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Abstract 
 
Den tekniska utvecklingen i samhället gör att medieanvändning i dagens skola är ett ämne som ställer 

krav på både lärare och elever. Den teoretiska utgångspunkten grundas på en sociokulturell syn på 

lärande och den potential visuella medier som TV och film har som ett pedagogiskt verktyg i 

klassrummet. Detta arbete undersöker vidare en grupp lärares attityder om och användning av medier 

som TV och film på högstadie- och gymnasieskolor i en kommun i södra Sverige. En undersökning 

baserad på 43 enkäter och sex intervjuer ligger till grund för den analys och diskussion som belyser 

hur denna grupp lärare använder TV och film i undervisningen, vilket material de använder och varför 

de använder detta. Undersökningens resultat tyder på en medvetenhet hos berörda lärare angående 

mediernas olika funktioner för att intressera och engagera elever. En genomgående vilja att använda 

medier i undervisningssyfte och utveckla kunskaper inom området ställs mot lärarnas personliga 

invändningar och praktiska problem i verksamheten. 

 
 
 
 
Ämnesord: kognition, konstruktivismen, medier, TV, film, lärare, elev, lärande, klassrum, media 
literacy, vidgat textbegrepp 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

En lärare är en människa som är utbildad i syfte att, bland annat, bidra till individers 

utveckling i ett komplext, krävande och föränderligt samhälle (Lärarboken, 2006). Detta 

uppdrag, anser vi, innebär lika mycket ansvar som mod och kreativitet, men det är inte helt 

klart exakt hur läraryrket ska se ut. En något vag riktlinje i styrdokumenten och den egna 

synen på människan, samhället och lärande gör att undervisning i stort sett är upp till var och 

en att utforma. Det finns mycket forskning och teorier kring lärande och 

undervisningsmetoder (Säljö, 2000). Om skolan ska vara lika attraktiv och värdefull för 

eleverna som den värld de möter utanför skolan så måste eleverna känna sig delaktiga i 

verksamheten och se den som en del av sitt identitetsskapande (Persson, 2000). Det 

traditionella text- och övningsbaserade klassrummet har med åren förvandlats till ett mer 

kommunikativt samspel, elever och lärare emellan, och det betyder att lärare kan inkludera 

och utnyttja elevernas egna intressen och kultur i sin undervisning (a.a.). De olika medierna i 

samhället, till exempel TV, datorn och Internet tar mycket plats och spelar en stor roll i 

ungdomars liv. Syftet med denna studie är att undersöka om lärare på högstadiet och 

gymnasiet använder sig av TV och film i sin undervisning, hur och i vilken utsträckning de 

gör så. 

 

Skolan är och har länge varit en särskild plats för lärande, men det betydde något annat för ett 

sekel sedan än det gör nu. Böcker, pennor och papper har varit klassrummets standardredskap 

och läraren har stått vid katedern och lärt ut fakta som tyckts fungera som kunskap. Några 

tecken på att detta har förändrats syns tydligt idag: det står en TV, en DVD-spelare och 

datorer med internetkoppling till förfogande och komplexa begrepp som kunskap och lärande 

tolkas och diskuteras på många håll, särskilt inom lärarutbildning. De senaste trettio åren, med 

hjälp eller tvång av TV, datorn och Internet, har klassrummet förändrats avsevärt, men det 

tycks ändå inte riktigt hunnit ikapp den tekniska utvecklingen i samhället eller dess 

medlemmar. Utveckling kräver att nya idéer, metoder och material ska kunna absorberas och 

omsättas, och skolan är inget undantag. Dagens massmedier har blivit en så pass stor del av 

ungdomars vardag att de konkurrerar med skolan och även prioriteringen av fritid och sömn. 

Idag tillbringar ungdomar ungefär lika mycket tid med medier som med sina lärare eller 

förälder. Information finns överallt att ladda ner, läsa och höra, och ändå sedan TV kom in i 
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hemmet har kanske det största argumentet emot den varit att unga ska antingen bli våldsamma 

och avtrubbade eller slöa och fördummade. Det finns mycket forskning kring denna tes än 

idag men, som Wall och Stigbrand (1984) påpekade för över tjugo år sedan, konkret bevis 

finns dock inte. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 
TV och film är bara två av många medier som ingår i ungdomskulturen utanför skolan, men 

finns de i skolan? Ska de finnas? Kan elever lära sig av dem? Dessa är frågor för pedagoger 

som kan hjälpa till att hitta nya vägar till skolans, sina egna och elevernas mål. Två viktiga 

frågor är om skolan kan anpassa sig till elevernas behov och hur den ska lyckas med 

uppdraget. Syftet med studien är att undersöka i vad mån en utvald grupp lärare använder sig 

av medier som TV och film i undervisningen och hur de arbetar med dem. Andra frågor som 

ställs är: vilka material använder de? Hur arbetar de med medier och varför? Vad blir det för 

resultat? Hur upplever de medieanvändning i skolan? Vilka motiveringar finns för att inte 

använda medier? Var finns det motstånd? Kan de tänka sig fortbildas för att kunna göra det i 

framtiden? Genom att ta del av lärares åsikter, motiveringar och upplevelser av dess 

användningsområden vill vi skapa en bild av hur medier som TV och film används i dagens 

undervisning. 

 

1.3 Disposition 
 
I introduktionen till arbetet resoneras det kring vilken roll läraren har i dagens skola och hur 

lärare kan arbeta för att nå ut till sina elever och göra dem till aktiva deltagare i 

undervisningen.  Utifrån dessa resonemang fokuserar författarna på hur TV och film kan 

användas i detta syfte och hur en utvald grupp lärare använder sig av TV och film i sin 

undervisning. Forskningsbakgrunden presenterar relevant forskning kring medier och hur de 

påverkar och påverkas av samhället runt om samt hur styrdokumenten påverkar moderna 

mediers användningsområden i klassrummet. Kapitel tre diskuterar lärandeteoriernas och 

vikten av att vara medveten om olika inlärningsstilar. I problempreciseringen problematiseras 

inte bara mediers roll i skolan utan också lärarnas roll i undervisningen. 
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Metodvalet föll i första hand på en enkätundersökning men eftersom insamlad data inte blev 

tillräcklig för att dra några generella slutsatser så valde vi att komplettera enkäterna med 

intervjuer. I metodkapitlet presenteras genomförandet av undersökningen samt urvalet av 

respondenter. Resultatet av den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen presenteras 

och analyseras sedan. Arbetet avslutas i diskussionen med några reflekterande frågor som 

skulle kunna leda fram till fortsatt forskning inom ämnet. 
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2. Forskningsbakgrund 
 
Grunden för denna undersökning består av en kombination av de krav som finns på lärare i de 

svenska nationella kursplanerna och styrdokument, några etablerade och relevanta teoretiska 

aspekter på lärande i allmänhet, inklusive bland annat det vidgade textbegreppet och 

variationsteorin, samt tidigare forskning inom området som berör medier och deras praktiska 

användning i skolan. Förhållandet mellan dessa faktorer utgörs av två antaganden: att lärande 

sker på olika sätt för individer i olika kontexter och att medier som TV och film är precis lika 

användbara och lärorika som texter av olika slag. För att kunna pröva dessa kommer tidigare 

forskning att jämföras med lärares åsikter och erfarenheter av medieanvändning. De teoretiska 

aspekterna på lärande och de forskningsexempel som används i forskningsbakgrunden valdes 

för sin relevans inom detta specifika undersökningsområde. 

