmågor som möjligt. Detta visas i 
följande intervjusekvens: 
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Svensklärare B: Meningen är att vi ska få med så många mål som möjligt och att 
eleverna ska kunna visa så många förmågor som möjligt. Då har de också en möjlighet 
att visa sin styrka i någon av de här förmågorna. Har de inte en styrka i läsförståelse så 
kanske de har det i att redigera filmen. Så här har de alla möjligheter att någonstans 
vara duktiga. 

I ett medieneutralt sätt att använda medier är syftet att stödja och uppnå 
kunskaper inom ett speciellt område eller ämne. I min studie är området 
genren skräck inom litteratur och film. Lindström (2009) kopplar det 
medieneutrala respektive det mediespecifika arbetssättet till fyra olika 
lärandeformer. De lärandeformer som blir aktuella i ett medieneutralt 
arbetssätt i arbetet med rörlig bild, kallar han för lärande ”med” rörlig bild 
och ”genom” rörlig bild. Att lära ”med” rörlig bild som medium innebär att 
rörlig bild används för att främja lärandet om innehållet i det bestämda 
temat. Lärande ”genom” handlar om att strukturera upp lärandet med hjälp 
av mediet rörlig bild. Skräck som genre har främst skildrats i inom litteratur 
och film. Det är naturligtvis en anledning till att lärarna valt att arbeta med 
rörlig bild i projektet. Trots detta får rörlig bild som medium ingen stor plats 
i projektet.  

I mina intervjuer hävdar svensklärarna att det mediespecifika för mediet 
rörlig bild är en angelägenhet endast för bildläraren. De betraktar elevernas 
filmproduktioner som en förlängning av det skriftliga manuset som ett sätt 
att realisera berättandet i ett annat medium men utan att närmare beakta de 
olika medieringarnas specifika medieringssätt. Det centrala kriteriet för en 
lyckad film är hur väl det lyckats följa det skrivna manuset. Här blir frågan 
om det mediespecifika för rörlig bild ointressant, då filmens främsta 
funktion är att ”transportera” det skrivna manuset till en annan 
medieringsform.  

Synen på berättande som medieneutralt, som något som går att översätta 
från ett medium till ett annat är problematisk. Ett problem som uppstår när 
man i skolan har ett medieneutralt arbetssätt är att det förutsätter att 
eleverna kan hantera alla de skilda medier som finns till buds. Att olika 
medier har skilda möjligheter och begränsningar och vilar på en egen 
kunskapsbas som behöver läras tas då inte med i lärarnas planering utan 
eleverna förväntas ha dessa kunskaper med sig in i projektet. Ett exempel på 
ett sådant förhållningssätt är svensklärarens syn på att elever som inte är så 
duktiga på att läsa och skriva kanske är duktiga på att redigera film. En fråga 
man kan ställa sig är var eleven får dessa kunskaper om undervisningen inte 
tillhandahåller dem. Lärarna i svenska lyfter ett antal gånger i mina 
intervjuer fram synpunkten att skräckgenren är intressant för eleverna då 
den ligger nära stilar och mediala uttryck som de känner igen från sin fritid. 
”Film är de ju ofta väldigt duktiga på, det är värre med litteratur.” Det 
faktum att eleverna konsumerar film på sin fritid innebär dock inte att de 
har kunskaper i att arbeta med mediet rörlig bild. Erstad (2010) menar att, 
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trots att digitala medier får alltmer plats inom skolans arbetssätt, så råder 
stor osäkerhet i hur dessa ska förankras i den didaktiska praktiken. Digitala 
medier behandlas ofta som en fråga om teknik och inte som ett medium för 
kommunikation och meningsskapande.  

Svensklärarens uttalande kan också tolkas utifrån den kategori som 
Lindgren (2006) kallar för kompensation, alltså att estetisk verksamhet är 
något som för vissa elever kan kompensera en brist på kunskaper inom 
andra områden. Studiesvaga elever inom ämnet svenska har då en möjlighet 
att visa förmågor inom andra områden, i detta fall förmågan att berätta med 
mediet rörlig bild. 

Bildlärarens arbetssätt är, i min mening, strikt mediespecifikt. I ett 
mediespecifikt arbetssätt är budskapets form betydelsefullt. Arbetet syftar 
till att främja lärandet i det speciella medium som innehållet förmedlas 
genom. De lärandeformer som Lindström (2009) kopplar till det 
mediespecifika arbetssättet är att lära ”om” mediet och att lära ”i” mediet. I 
bildlärarens undervisning visar sig detta genom strävan att ge eleverna 
baskunskaper om rörlig bild som medium, där kunskaper om olika 
berättarkomponenter, montageteknik och betydelsen av ljud och ljus blir 
centrala. Undervisningen syftar även till att främja lärandet i mediet rörlig 
bild genom övningsuppgifter där eleverna får experimentera med rörlig bild 
som medium för att åstadkomma effekter som förmedlar ett speciellt 
budskap. 