 

2.1 Skolans styrdokument och lagar 

Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94, skollagen och FN:s barnkonvention är alla till för att försäkra alla 

barn, eller elever, om likvärdig utbildning och för att skydda dem från alla former av 

kränkande behandling (Lärarboken, 2006). Lpfö 98 kommer inte att diskuteras vidare 

eftersom den behandlar förskolan och undersökningen riktar sig mot användningen av medier 

som TV och film i undervisningen i grundskolans senare år och gymnasieskolan. En grund till 

fortsatt lärande byggs givetvis i det tidigaste stadiet och det måste påpekas att detta visas 

tydligt i Lpfö 98 också. 

 

2.1.1 Lpo 94 och Lpf 94 

1994 års läroplan används för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och i 

fritidshemmet, förkortat Lpo 94. Lpo 94 uttrycker sig i termen medier i målen att uppnå. Det 

är en term som inte endast behöver betyda medier i form av TV och film, men som absolut 

inkluderar dem. Konkret så står det att det är skolans ansvar att se till så att elever, efter 

avslutad grundskoleutbildning, ”har kunskaper om medier och deras roll.” (Lärarboken, 

2006:19). Till många av de uppnåendemål som finns för grundskolan kan emellertid TV och 

film appliceras, lika väl som den mer traditionella textboken, skrivningen och läsningen. Det 

är viktigt att belysa att det ena inte nödvändigtvis behöver utesluta det andra. TV och film kan 

bland annat användas som ett pedagogiskt redskap för att bildligt behandla samhällsämnen 
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som skillnader och likheter mellan olika kulturer, vilket bidrar också till läroplanernas mål 

angående uppfostran av samhällsmedvetna medborgare. De kan också användas i 

språkundervisningen och för att skapa förståelse för matematiskt tänkande, vilka alla är mål 

för elever att uppnå i grundskolan samt i gymnasieskolan enligt Lpf 94. 

 

2.1.2 Skollagen och FN:s konvention om barns rättigheter 

Skollagen är ett dokument som både elever och lärare kan vända sig till när det uppstår 

oklarheter angående barns skolgång. Lärarens ansvar och befogenheter kan hittas här samt 

lagen om skolplikt för samtliga barn. Det står även i skollagen att personal på en skola aktivt 

ska arbeta för att motverka kränkande behandling och rasism (Lärarboken, 2006). 

Informationsspridning för att skapa en förståelse för olika kulturer är ett sätt att göra detta på 

och förståelse för andra kulturer är ett av skolans mål att uppnå. FN:s barnkonvention har som 

syfte att skydda barns rättigheter och precis som skollagen motverka att barn kränks. 

Tryckfrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet hos barn är andra viktiga delar av konventionen. 

Det är detta som ska genomsyra den svenska skolan och finns även att läsa om i Lpo 94 och 

Lpf 94 (a.a.). Användningen av TV och film kan vara ett sätt att hjälpa till att nå målen. 

 

2.1.3 Lärarens yrkesetiska principer 

Lärarnas yrkesetiska principer skapades år 2001 och genom skolans styrdokument och lagar 

beskriver yrkets professionella hörnpelare. Samhällsuppdraget, som det uttrycks, byggs på 

tillit och därför erfordras ett stort ansvar för bland annat elevernas inflytande, kunskap och 

fostran samt respekt och rättvisa gentemot eleverna, föräldrarna och kollegorna. Kvalitén på 

det pedagogiska arbetet ska ständigt värnas och förbättras genom tillämpning och utveckling 

av samt reflektion över en vetenskapligt och etiskt förankrad verksamhet. Detta dokument är 

också tolkningsbart och kan tyckas tillskriva lärare lika mycket ansvar som makt. Friheten att 

utforma lärandemiljön är ändå tydlig i att lärare också får eller ska ”anlita annan sakkunskap 

för att vid behov hjälpa eleverna” (Lärarnas riksförbund, 2008). En möjlig tolkning är att det 

finns i princip ingen begränsning för det läraren kan använda sig av om det tjänar lärandets 

syfte och inte skadar eleverna. 
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2.2 Lärandeteorier 
 
Hur vi lär och vad vi lär har länge diskuterats av olika forskare och det finns en mängd teorier 

som behandlar olika aspekter av lärande. I följande avsnitt belyses några av dessa teorier som 

har valts ut för att de kan kopplas till lärande i samband med TV och film i undervisningen. 

Det finns säkert fler teorier som kan kopplas till TV och film, men i detta arbete behandlas 

konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet, intelligensteorin och variationsteorin 

samt det vidgade textbegreppet. 

 

2.2.1 Konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet 

Forskning av Piaget och Vygotsky är den huvudsakliga grunden på vilken dagens läroplaner 

vilar (Säljö, 2000). Konstruktivismen handlar om hur människan konstruerar nya kunskaper 

genom att själv utforska dem och relatera dem till kunskaper eller erfarenheter som individen 

redan besitter (Piaget, 1951). En konstruktivistisk syn på lärande förenar och utvecklar idéer 

av både Piaget och Vygotsky vad gäller individens utveckling i socialt samspel med andra. 

Piaget fokuserade på den inre utvecklingsprocessen hos individen och hennes sätt att bearbeta 

sinnesintryck och omvärlden till sitt eget. En av skillnaderna mellan Piaget och Vygotsky är 

den senares tanke om lärande i sociala sammanhang. Han menar att kunskap konstrueras när 

vi använder den tillsammans med andra. Vygotsky fokuserade på de psykologiska 

processerna och den kommunikativa potentialen hos unga individer inom kollektivet och 

intresserades särskilt av barn med utvecklingsstörningar och andra svårigheter. Mer allmänt 

beskriven föreslår hans teori om den nära utvecklingszonen (zpd) att samarbete bland 

individer med olika kunskapsnivåer och förmågor skapar möjligheter för utveckling. 