Då lärarna i svenska arbetar utifrån intentionen att berätta en historia 
utifrån en dramaturgisk uppbyggnad med en början, mitt och slut, så blir 
dock bildlärarens fragmenterade syn på berättandet problematiskt och 
skapar intressekonflikter inom projektet. Bildläraren är medveten om denna 
intressekonflikt men menar att för hennes del så räcker det med att arbeta 
med en liten del av elevernas berättelse för att uppnå måluppfyllelse i ämnet 
bild, vilket hon uttrycker på följande sätt ”… jag kanske är lite nonchalant för 
den stora händelsen, jag kan känna att egentligen så räcker det med en 
mindre bit för att kunna se om de kan göra häftiga bilder, för det är ju bilder 
fast de är rörliga”. 

Bildlärarens förhållningssätt till arbetet är i min tolkning ett resultat av 
den plats och betydelse rörlig bild som medium ges i projektet. Den största 
delen av arbetet genomförs i ämnet svenska och bildämnet kommer in i 
projektet först när svenskämnet avslutat sin del. Arbetet har inte planerats 
av lärarna tillsammans och ämnena har inget gemensamt syfte med 
projektet. Kanske kan man påstå att själva upplägget av projektet främjar en 
uppdelning mellan ämnena som medför att de arbetar var för sig och utifrån 
skilda intentioner med berättandet i genren skräck. 
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Rörlig bild som medieringsform 
Vygotsky (1978) menar att språket (representationen) är det som möjliggör 
tänkandet. Olika språkliga uttryck, representationer, möjliggör olika sätt att 
tänka och uppleva ett innehåll. På så sätt ger en skriftlig representation en 
annorlunda upplevelse än en visuell eller intermodal sådan. Själva mediets 
förutsättningar för att skapa en berättelse, hur det narrativa gestaltas utgör 
betydelsen och ligger till grund för den upplevelse som betraktaren erfar. På 
så sätt är vad man berättar (innehållet) beroende av och interagerar med hur 
man berättar (formen). En berättelse om skräck kan i stora drag ha samma 
innehåll men skiljer sig i hur berättelsen gestaltas i skriftlig och intermodal 
form. Inom filmteori delas berättandet upp i två delar: story, som är själva 
berättelsen och plot, som är handlingen, alltså det sätt som berättelsen 
gestaltas på (Bordwell & Thompson, 2013).  Med hjälp av filmens plot kan en 
historia berättas på olika sätt. 

I min studie arbetar eleverna med mediet rörlig bild där de i projektets 
slutfas producerar en film inom genren skräck. Utifrån mina analyser av de 
filmer som producerats diskuterar jag frågan hur det mediespecifika lärandet 
realiseras i elevernas filmer.  

Gestaltandet av det narrativa är den process där eleverna med hjälp av 
filmens plot presenterar händelsen för åskådarna. I analysarbetet med 
elevernas filmer kan fyra faser identifieras som har betydelse för gestaltandet 
av den narrativa strukturen i filmen. I den första fasen i ämnet svenska då 
eleverna utifrån sitt synopsis producerar sitt manus, sker gestaltning av den 
berättelse man vill förmedla i scener, val av miljöer och karaktärer, dialog 
och framåtrörelse i form av en inledning, en mitt och ett slut. Hur detaljerat 
eleverna beskriver scenerna kan variera mellan grupperna, enligt 
svensklärarna. Den andra fasen är när eleverna planerar sin film med hjälp 
av ett bildmanus, där utvalda scener i filmen beskrivs noggrant och där 
bildutsnitt, kamerarörelser, ljudeffekter och scenbyten anges i både bild och 
text. Denna fas är tänkt att genomföras i bildämnet, men genomförs endast i 
två av tre klasser. Processens tredje fas är själva kameraarbetet. För att 
medvetet genomföra sitt kameraarbete så att det material eleverna får med 
sig till redigeringsrummet innehåller ett varierat bildmaterial så underlättar 
det, om eleverna arbetar utifrån ett bildmanus. I processens fjärde fas, 
redigering av det filmade materialet, har eleverna möjlighet att ytterligare 
forma filmens plot med hjälp av användandet av olika effekter såsom 
bildutsnitt, ljus, ljud och färg. Dessa effekter kan förstärka känslan i filmen 
och göra den starkare och mer obehaglig för betraktaren. Även de val som 
eleverna gör när det gäller att välja de scener som klipps samman och på 
vilket sätt detta ska ske är en central del av den narrativa gestaltningen. 

De tre klasser som arbetar med att producera filmer utgår från tre olika 
arbetssätt. Samtliga klasser formulerar sin berättelse i skriftlig form i ett 
manus i ämnet svenska. Därefter skiljer sig klasserna åt i det sätt de arbetar 
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med mediet rörlig bild. Jag kommer främst att diskutera hur det narrativa 
visar sig i elevernas filmproduktioner med fokus på det mediespecifika för 
mediet rörlig bild.  

I klass A filmar eleverna hela den berättelse som utformades i det 
skriftliga manuset i ämnet svenska. I ämnet bild väljs sedan några scener ut 
för att bearbetas utifrån den rörliga bildens specifika sätt att berätta. I min 
analys av filmerna kan jag identifiera dessa scener. De utmärks genom att 
eleverna använder sig av speciella gestaltningskomponenter inom mediet 
rörlig bild såsom varierande bildutsnitt, subjektiv kamera och medveten 
klippteknik. I min tolkning är detta ett resultat av att eleverna innan 
kameraarbetet producerat ett bildmanus med tydliga instruktioner om hur 
arbetet ska genomföras. Här visar min analys på betydelsen av utförandet av 
ett bildmanus för att kunna uppnå kvalitet i mediet. I de scener där eleverna 
inte producerar ett bildmanus så tenderar filmmaterialet att likna filmad 
teater där eleverna agerar framför kameran. De bildutsnitt som förekommer 
är i huvudsak miljö- eller helbild. Utifrån de fyra faser som identifieras ovan 
så visar resultatet på att en högre kvalitet uppnås i relation till det 
mediespecifika i elevernas filmer då de använder sig av samtliga fyra faser i 
gestaltandet av det narrativa i mediet rörlig bild. 

Klass B genomför hela arbetet i ämnet svenska utan att blanda in 
bildämnet. Min analys visar att i de flesta av elevernas filmproduktioner 
används mediet rörlig bild utan någon större medvetenhet om de 
möjligheter som mediet erbjuder. En film skiljer sig dock från de övriga. I 
den film som valts ut för en mer genomgående analys berättas historien med 
hjälp av berättarkomponenter som är specifika för mediet rörlig bild. Jag 
tolkar detta som att eleverna i sitt skriftliga manus även inkluderat det 
arbete som är tänkt att genomföras i processens andra fas, gestaltandet av 
berättelsen i ett bildmanus. Den ansvarige svenskläraren påpekar också att 
denna grupp beskriver handlingen i sitt manus så utförligt att ”det är nästan 
så att man kan se det framför sig”. Eleverna har även i processens fjärde fas 
redigering av det filmade materialet arbetat med bild- och ljudeffekter på ett 
sätt som ytterligare förstärker det mediespecifika för mediet rörlig bild. I 
min analys av denna film är det tydligt att eleverna visar en medvetenhet om 
hur rörlig bild som gestaltningsform kan användas. Möjligen kan man anta 
att det i gruppen finns elever med speciellt intresse för film eller som tidigare 
har arbetat med mediet. Denna film är också den längsta av alla filmer som 
producerades vilket även det kan tolkas som att gruppen lagt ner mycket tid 
och intresse i sitt arbete med rörlig bild. 

Klass C väljer endast ut en eller några scener av det skriftliga manus som 
producerats i ämnet svenska. Dessa scener bearbetas i ett bildmanus där 
varje bildruta beskrivs noggrant och där bildutsnitt, kamerarörelser, 
ljudeffekter och scenbyten anges i både bild och text. I klassens arbete ligger 
fokus på det mediespecifika för mediet rörlig bild. I min analys av filmerna 
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framgår detta tydligt då eleverna till stor del använt sig av olika bildutsnitt, 
ljus och ljud och redigeringseffekter som utmärker mediets 
gestaltningsmöjligheter. I den film som är föremål för min mer utförliga 
analys har eleverna använt sig av montageteknik för att forma filmens plot. 
Att kombinera fragment av en berättelse i ett montage på ett sätt som är 
betydelsebärande, är utmärkande för film som medium (Metz, 1980; 
Nordmark, 1976). Montaget som metod innebär oftast att kameraarbetet 
planerats noggrant i ett bildmanus så att eleverna får med sig det 
bildmaterial som de behöver in i redigeringsarbetet. Vad som dock saknas i 
dessa filmer är en historia med en början, mitt och slut, vilket kan sägas vara 
en naturlig följd av att endast några scener varit föremål för filmarbetet. 