Instruktion, utbildning eller undervisning, enligt Vygotsky, bör utgå ifrån dialog och ständigt 

sträva mot högre mål (alltså att nå nästa nivå, att utveckla nya, mer avancerade kunskaper och 

förmågor) (Carton och Rieber, 1993). Mercer (1994) föreslår en intressant Ny-Vygotskiansk 

syn på lärande som förenar flera pedagogiska koncept som scaffolding (det strukturella stödet 

skapat av lärare för att rama in och fokusera den individuella lärandeprocessen i förhållande 

till en specifik uppgift), zpd (det stödet som skapas för kooperativt lärande med andra i den 

nära utvecklingszonen) och appropriering (lärarens stöd för omvandling av idéer/åsikter till 

kunskap genom samtal med andra). Den fokuserar på det sociokulturella värdet av diskussion 

och interaktivt samarbete i klassrummet som tolkas som centralt hos Vygotsky. Mercer 

poängterar att Vygotskys teorier, bland andra, alltför ofta appliceras på fel sätt, genom att 
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uppmärksamma och studera enbart individens utveckling istället för kollektivets, och ger 

konkret exempel på lärandesituationer där gruppen använder samtal för att appropriera eller 

dela och förnya kunskap. Mercer förklarar vikten av teorin så här: 

 
For research on learning in classroom contexts, one of the most 
attractive and significant features of the emergent neo-Vygotskyian 
theory is that it can deal with two obvious and central features of 
classroom life—talk, and teachers..Individuals don’t bootstrap 
themselves into culture, least of all in school. An educationally-
relevant account of cognitive development and the acquisition of 
knowledge needs not just a theory of learning, but one of teaching-
and-learning.” (1994:95-96) 

 

Ett sätt att tolka Mercer är att lärandeprocessen i klassrummet alltid kommer att behöva nya 

pedagogiska perspektiv, oavsett hur befintlig teori fungerar, och att lärarens roll i 

kommunikationsprocessen är väsentlig. Säljö (2000) bekräftar detta. Han ser skolan som 

samhällets egen social utvecklingszon och menar att informationssamhället och dess nya 

redskap förändrar förutsättningarna för lärande. Från ett pedagogiskt perspektiv kan detta 

både komplicera och underlätta klassrumsuppdraget. Å ena sidan kan lärare variera arbetssätt 

och engagera elever att lära med och av varandra. Å den andra sidan är det en utmaning att 

planera, genomföra, handleda och utvärdera kommunikativa aktiviteter där elever kan ta 

ansvar för sitt eget lärande. Förutsatt att alla barn är olika har normala avvikelser, det vill säga 

skillnader i utveckling som inte hindrar socialt umgänge (för de kanske hanteras av 

specialpedagogen), har dessa avvikelser ingen större betydelse för det sociala samspelet. 

Snarare blir deras olikheter det som gör att diskussion inom den nära utvecklingszonen 

fungerar. Att lärande sker för individer på olika sätt och i olika takt ligger till grund för 

anpassning av undervisning till individuella förutsättningar. Olikheter, menar Persson (2001), 

behöver inte bekämpas eller korrigeras. Denne menar också att det är lätt att se olika resultat 

inom en grupp som en fråga om kvalitet mot kvantitet, men att det egentligen är fel, och 

betonar vikten av samarbetet lärare emellan som ytterligare ett exempel på olikheternas värde. 

Tron på samarbete och kunskapsmediering genom kommunikation, enligt Säljö (a.a.), är ett 

tecken på en konstruktivistisk och social syn på lärande. 

 

 



 12

2.2.2 Lärstilar, intelligensteorin, variationsteorin och det vidgade textbegreppet 

Exakt vad lärande är och hur det sker är svårt att definiera i konkreta termer. Det kan antas, 

däremot, att lärande varierar för individer. Honey och Mumford (2000) menar att det finns två 

sätt att lära; formellt och informellt, eller enklare sagt medvetet och omedvetet. En av många 

viktiga personliga faktorer i processen är individens lärstil, eller det sätt på vilket den bäst 

eller mest effektivt bearbetar ny information och nya erfarenheter. Dessa faktorer, som 

inkluderar bland annat ålder, personlighet och motivering, ingår också i det Lightbown och 

Spada (1999) kallar för Learner characteristics i sin forskning om språkutveckling. Där 

förekommer också vikten av bland andra de visuella och auditiva aspekterna på individers 

lärande. Honey och Mumford (a.a.) poängterar att lärstilen är lärd och vald av individen och 

därför är föränderlig och kan påverkas utifrån. De fyra lärstilar Honey och Mumford redovisar 

för är aktiv: den entusiaska, upplevelsefokuserade, provar på allt, men blir lätt uttråkade, 

reflekterande: den något undandragna, försiktiga funderaren, teoretisk: den djupt, logiskt 

tänkande, analytiska och perfektionistiska, och pragmatisk: den praktiska, sökande 

problemlösare. Både Honey och Mumford (a.a.) och Lightbown och Spada (a.a.) drar 

slutsatsen att lärare kan och ska anpassa aktiviteter till alla baserade på dessa olika 

förutsättningar och förmågor. Medier som TV och film är bra exempel på material som kan 

användas för att göra precis det. 

 

Alla känner någon som är jätteduktig i till exempel matematik och fysik men inte alls kan 

måla eller spela instrument, eller tvärtom. Det är inte ovanligt att man visar en eller även en 

kombination av olika talanger. Mänsklig variation är naturlig. Ett annat sätt att förklara eller 

bygga vidare på det konstruktivistiska och sociokulturella perspektivet är genom intelligens. 

Människor bedöms ofta efter hur intelligenta de är eller hur de presterar på olika prov. IQ 

testet är enligt Gardner (1993) ett felaktigt sätt att mäta människans förmågor. Hans teori om 

multiple intelligences beskriver vad han kallar för en biopsykologisk potential eller 

uppsättning specifika intellektuella förmågor för bearbetning av olika typer av innehåll. De 

sju intelligenser Gardner (a.a.) nämner är lingvistisk, logisk-matematisk, spatial, musikalisk, 

kinestetisk, interpersonlig och intrapersonlig och han menar att de finns i varierande grad hos 

alla individer. Lingvistisk intelligens, till exempel, kan förklara ens förmåga att snabbt lära sig 

använda ett eller flera nya språk utan mycket hjälp eller arbete. Ibland kallas sådana individer 

för genier eller liknande bara för att de visar mer av en eller annan intelligens. Övergången 

från barndom till ungdom och skolåldern representerar ett skift i regler, former och aktiviteter 
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inom olika domän där intelligenser kan upptäckas och utvecklas. Gardner poängterar här att 

det är viktigt för utbildning att acceptera och fostra barns varierande behov och strategier. 