Att bemästra ett redskap är att veta hur det används. Denna färdighet 
innebär att ha kunskap om, eller att vara skicklig i, att använda redskapet på 
dess egna villkor. I elevernas filmproduktion innebär detta att eleverna har 
kunskaper om de berättarkomponenter som utmärker mediet rörlig bild, att 
de har kunskaper i att hantera en filmkamera och redigeringsutrustning 
samt en viss medvetenhet om begrepp och teori inom området rörlig bild. 
Jag vill tolka mitt resultat som att eleverna påbörjat ett bemästrande av 
mediet rörlig bild. I de klasser där eleverna gavs möjlighet att forma sitt 
narrativ i visuell form med hjälp av ett bildmanus visar deras filmer en 
medvetenhet om hur berättande kan gestalta sig med den rörliga bildens 
speciella medieringsform. En sammanfattande tolkning av elevernas 
filmproduktion är att om elever får undervisning i rörlig bild som medium så 
realiseras det mediespecifika lärandet i deras filmer. 

Det vidgade kunskapsbegreppet 
Det vidgade kunskapsbegreppet lanserades i betänkande Skola för bildning 
(SOU, 1992:94). I den kunskapsdiskussion som fördes i betänkandet 
introducerades fyra kunskapsformer som sedan dess varit centrala i svensk 
grundskolan: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Trots att en ny 
läroplan, Lgr11, introducerats är det fortfarande detta dokument som ska 
vara vägledande för skolan idag (Wahlström, 2015). Min intention med att 
lyfta fram bildningsbegreppet i detta sammanhang är att den kunskapssyn 
som ligger till grund för den svenska skolan, där bildning definieras som 
något som skapar förändringar i hela personligheten, förutsätter att alla 
former av kunskap får en given plats i skolan och den praktiska aspekten av 
lärande får en lika stor betydelse som den teoretiska. I ett vidgat 
kunskapsbegrepp ses inte teori och praktik som varandras motsatser utan är 
en sammansatt del av hur arbetet i skolan ska genomföras (Carlgren, 2012).  
I det projekt som jag studerar, Skräckgenren inom litteratur och film, 
används medieringsformerna tal, skrift, stillbild och rörlig bild. Inom 
samtliga av dessa medieringsformer finns en teoretisk och en praktisk 
aspekt. Oavsett om eleverna ska lära sig att skriva en reflekterande text i 
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ämnet svenska eller producera en skräckfilm i ämnet bild, så behöver de 
fakta om ämnet (och mediet), de behöver förstå innehållet (och mediet), och 
de behöver utveckla en färdighet i att skriva reflekterande text såväl som en 
färdighet i att arbeta med mediet rörlig bild.  

I den kunskapsdiskussion som läroplanen förordar, samt med tanke på de 
stora förändringar som vårt informationssamhälle innebär kan 
medieringssätt såsom film, bild och digitala medier utmana de arbetssätt och 
den organisation som styr verksamheten i dagens skola (Erixon, 2014). Detta 
kan visa sig på så sätt att medieringsformer som inte faller inom skolans 
traditionella, muntlig och skriftlig mediering, anses mindre viktiga i 
diskussionen om vad kunskap är. I projektet synliggörs denna problematik 
genom svensklärarnas inställning att det skriftliga manuset anses vara den 
medieringsform som mediet rörlig bild ska rätta sig efter. Trots att syftet 
med att producera en skräckfilm för svenskämnet är att arbeta med texter 
som kombinerar ord, bild och ljud, så är det talade och det skrivna ordet de 
medieringar som kan beskrivas som ämnet hemmedium, (Marner & 
Örtegren, 2003) som får en överordnad roll. Att mediet rörlig bild har ett 
eget, mediespecifikt sätt att berätta är inte relevant för lärarna i svenska. 

Det är i detta sammanhang viktigt att beakta att de fyra 
kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet inte svarar 
mot olika kunskapsområden utan utgör olika aspekter på kunskap (Carlgren, 
2012). Inom praktiska såväl som teoretiska kunskapsområden ryms alla 
dessa aspekter av kunskap och lärande. I ett arbete med rörlig bild visar sig 
kunskap i form av fakta, den rent informativa aspekten av kunskap, att ”veta 
att”, genom teorier om dramaturgi, berättarkomponenter, redigeringsteknik 
etc. Även genom studier och analyser av olika filmklipp bygger eleverna upp 
sin kunskap om film som medium. Eleverna utvecklar på så sätt en förståelse 
för mediets möjligheter och begränsningar. Förståelse kommer till uttryck 
som en förmåga att tolka och förklara, att ”veta varför” olika sätt att använda 
mediet ger filmen dess specifika betydelse. Färdighet i att använda mediet, 
att bemästra det på dess egna villkor, fokuserar på själva utförandet, att 
”veta hur” man uttrycker sig och kommunicerar på bästa sätt med rörlig bild 
som medium. Förtrogenhet infinner sig när eleverna är så bekanta med 
mediet att de kan använda det utifrån egna intentioner och i mediet rörlig 
bild kommunicera det budskap som de eftersträvar. Detta innefattar, per 
definition, en mediespecifik kunskap. 