Hans idé om framtidens skola är en där det förutsätts att människan har olika intressen och 

olika sätt att lära sig och att vi inte kan äga all kunskap som finns. En tolkning av det Gardner  

föreslår är att användning av olika metoder och medel som till exempel medier i form av TV 

och film i klassrummet naturligtvis kommer att vara en unik upplevelse för alla, med unika 

resultat, men också att det är ett steg mot att försöka aktivera de intressen och intelligenser 

som finns hos varje individ. 

 

Att variera metoder och material tros öka elevers intresse och motivation till undervisningen. 

Variationsteorin sätter fokus på individens sätt att se på ett speciellt fenomen. ”Lärande 

innebär, utifrån vårt sätt att se det, att erfara omvärlden på ett nytt sätt.” (Holmqvist, 2006:15). 

Enkelt går det att förklara med att det är en människas tidigare erfarenheter som ligger till 

grund för hur ny kunskap tolkas. För att nå elever på bästa sätt är det därför viktigt att en 

lärare har en aning om den kunskapsnivå där eleven befinner sig samt skapar sig en förståelse 

för hur eleverna resonerar kring olika kunskapsområden som de ställs inför. När läraren har 

tagit reda på dessa saker kan han eller hon använda detta för att skapa den bästa möjliga 

metoden med största förutsättningar för ett optimerat lärande (Holmqvist, 2006). Om lärare 

och elever kan dela kunskap genom att introducera nya perspektiv för varandra, då tycks 

diskussionen och lärprocessen kunna fortsätta oändligt. 

 

Text består, enligt Svenska Akademiens ordbok, bland annat av skrift, bild och talat språk 

med varierande betydelser, men har i skolan länge definierats som det skrivna ordet. År 2000 

reviderades kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan bland annat för att inkludera 

ett vidgat textbegrepp. Innebörden av detta är, enligt Lindmark, tydligare fokus på olika sätt 

att använda olika former av texter, från böcker till film, TV, teater och även bilder (Carlsson, 

Molin & Nordberg, 2004). Bilder, menar Sparrman (2006), ingår i den visuella kulturen som 

genomsyrar och bär mening i dagens samhälle och att lärare behöver kunskaper inom ämnet. 

Det är logiskt att undermåliga kunskaper om teknik och medier kan göra lärare osäkra och 

ovilliga att experimentera. Nya teorier och metoder kan också upplevas som ett hot mot 

traditionell undervisning, men Gunnarsson ser det inte så. Hennes slutsats är att den 

teknikstyrda kommunikationen inte är en fara för de traditionella genrerna och språkmönstren 

utan mer en chans till nyskapande, vilket är positivt (Carlsson, Molin & Nordberg, 2004). 

Alla lärare kan inte vara pionjärer, men Lindmark och Gunnarsson pekar på att varje individ 
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som öppnar dörren för reflektion och utveckling hjälper till att ta andra med sig. 

2.3 Tidigare forskning 

Här presenteras och behandlas ett urval av tidigare forskningsmaterial samt övrig litteratur 

som anses vara relevant för undersökningsområdet. En allmän beskrivning av TV och film 

som medier och dess koppling till barn, ungdomar och skolan följs av en redovisning av andra 

studier kring ämnet. 

 

2.3.1 Medier, TV och film 

Den tekniska utvecklingen i samhället gör att människan oftare och lättare kommer i kontakt 

med medier i olika former. Svenska Akademiens ordbok definierar ett medium som ett sätt, 

medel eller verktyg för att möjliggöra eller förmedla något; till exempel att överföra 

information. Berger (1995) förklarar massmediers syfte som kommunikation med en stor 

publik genom ett eller flera medier och diskuterar teorier kring olika 

kommunikationsmodeller. Alla medier, elektroniska som icke-elektroniska, innehåller 

symboler med ett visst budskap. Dessa symboler kan vara så enkla som siffror eller bokstäver, 

ljud, abstrakta figurer, färger eller musiknoter, och så komplexa som mänskliga uttryck för 

tankar och känslor i varierande kontexter genom till exempel fysiska rörelser, ord, text och 

även sång. Visuella medier som TV, film och video består av både ljud och rörliga bilder, det 

vill säga interaktiva, föränderliga bilder. Dessa, och egentligen alla, bilder och symboler ingår 

i en kommunikationsprocess som Berger (a.a.) kallar för kodning och är det som utgör själva 

texten eller tolkningsmaterialet för mottagaren eller tittaren. Det budskap (message) som 

medierna bär, är enligt Berger grunden till den eventuella meningen som individen skapar. 

Wall och Stigbrand (1984) jämför den tekniska aspekten av bilder i TV och film och menar 

att de upplevs på olika sätt men tjänar ett liknande syfte för tittaren. Det intressanta är vad 

som händer eller görs med kombinationen av symboler och ljud hos tittaren och hur viktiga 

underliggande faktorer som individuell genetisk variation, uppväxt och sociala erfarenheter 

kan bedömas vara. Wall och Stigbrand menar att det är svårt att veta exakt vad som händer 

när barn tittar på TV och att forskning har kopplat barns förståelse av TV till Piagets 

kognitiva utvecklingsschema (det vill säga att de förstår mer ju äldre de blir). Tidningar, radio 

och tysta filmer fanns flera år innan TV förenade ljud och bild. I Sverige blev dess 

introduktion under den senare delen av 1950-talet ett omedelbart samtalsämne. Wall och 

Stigbrands bild av TV fram till 1980-talet är snarlik den som finns idag: information sprids till 
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allt fler i allt högre hastighet, olika kulturer möts, individer och familjer umgås genom att 

ägna mycket tid åt TV-tittande, barns nyfikenhet väcks med nya upplevelser, vilket leder till 

större konsumtion som ungdomar och frågor om innehåll och dess skadliga effekter. 

Slutsatsen kan dras att mediernas syfte, såväl små- som storskaligt, är att kommunicera med, 

underhålla och i vissa fall påverka dess publik samt att barn och ungdomar prioriterar de högt. 

 

2.3.2 Ungdomar, identitet och skolan 

Barn och ungdomar tillbringar ofta mer än åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, i fler än 

tolv år, i skolans verksamhet och med skolans arbete hemma.  De resterande två-tredjedelarna 

av dagen måste då ägnas åt sömn och andra aktiviteter, inklusive olika former av medier.  

Medierådet har under de senaste fem åren undersökt ungas medievanor och rapporterar att 

Internet-användning växer och att TV-tittande, fast siffrorna minskar, är fortfarande den 

vanligaste formen av mediebruk idag.  Nästan 80 % av 2000 ungdomar och barn som 

tillfrågades tittar på TV och/eller dvd varje dag efter skolan.  Cirka 16 % klassificeras som 

högkonsumenter vilket betyder att de ägnar mer än 3 timmar om dagen åt TV och film/dvd 

(Medierådet, 2008). Wall och Stigbrand pekar på likartad konsumtion redan under 1980-talet. 