I det projekt jag studerar anser samtliga lärare att elevernas lärande i 
mediet rörlig bild är en angelägenhet för bildläraren. Utmärkande för arbetet 
är ämnenas uppdelning av ansvarsområden inom projektet. I ämnet svenska 
ansvarar man för genren inom litteraturen men använder sig också av 
filmsnuttar för att visa på och diskutera hur skräck kan gestaltas i ett 
narrativ. Att producera film däremot, att arbeta praktiskt med mediet rörlig 
bild, betraktas som bildlärarens ansvarsområde.  
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Utav det samlade kunskapsbegreppet fyra kunskapsformer får fakta och 
förståelse en framskriven roll i ämnet svenska, under den största delen av 
projektet. Den bedömningsmatris som svensklärarna använder för projektet, 
där även arbetet med rörlig bild ingår, utgår från begreppen: fakta, förståelse 
och analys (bilaga 5). Begreppen färdighet och förtrogenhet förekommer 
inte. I min tolkning kan detta bero på ett flertal orsaker. Sett ur ett 
perspektiv kan det sägas vara en konsekvens av skolans hierarkiska 
kunskapssyn där teoretiska kunskaper tillskrivs en mer framskjuten roll än 
praktiska kunskaper. Sett ur ett annat perspektiv så ger inte skolans 
nuvarande struktur de möjligheter som skulle behövas för att uppnå 
färdighet- och förtrogenhetskunskap inom alla områden och medier. De 
ramfaktorer som utgör förutsättningarna för bildläraren och svensklärarnas 
arbetssituation kan sägas försvåra, om inte omöjliggöra, ett arbete där 
eleverna kan uppnå lärande i dessa kunskapsformer. För att kunna arbeta 
med utvecklandet av lärande som har att göra med färdighet och 
förtrogenhet krävs tid. Att bildläraren främst fokuserar på att utveckla en 
färdighet i att arbeta med rörlig bild kan även det tolkas som ett resultat av 
den begränsade tid som finns för arbetet i rörlig bild inom projektet. Brist på 
tid, men också bildämnets marginaliserade plats i projektet, för med sig att 
bildläraren inte betraktar innehållet i projektet som helhet som sitt 
ansvarsområde. Ett sådant förhållningssätt är inte oproblematiskt då den 
berättelse som eleverna formulerar i det skriftliga manuset innehåller en 
dramaturgisk struktur som, i bildlärarens arbete, fragmenteras och förlorar 
sin betydelse. I bedömningen av elevernas filmer utgår bildläraren också 
endast från kriterier som relaterade till elevernas förståelse av, och färdighet 
i, att berätta med mediet rörlig bild. På så sätt går en helhetssyn på elevernas 
arbete förlorad och lärarna i de båda ämnena förhåller sig på skilda sätt till 
de kunskapsformer som utgör det samlade kunskapsbegreppet.  

Förtrogenhetskunskap kommer till uttryck som omdöme. I betänkandet 
(SOU, 1992:94) menar man att förtrogenhetskunskap, till skillnad från fakta, 
förståelse och färdighet, är kunskapens tysta dimension, den kunskap som 
kanske är svårast att uppfatta och förhålla sig till. Förtrogenhetskunskapen 
är ofta förenad med sinnliga upplevelser och kommer till uttryck i förmågan 
att göra bedömningar, menar man. Att vara förtrogen med något innebär att 
man kan tillämpa sin kunskap på olika sätt beroende på det unika i 
situationen. Genom erfarenhet av olika situationer utvecklas förmågan att 
göra kvalitativa bedömningar och på så sätt kunna se likheter och skillnader 
(Carlgren 2012).  

Distinktionen mellan läroplanens färdighet och förtrogenhet kan jämföras 
med de begrepp som Wertch (1998) presenterar som bemästrande och 
appropriering. Att bemästra något innebär att ha förmågan att hantera 
mediet på mediets villkor. Appropriering handlar om att använda sig av 
mediet utifrån egna intentioner och på egna villkor, en mer kreativ ingång 
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som syftar på elevens egen tillämpning för att skapa ny kunskap. Inbegripet i 
att använda mediet för egna intentioner, att appropriera mediet, ligger 
möjligheten att göra medvetna val, att förändra och utveckla. Genom 
erfarenhet, genom att bemästra mediet, och på så sätt få en känsla för dess 
möjligheter och begränsningar utvecklas en förtrogenhet med mediet och 
därigenom också en möjlighet för individen att utveckla, förnya, pröva 
mediet i mer komplexa situationer, att hitta nya lösningar och gå utanför det 
för mediet givna. Definitionen av förtrogenhet som en tyst, sinnlig och 
oartikulerad kunskap kan i detta sammanhang ses som problematiskt, då 
den process som utvecklandet av nya lösningar, nya gestaltningsformer ofta 
kräver att vi medvetet i tanke och ord formulerar vad det är vi gör. En sådan 
definition antyder att förtrogenhetskunskapen är automatiserad (Marner, 
2005), det vill säga att den är så bekant för oss att den är omedveten eller 
tyst kunskap. Här kan definitionen av förtrogenhet som ”omdöme” innebära 
en betydelseförskjutning från det oartikulerade, till viss del omedveten 
kunskap, till en medveten förmåga att reflektera över sina kunskaper och på 
så sätt utveckla och främmandegöra (Sklovskij, 1971) det som tas för givet. 

I ett sådant resonemang kan approriering ses som en syntes av det 
samlade kunskapsbegreppet och innefatta alla de kunskapsformer som 
inbegriper detta. För att kunna approriera något, för att göra det till sitt och 
använda mediet på sina egna villkor, krävs grundläggande kunskaper om 
mediet och förståelse om hur det är uppbyggt ”att veta att”. För att kunna 
använda sig av mediet, för att bemästra det, måste man ”veta hur”. 
Förtrogenhet står för den tysta kunskap som svarar mot omdömet ”att veta 
vad”. En högre nivå av komplexitet förutsätter att individen approprierar 
mediet, gör det till sitt och på så sätt utvecklar ny kunskap. Appropriering 
kan därför i betydelsen införliva och utveckla ses som något mer än enbart 
förtrogenhet med mediet. Appropriering inkluderar det samlade 
kunskapsbegreppet och möjliggör en förnyelse i användandet av mediet på 
egna villkor.  

Vad mitt resultat visar är den problematik som uppstår, när medieringar 
som inte har en tradition och en historia i skolans verksamhet, ska verka i 
ämnesövergripande projekt. I relation till de fyra kunskapsformerna finns 
inom medieringar som det talade och skrivna ordet, utarbetade metoder och 
forskning rörande hur inlärning går till. När nya medieringar kommer in i 
skolans verksamhet är det inte ovanligt att denna plattform av forskning och 
beprövad erfarenhet om hur lärande sker, saknas eller är relativt liten. Skilda 
medieringsformer har dock olika förutsättningar och begränsningar. Den 
didaktiska design (Kress, 2014) som lärare utarbetar inför arbetet är ett sätt 
att synliggöra detta. I sin planering, i genomförandet och i 
utvärderingsarbetet, behöver lärare vara medvetna om skilda medieringars 
betydelse för lärande. För att alla aspekter av det vidgade kunskapsbegreppet 
ska vara närvarande i ett projektarbete så är det av vikt att alla medieringar 
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ges lika värde i projektet och att såväl teoretiska som praktiska aspekter av 
arbetet problematiseras utifrån kunskapsbegreppets fyra lärandeformer. 

Resultatet från min studie visar på de problem som kan uppstå då skilda 
medieringsformer ska samsas i projektbaserat lärande. Det visar också på 
olika ämnens skilda förutsättningar att arbeta i projekt då ramfaktorer som 
timfördelning, resurser, ämneskonceptioner och andra faktorer påverkar 
möjligheten till samarbete mellan ämnena. Min studie genomförs på en 
utvald grundskola där jag studerar ett ämnesövergripande projekt. Studien 
kan inte sägas vara generell för projekt där olika medieringar möts. Dock kan 
förhoppningsvis mitt resultat vara av intresse för planering och utvärdering 
av liknande projekt där skilda ämnen och olika medieringar ska samsas och 
samverka. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 1 

Intervju 1 med svensklärare och bildläraren i projektet. 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på skolan? Vilka ämnen undervisar du i? Hur ser 
din tjänst ut? Vilka ämnen finns i din lärarexamen?( Samt ålder, kön etc.). 

 Kan du beskriva projektet ”Tema Skräck”? Vad arbetar ni med? Hur ser 
innehållet ut? 

Ni har arbetet med samma tema i några år nu. När genomfördes temat första 
gången? 

Hur kom det sig att ni startade projektet? 

I temat samarbetar flera lärare. Vilka lärare är med i projektet? Vilka har 
ansvar för vad? Hur tycker du att samarbetet fungerar? 