Om åtta timmar går åt skolan och åtta timmar går åt sömn då kan det vara uppåt hälften av 

deras vakna tid utanför skolan som läggs på bland annat TV-tittande.  Detta tyder på en hög 

prioritering av TV för ungdomarnas del. Om bara ett medium spelar en sådan signifikant roll i 

livet är det viktigt att veta mer om vad det är som har betydelse för dem och varför. 

 

Tonåren är en fas där den egna identiteten utvecklas och prövas inför det vuxna livet, och 

massmedier som TV har följt med hela vägen (Wall och Stigbrand, 1984). Identitet och 

livsstil är nyckelord i ett konsumtionssamhälle. Människan har en tendens att definiera sig 

själv, att skapa en identitet ifrån olika interna och externa källor, och medier anses spela en 

stor roll i processen. Det är särskilt attityder och potential för handling som enligt Berger 

(1995) kan påverkas. Vi väljer ofta livsstil och social krets, medvetet eller ej, efter bland annat 

våra erfarenheter med andra människor och medier. Från barndomen träffar vi på olika 

signaler av varierande inflytande: föräldrar, vänner, lärare och andra människor, även idoler 

och figurer i vår fantasi. Allt och alla kan påverka på något sätt. Tidningar, Internetsidor som 

YouTube, TV och radio är delar av dagens massmedier som finns att hämta överallt, från 

kiosken på hörnet till mobiltelefonen i fickan. Reklam för leksaker, läsk, kläder, musik, bilar 

och villaområden, nyheterna, politiska, religiösa och moraliska debatter om ekologi, sexuell 



 16

läggning och social välfärd samt MTV och dokusåpor erbjuder val för att kunna hjälpa 

identifiera, relatera och ta ställning som personer. Gauntlett (2002) menar att moderna medier 

bjuder på varierande men begränsade möjligheter och att mediernas makt bör vara tydlig och 

därför behandlas med ett kritiskt förhållningssätt. Skolans styrdokument anger detta som ett 

av många mål och det är en logisk slutsats i förhållande till mediers inflytande i ungdomars 

vardag. 

 

Hittills har det behandlats medier i samhället i övrigt utan att nämna skolan i någon större 

utsträckning. Skolan är absolut en del av samhället, men gränsen mellan skolans värld och 

omvärlden är inte knivskarp. Holmberg (1994) använder begreppen systemvärld och livsvärld, 

som kan tolkas som de två liv vi lever: det ena innanför skolans väggar och det andra utanför, 

båda med var sin unika uppsättning krav, regler och normer. Det är inte säkert att dessa 

världar rör sig i samma takt och det är logiskt att de skulle någon gång tränga sig på varandra. 

Säljö (2000) menar att skolan är sluten i många avseenden, vilket betyder att det finns oväntat 

lite kunskaper kring kommunikation inom dess värld. Styrdokumenten innehåller mål som går 

ut på att förbereda unga människor på både vidareutbildning och det kommande vuxna, 

professionella livet i en föränderlig värld, men då följer det att det ena bör likna det andra. 

Medier hamnar, enligt Holmberg (a.a.), eller existerar någonstans emellan dessa världar och 

både förenar och polariserar dem. Medier i skolan har länge bestått av böcker och olika texter 

men på senare år integrerat radio, ljudband, TV, video, cd, dvd och film. Det verkar logiskt 

att, istället för konflikt, bör undervisning underlättas av teknikens och mediernas rikedom av 

varierande form och innehåll. Hargreaves (2004) instämmer. 

 

På senare tid har bilder och texter lättare att nå fram till barn och ungdomar genom Internet 

och även mobiltelefoner, som också tagit sig in i skolans värld. Wall och Stigbrand (a.a.) 

menar att föräldrar och lärare har ett stort inflytande på ungdomars syn på medier och 

kunskap och att skolan tävlar med medier som TV för uppmärksamhet, mening och intresse i 

ungdomars värld. Tyvärr så har det också funnits motstånd på grund av tekniska resurser och 

osäkerhet samt tradition i läraryrket; något som har hindrat massmediers mottagande i skolan. 

Wall och Stigbrand är också kritisk mot lärarutbildningens satsning på mediekunskaper hos 

lärare. Kunskapssamhället hägrar, enligt Hargreaves (a.a.), och det är, som styrdokumenten 

ändå sedan Lgr69 har markerat, lärarens och skolans ansvar att anpassa sig och integrera 

medier för elevernas skull (Wall och Stigbrand, 1984).  Medier är en del av den rådande 

populärkulturen som ingår i ungdomars liv till en avsevärt hög grad och forskare som till 



 17

exempel Holmberg (1994), Danielsson (1998; 2002), Muffoletto (2001) och Gauntlett (2002) 

poängterar i sina studier att det är värt, om inte nödvändigt, att inkludera andra metoder och 

material än bara de traditionella i dagens skolverksamhet. Wall och Stigbrand föreslår att 

nyttan av massmedier i skolan kan se ut på olika sätt och fylla olika funktioner som gör att 

eleverna bättre förstår ämnet: som kunskapsförmedlare, i analys av form och innehåll, och 

som uttrycksform. Rent praktiskt, menar både Johansson (2000) och Edström (2002), kräver 

användning av medier och variation i arbetssätt i skolan resurser som tid, teknisk kunnighet 

och fortbildning samt planering och målsättning, flexibilitet, motivering, vilja och ambition. 

Som lärare är det mycket arbete och en ny roll att ta an, men nödvändigt för individer med 

olika behov och väl värt om det tjänar lärandets syfte. Detta belyser och stärker argumentet 

för både mediebruk och lärares frustration. 

 

Forskning kring medier har riktat sin fokus på olika aspekter.  Det är och har länge varit ett 

populärt argument att vissa delar av massmedier och populärkultur har positiva och negativa 

effekter på publiken. Ett av de mest kontroversiella ämnena de senaste trettio åren är våld i 

TV, film och dataspel, och många studier har rapporterat en koppling mellan våld i samhället, 

ofta bland ungdomar, och mediernas innehåll. Däremot kan det vara svårt att genom 

effektstudier påtagligt bevisa att TV-tittande direkt påverkar eller styr ungdomars beteende. 

Gauntlett (a.a.) påpekar att sådan forskning saknar en teoretisk grund och reducerar tittare till 

passiva mottagare och offer utan förmåga att hantera informationsflödet och tänka kritiskt.  

En mer positiv och vidgad syn på kognitiva förmågor och lärande hos barn och ungdomar 

föreslår att tolkningen; själva bearbetningen och användningen av innehållet i medier hos och 

mellan individer är en mer komplex process samt ett mer intressant perspektiv för forskare 

och pedagoger. Berger (a.a.) menar att det finns oftast motivering bakom effektforskning och 

föreslår att fokuset skiftas från medier i allmänhet till individuella texter, det vill säga effekten 

av varje enskild bild, TV-program och film för sig. Detta representerar också ett skift från 

tillämpningen av hypodermic needle theory, eller den direkt insprutning eller förmedling av 

faktakunskaper till reception theory, eller en mer öppen, individanpassad bearbetning av 

information i ett sammanhang, genom att göra medieupplevelsen unik för varje individ. Säljö 

menar att det är interaktiva upplevelser och ”virtuella gemenskaper” som utgör dagens 

lärandemiljöer (2000; 245). Här syns det tydligt potential för diskussion kring medier i 

klassrummet med utgångspunkt i form, innehåll och budskap. Om medieskaparna räknar med 

makt hos en målgrupp som ungdomar då följer det att lärare och skolan bör också göra det. 
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Studier av Danielsson (1998; 2002) fokuserar på kreativt videoskapande som en del av sin 

undervisning, ett verktyg som stöds av bland andra Buckingham (2003) som ett steg mot vad 

han kallar media literacy, eller en mer fullständig analys och förståelse av form, teknik och 

innehåll i medier. Danielsson finner att engagemang, intresse, nyfikenhet och motivering för 

medier användning höjs hos elever och att pedagoger måste se deras kultur som en viktig 

faktor. Danielsson påpekar också att studier så tidigt som på 1920-30 talet visar hur pedagoger 

använder medier, att medier var kontroversiella även då och också att TV fyller olika behov 

för olika människor. Denne påpekar också att användarmodellen, i samma and som reception 

theory, tillskriver användaren makt i förhållandet med medier och beskriver, till skillnad från 

effektforskning, vad användaren gör med media och inte tvärtom. Detta är också ett argument 

för samarbete med mediebruk i klassrummet med ett kritiskt förhållningssätt eller kulturell 

förståelse som mål. 

 

En intervjustudie av 20 barnfamiljer som educational media users i London år 2000 visade att 

TV och videoapparater fanns i nästan alla hem och att datorer, Internet och spel var vanligt 

förekommande i hem med arbetande föräldrar.  Detta stämmer med mycket av dagens statistik 

kring mediebruk i världen. Det Buckingham (2003) fann däremot var en viss attityd gentemot 

TV hos både barnen och föräldrar. Den ingick inte i deras idé av educational material.  Social 

bakgrund spelar enligt Buckingham en viss roll i olika familjers medievanor och inställning 

till skolarbete. I en annan studie rapporterar Buckingham & Scanlon (2003) att många av 

barnen som tillfrågades, särskilt de äldre, skulle föredra att hämta information via datorer och 

Internet framför böcker, eftersom de förra är mer intressanta och engagerande. Föräldrarna 

var inte så positiva som barnen, delvis på grund av en uttalad osäkerhet kring teknik och 

medier. Fokus här är på lärande i hemmet, men om föräldrar och andra pedagoger tänker 

likadant kan motståndet till medier i skolan bestå. Även Buckingham och Scanlon poängterar 

att tiden är inne för samarbetet i lärande hemma. 

 

Qvarsell (2004) har länge intresserat sig för den estetiska verksamheten i skolan och forskat 

kring barn och medier i mer än trettio år. Denna hänvisar gärna till styrdokumenten och ser 

tillgång till medier och teknik i skolan som en del av dess demokratiska grund. Som hon 

uttrycker det, eleverna är målet för skolreform men man undrar om deras perspektiv ingår i 

hela processen. Qvarsell menar att det är lika viktigt att barns utveckling främjas som att 

arbetet är hållbart för pedagoger men ställer frågan om det är barnet eller barnkulturen som 

ska stå i centrum. Mycket av Qvarsells forskningsprojekt i fältet varar i längre än ett år och 
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det är tänkbart att en sådan insats skulle behövas för att genomföra en ordentlig vetenskaplig 

undersökning. Barn och media är ett exempel på en studie av barn, medier som kultur och 

pedagogens perspektiv, vilken bland annat visade att pedagoger inte alltid är helt positiva till 

mediernas roll i skolan. Denna undersökning söker en djupare förståelse för det Qvarsell 

också finner intressant: upplevelser om det som “fungerar bra” och funderingar kring varför 

samt i vilka situationer eller kontexter det gör så. Miljö, stämning och situationsanpassning är 

variabel vi också har fastnat för som gemensamma nämnare och genom att intervjua lärare 

kan man jämföra de teoretiska och praktiska aspekterna på den pedagogiska ideologin i 

klassrummet i förhållande till barn och media. 

 

Roberts och Foehr (2008), Evans Schmidt och Vandewater (2008) samt Tisdell och 

Thompson (2007), har alla publicerat artiklar om sina studier kring medieanvändning som 

stärker kopplingen mellan medier och kognition, konstruktivism, intresse, identitet och 

pedagogik. Media literacy återkommer här och hos Buckingham (2003) som ett begrepp som 

berör undervisning i mediekunskaper, det vill säga analys av form och innehåll, och det görs 

tydligt att det skiljer sig från användning av till exempel TV och film som ett redskap i 

ämnesundervisning. De är dock inte helt olika områden, men den gemensamma nämnaren är 

just syftet.  Pedagogernas perspektiv kring sina egna medievanor samt sina motiveringar i 

klassrummet belyses genom samma diskussionsteknik som de själva tillämpar. Några 

intressanta slutsatser dragna av Tisdell och Thompson (a.a.) i deras amerikanska studie är att 

det personliga medievalet ofta sker omedvetet utifrån faktorer som underhållningsvärde och 

en personlig relation till innehållet och att lärarna är väl medvetna om socialt engagemang i 

mediediskussioner oavsett syfte och ser att detta i sig bidrar till en form av media literacy i 

klassrummet. Nästan hälften av de professionella lärare som intervjuades använder sig av 

medier, åtminstone i diskussionssyfte, för att behandla sociala ämnen och över 80% av vuxna 

utbildare använder populärkultur i någon mån. Tisdell och Thompson finner också att 

Danielssons (1998; 2002) kreativa medieskapande, fast ovanligt, fungerar för andra och att 

eleverna lyckas fördjupa sig i ämnen genom att uppleva att de själva blir en del av ett 

medium. Denna bearbetning av medier för att bygga på den egna upplevelsen och vidga 

förståelsen speglar den konstruktivistiska synen på lärande. 