Eftersom ni arbetar med rörlig bild så behöver ni ha tillgång till kamera, 
redigeringsutrustning etc. Finns detta på skolan?  

Syfte 

Kan du beskriva hur arbetet/projektet Tema Skräck är upplagt? Vad gör ni? 
Hur? 

Vad skulle du säga är syftet med ert arbete? 

Eftersom flera ämnen deltar så finns ju även olika mål. Vilka ämnen deltar i 
projektet? Hur tänker du när det gäller fördelningen mellan dessa ämnens 
olika måluppfyllelser?  

Intentioner/ förväntningar 

Om du tittar tillbaka på tidigare år då ni genomfört projektet - Är du nöjd 
med resultatet? 

Har några förändringar genomförts? Vad? 



 

2 

Vad förväntar du dig av detta års arbete? Något du tycker är speciellt viktigt 
att arbeta med/att uppnå? Varför? 

Bedömning och examination 

Hur bedömer du elevernas arbeten? 

Är vissa moment speciellt viktiga för dig när du bedömer vad eleverna lärt 
sig i temat? Vad? 

Har du några speciella uppgifter som du använder just för examination? 

I mitt arbete kommer jag att titta främst på den film som eleverna ska 
producera. Hur stor plats har den delen i temat, enligt dig? 

Har du några speciella tankat kring vad du vill att eleverna ska lära sig när 
det gäller just filmarbetet? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 2a 

Intervju 2 med svensklärare i projektet 

Utvärdering av projektet 

Nu när projektet är klart, hur tycker du att det har fungerat? 

Utifrån de intentioner och förväntningar du hade när ni startade i höstas, 
skulle du säga att det blev som du tänkt dig? 

Har några förändringar gjorts utifrån den ursprungliga planeringen under 
projektets gång? Är det något som du skulle vilja göra annorlunda nästa år 
om ni ska genomföra projektet då? 

Lärarnas delaktighet och medverkan i projektet 

Är det korrekt att säga att projektet skräck är ett samarbete mellan ämnena 
svenska och bild? 

Hur ser du på fördelningen mellan dessa ämnens plats i projektet?  

Har något ämne fått större del än det andra? Vad tror du att det beror på? 

Har filmarbetet förändrats i och med att bildämnet tar hand om filmning och 
redigering? På vilket sätt? 

Projektets olika delar 

Har jag uppfattat det rätt när jag säger att de delar som ligger till grund för 
bedömning är: 

läsförståelse - Svarta katten 

en utredande text – utifrån föreläsningar/ novell/ filmklipp 

manus 

loggbok 

film 
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Bedömning  

Hur har du bedömt elevernas arbete inom projektet? 

Hur har examinationsuppgifterna sett ut? Jag vet att ni reviderade era 
kriterier för bedömning, tycker ni att de nya kriterierna fungerat bra? 

Har alla svensklärare haft samma bedömningskriterier? 

Har alla svensklärare haft samma examinationsuppgifter? 

Hur tänker du kring bildämnets del i projektet när det gäller betyg och 
bedömning? 

Några av er lärare uttryckte det så att bildämnets mål var att bedöma 
kameravinklar, klipp etc., medan svenskämnet mera tittade efter att filmen, 
som färdig produkt, utryckte den berättelse man utformat i manus. Stämmer 
det? 

Vad skulle du säga att loggboken fyllt för syfte i projektet? 

Loggbokens betydelse för bedömning? Hur tänker du där? 

Har man i projektet haft någon gemensam betygskonferens vid projektets 
slut? 

En intention med projektet var att få med så många förmågor som möjligt 
hos eleverna. Kan du utveckla den tanken. 

Till Svensklärare A - Om jag uppfattade dig rätt så var du inte så förtjust i att 
bildläraren vill arbeta med att göra endast en scen i en film, och du var rädd 
för att eleverna skulle tycka att det var meningslöst om de inte fick göra en 
hel film färdig. Blev det så? 

När du nu ser det färdiga resultatet, hur ser du på filmarbetet då? 

Hur stor påverkan tycker du att de insatser som eleverna fått(möte med 
regissör, hjälp från AV media etc. )har haft? 

Hur skulle du som svensklärare beskriva filmens betydelse i projektet som 
helhet? 

Filmerna 
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Är du nöjd med de filmer som eleverna producerat?  

Vad är bra? Vad är mindre bra och kunde vara bättre? 

Ett av de mål som projektet vill uppnå är - kombination av text, ljud och bild 
- tycker du att eleverna lyckats med det? 

Finns det andra mål som du anser att eleverna når genom arbeta med att 
göra film? 