 

Evans Schmidt och Vandewater (2008) diskuterar effekterna av medier som TV och spel på 

den kognitiva processen hos unga människor och finner bevis på både positiva och negativa 

aspekter. En direkt koppling mellan kvantiteten av mediekonsumtion, IQ och prestation, 
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menar de, är svår att bevisa, men tendenser kan tyda på kombinationen av individer, medier 

och innehåll som fungerar utmärkt tillsammans (och vice versa). Idén att spel ska kunna 

förbättra motoriska funktioner och problemlösningsförmågan, eller att kunskapsprogram som 

den amerikanska Sesame Street hjälper barn med matematik eller kulturell förståelse är inte 

helt orimlig. Det konstruktivistiska perspektivet räknas som ett sätt att värdera elektroniska 

medier som kunskapskällor, men för- eller nackdelar är svåra att bevisa konkret. Fischs 

fyrstegs kapacitetsmodell används för att evaluera TV:ns överföringspotential (den beskriver 

de steg från första tittandet till reflektion och attityd efteråt). Det som ges vikt hos Evans 

Schmidt och Vandewater (a.a.) är engagemang för medier, det vill säga uppmärksamheten 

individen ägnar åt till exempel TV, som tycks bero på både innehållslig form och relevans, 

struktur och tydlig målsättning och återigen diskussionen som förs kring tittandet. Studien 

tyder på att, oavsett skeptikerna, teknologi (inklusive TV och datorer) i slutändan är ett 

utmärkt pedagogiskt verktyg som inte behöver tävla med de mer traditionella, utan kan helt 

enkelt vara ett komplement där det fungerar. Dessa studier ger ytterligare vikt till idén att 

makten i medier ligger hos lärare att göra så mycket som möjligt med det de har. 

 

Roberts och Foehr (2008) tar upp många aspekter redan redovisade ovan. Amerikansk 

statisktik tyder på överkonsumtion, TVs dominans och negativa medieeffekter på intellekt är 

stora ämnen, men också att attityder i hemmet samtidigt börjar vända åt det positiva. 

Begreppet eller fenomenet multitasking presenteras på nytt som en positiv aspekt på 

mediebrukares kunskapshantering. Ungdomar har rutiner som inkluderas, om inte centreras, i 

sina medievanor och det känns tydligen helt naturligt för dem att var konstant in- och 

uppkopplade. Det tycks effektivt och trivsamt att samtidigt utnyttja flera mediekällor under 

dagen, en möjlig indikator av avancerad kognitiv funktion eller färdighet och intresse i 

omvärlden. Fokus kan, enligt undersökningen, egentligen tyckas mer intressant att rikta mot 

dem som inte ingår i medievärlden. Man kan ställa frågan om medier och medietrender 

verkligen är så märkvärdiga när de har blivit sådana vardagliga delar av samhället. Med detta 

i åtanke blir det självklart oundvikligt att medier börjar genomsyra skolan och att ungdomars 

medievanor tas med. 

 

Denna undersökning fokuserar på lärarens användning av medier för att variera pedagogiska 

metoder och material. En annan enkätbaserad undersökning i området som är snarlik denna 

gjordes av Nilsson och Winqvist (2005). Den visar bland annat att lärare är positiva till 

variation och kan intressera och engagera eleverna genom medieanvändning, att denna hjälper 
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till att belysa olika ämnen genom diskussion och debatt och att den oftast förekommer från 

årskurs sju men att dess bruk är fortfarande oregelbunden på grund av olika faktorer som 

ekonomi, tid och tekniska kunskaper. Som Nilsson och Winqvist (a.a.) själva säger skulle det 

vara intressant med en fältstudie angående text jämförelse och blandade bruk, men då skulle 

det de kallar kunskap, om det är målet, behöva definieras. En nackdel med enbart enkätstudier 

kan vara att även kortare öppna frågor inte ger en djupare förståelse för den svarandes åsikter 

och motiveringar som en intervju skulle kunna göra. I ett område tungt med studier om 

mediepåverkan och tunt med denna typ av studier är praktiska undersökningar från 

pedagogens perspektiv oerhört intressanta. Brante (2008) illustrerar komplexiteten av 

läraryrket samt vikten av trivsel, kompetens och andrum i lärarrollen och gör en konkret och 

logisk koppling mellan lärarens alla arbetsuppgifter, arbetssätt och attityd och elevens 

studiegång. 

 

“..it is possible to assume that if teachers had more time for 
planning and competence development it would be a basis for both 
a healthier work situation for teachers and enhanced knowledge 
acquisition for pupils.” (2008: 220-221). 

 

Brante erbjuder olika logiska lösningar men poängterar också att ekonomi och organisation på 

lokal nivå upplevs som stora hinder. Det som kan förstås om lärarrollen är att den är mäktig i 

både omfattning och innebörd. Pedagogens syn på undervisning och kunskap har en 

avgörande betydelse för det som sker i klassrummet. Om och hur lärare tar med medier i sin 

och elevers värld är förmodligen frågor om bland annat pengar, tid, personlighet, intresse och 

ambition. 

 

2.4 Problemprecisering 

Medieanvändning i dagens skola är ett ämne som ställer krav på både lärare och elever. 

Moderna medier såsom TV och film kan vara ett inslag i undervisningen, men viktiga frågor 

för denna undersökning är hur och i vilket syfte de faktiskt används och kan användas av 

några lärare samt vilka uppfattningar dessa lärare har. Styrdokumenten (Lpo 94, Lpf94) 

påpekar att medier ska ingå i skolans verksamhet och att lärare är ansvariga för elevers aktiva 

deltagande genom utformning av undervisningens form och innehåll. Lärande och kunskap är 

begrepp som kan diskuteras i termer av individen och gruppen. Piagets teori om barns inre 

kognitiva utveckling kan med hjälp av Vygotskys teorier om social interaktion kopplas till en 
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konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande. Ett antagande är att medier fortfarande är 

ett relativt begränsat inslag i klassrummen på grund av flera olika faktorer. Lärares kunskaper 

och skolans resurser i form av pengar, material och tid kan vara några av anledningarna till 

mediernas begränsade användning. En intressant bredare utvecklingsfråga är hur det övriga 

samhällets medievanor kan speglas i skolvärlden. 
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3. Metod och material 
 
Undersökningen baserades på en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder genom 

en sequential mixed method approach. En enkätundersökning kompletterades med intervjuer 

för att samla så mycket data som möjligt om problemområdet (Creswell, 2003). Här redovisas 

de två metoderna var för sig utifrån tillvägagångssätt vid urval av respondenter, 

genomförandet av undersökningen, datainsamling, tolkning och bearbetning av data följt av 

relevanta etiska överväganden. 