Vad skulle du säga är det centrala i filmarbetet? Vad förväntar du dig att 
eleverna ska lära sig? Kan du ge några exempel på någon film/eller delar i en 
film som du tyckte var särskilt lyckad? 

Kan du berätta om hur det går till när filmerna är färdiga och de ska 
redovisas? Visas filmerna för några andra än de som varit med i projektet? 

Jag tänkte att vi skulle titta på filmerna tillsammans. Går det bra? 

Vi tittar på filmerna tillsammans. 

Utav de filmer som din klass gjort, är det någon som du tycker sticker ut, där 
du tycker att eleverna lyckats speciellt bra? 

Vad är det som du tycker de lyckats bra med? 

Är det någon film som du anser varit mindre lyckad? På vilket sätt? 
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Bilaga 3. Intervjuguide 2b 

Intervju 2 med bildläraren i projektet 

Utvärdering av projektet 

Nu när projektet är klart, hur tycker du att det har fungerat? 

Utifrån de intentioner och förväntningar du hade när ni startade i höstas, 
skulle du säga att det blev som du tänkt dig? 

Har några förändringar gjorts utifrån den ursprungliga planeringen under 
projektets gång? Är det något som du skulle vilja göra annorlunda nästa år 
om ni ska genomföra projektet då? 

Du var inte nöjd med resultatet förra året. Vad var det du var missnöjd med? 
Anser du att resultatet blivit bättre denna gång? Hur? 

Vad skulle du säga att eleverna uppnått med att arbeta med rörlig bild i 
projektet? 

Vad har de lärt sig? 

Lärarnas delaktighet och medverkan i projektet 

Är det korrekt att säga att projektet skräck är ett samarbete mellan ämnena 
svenska och bild? 

Hur ser du på fördelningen mellan dessa ämnens plats i projektet?  

Har något ämne fått större del än det andra? Vad tror du att det beror på? 

Hur tänker du kring bildämnets del i projektet?  

Bedömning  

Hur har du bedömt elevernas arbete inom projektet? 

Hur har examinationsuppgifterna sett ut?  

Hur tänker du kring bildämnets del i projektet som helhet när det gäller 
betyg och bedömning? 
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Några av svensklärarna uttryckte det så att bildämnets mål var att bedöma 
kameravinklar, klipp etc., medan svenskämnet mera tittade efter att filmen, 
som färdig produkt, utryckte den berättelse man utformat i manus. Stämmer 
det? 

Vid ett av våra samtal tidigare så framkom det att ett av de mål som projektet 
har är att eleverna ska öva sig på att kombinera text, ljud och bild. Film kan 
ju vara ett sådant sätt. Hur ser du på det? Anser du att arbetet med rörlig 
bild gjort att eleverna uppnått målet? 

Finns det andra kriterier som eleverna uppfyller genom att arbeta med att 
göra film? 

Har man i projektet haft någon betygskonferens vid projektets slut? 

När du nu ser det färdiga resultatet, hur ser du på filmarbetet då? 

Detta år vet jag att du framfört ett önskemål om att endast filma en scen av 
elevernas skrivna manus. Nu blev det ju inte så att alla klasser arbetade på 
det sättet. Hur ser du på de olika sätt som klasserna arbetat med? Anser du 
att den klass som arbetade med endast en scen av manuset uppnådde något 
annat är de övriga klasserna?  

Hur stor påverkan tycker du att de insatser som eleverna fått (möte med 
regissör, hjälp från AV media etc.) har haft? 

En intention med projektet var att få med så många förmågor som möjligt 
hos eleverna. Kan du utveckla den tanken. 

Hur skulle du som bildlärare beskriva filmens betydelse i projektet i sin 
helhet? 

Filmerna 

Är du nöjd med de filmer som eleverna producerat?  

Vad är bra? Vad är mindre bra och kunde vara bättre? 

Vad skulle du säga är det centrala i filmarbetet? Vad förväntar du dig att 
eleverna ska lära sig? Kan du ge några exempel på någon film/eller delar i en 
film som du tyckte var särskilt lyckad? 
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Kan du berätta om hur det går till när filmerna är färdiga och de ska 
redovisas? Visas filmerna för några andra än de som varit med i projektet? 

Jag tänkte att vi skulle titta på filmerna tillsammans. Går det bra? 

Vi tittar på filmerna tillsammans. 

Utav de filmer som dina klasser gjort, är det någon som du tycker sticker ut, 
där du tycker att eleverna lyckats speciellt bra? 

Vad är det som du tycker de lyckats bra med? 

Är det någon film som du anser varit mindre lyckad? På vilket sätt? 
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Bilaga 4. Pedagogisk planering Svenska 

 

 



 

10 

 



 

11 

Bilaga 5. Betygskriterier 

Svenska 

 