 

3.1 Enkätundersökning 

Valet av enkätundersökning (se bilaga 1) baserades på viljan att nå en större massa och på 

detta sätt få en större reliabilitet i undersökningen. Det finns några problem med 

enkätundersökningar, till exempel är det på gränsen till omöjligt att kontrollera sanningshalten 

i svaren, eftersom respondenterna i detta fall är anonyma. Det finns även en risk för att 

frågorna tvingar in respondenterna i ett visst tänkande som passar forskaren, vilket kan kännas 

frustrerande för respondenten och leda till att resultatet av enkätundersökningen inte riktigt 

speglar verkligheten (Denscombe, 2000). Enkäten skapades för att i största möjliga mån 

undvika dessa fallgropar. Även om svaren har behandlats och analyserats på ett etiskt korrekt 

sätt kan inte sanningshalten garanteras. Enkäten utformades med både öppna och slutna frågor 

i syfte att undkomma den frustration som respondenterna kan känna om de inte får möjlighet 

att utveckla sina svar (Trost, 2007; Denscombe, 2000). Denna kombination av frågor kan leda 

till intressanta infallsvinklar eller avvikande svar som inte förväntats. Nackdelar med öppna 

enkätfrågor är exempelvis att det kan ta lång tid att läsa alla olika svar. Svårläst handstil och 

tolkningsaspekten är ytterligare problem med denna typ av frågor (Trost, 2007). Resultaten av 

slutna frågor kan vara smidigare att sammanställa och ge en mer sammanhängande bild av 

respondenternas svar. Svarsfrekvensen på dessa frågor brukar också vara hög. Problemet med 

slutna frågor är istället att de kan tvinga på respondenten ett svar som han eller hon inte är 

riktigt nöjd med. Frågorna kan även efter en stund lätt besvaras per automatik och utan någon 

större tanke bakom vilket svarsalternativ som väljs. 
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Urvalet av respondenter till enkätundersökningen skedde utifrån kriteriet att de skulle vara 

representativa för det som vi ville undersöka, det vill säga hur TV och film används i 

undervisningen. Urvalet av respondenter skedde därför strategiskt. Detta strategiska urval 

bestod av lärare på högstadie- och gymnasieskolor i södra Sverige (Trost, 2007). Enkäterna 

delades ut till totalt 250 lärare på fyra högstadie- och fyra gymnasieskolor i en och samma 

kommun i södra Sverige. Enkäterna överlämnades personligen på de olika skolorna, vissa 

direkt till lärarrum och vissa direkt till rektorerna, vilka kontaktades i förväg för att godkänna 

undersökningen. Till varje enkät följde ett brev som förklarade syftet med undersökningen 

samt uppfyllde individskyddskraven (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäterna samlades in efter 

närmare tre veckor, vilket var en vecka mer än planerat för arbetets tidsplan, och totalt 43 

returnerades. 

 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer (se bilaga 2) valdes som ett komplement till enkäten för att göra en djupare 

undersökning av hur några lärare använder film och TV i undervisningen. Intervjupersonerna 

valdes ut efter att enkätundersökningen var avklarad. Av bekvämlighetsskäl bestod urvalet av 

för oss tidigare kända människor: två lärare ifrån högstadiet, en fritidsledare, verksam på 

högstadiet och tre gymnasielärare, varav en även arbetade på komvux. Anonymitet 

garanterades muntligt med att dokumentationen av intervjuerna, i form av ljud eller 

bildupptagningar, skulle förstöras efter att den analyserats. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun är som ett halvstrukturerat, öppet samtal kring den 

intervjuades upplevelser och erfarenheter av till exempel inlärning (Kvale, 1997). Genom 

intervjuerna fanns det möjlighet till att ställa följdfrågor och på detta sätt komma åt lärarnas 

syfte på ett sätt som kanske inte framkom genom enkätsvaren. I de semistrukturerade 

intervjuerna som genomförs kan intervjuaren vara öppen för respondentens vilja att utveckla 

sina svar och därmed få nya intressanta infallsvinklar i ämnet (Denscombe, 2000). Frågorna 

skapades i syfte att få fram så mycket information som möjligt. Totalt genomfördes sex 

intervjuer under en veckas tid som varade mellan 25 till 40 minuter vardera. Intervjuerna 

skedde helt och hållet på intervjupersonernas villkor angående plats, tid, val av ljud eller 

bildupptagning, et cetera. Parintervju användes för att undvika negativ intervjuareffekt och 

göra intervjupersonen så bekväm som möjligt samt att göra dokumentationen så korrekt som 
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möjligt. Detta betydde att en av intervjuarna aktivt ställde frågor och följdfrågor samt 

antecknade medan den andra intervjuaren tyst skötte inspelning och antecknade (Kvale, 

1997). 

 

Dokumentation av intervjuerna skedde genom digital ljudupptagning och videoinspelning, 

samt skriftliga anteckningar för att respondenternas svar skulle kunna återges och analyseras 

på bästa möjlig sätt. Intervjuerna transkriberades efterhand som de genomfördes och svaren 

tolkades sedan med hjälp av tidigare forskning, styrdokumenten och vissa, för ämnet utvalda, 

lärande teorier. 

 

3.3 Forskningsetik 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002).  

Kraven på individskydd har uppfyllts genom att respondenterna och intervjupersonerna har 

skriftligt eller muntligt informerats om undersökningens syfte. De har också fått ge sitt 

samtycke till tillvägagångssättet samt garanterats anonymitet och försäkrats att materialet inte 

kommer att användas till annat än det aktuella arbetet. Exempel på denna försäkran är att 

empiriskt material såsom enkäter samt video - och ljudupptagningen skall förstöras efter 

användning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 26

4. Resultat och Analys 
 
Syftet med undersökningen var att skapa en förståelse för hur och varför lärare använder TV 

och film i sin undervisning. Utifrån de data som enkätinsamlingen uppbådade så är det svårt 

att dra några analyserande slutsatser. Tendenser kan tydas och paralleller dras till både 

intervjuerna och den tidigare forskningen, men dess resultat kan inte stå för sig själva och får 

därför anses vara en form av pilotstudie inför intervjuerna. I följande kapitel redovisas och 

analyseras undersökningens kvantitativa och kvalitativa resultat i form av lärarnas enkät- och 

intervjusvar, vilka är grupperade i tematisk ordning. Först presenteras en resultatredovisning 

och analys av enkätsvaren utifrån följande två undergrupper: attityder samt material och syfte. 

Sedan följer en redovisning och analys av intervjuresultaten efter samma princip, grupperade 

tematiskt efter material och syfte samt praktiska problem. 

 

4.1 Enkät: Lärarnas attityder till TV och film i undervisningen. 

Tre av de frågor som lärarna ombads att svara på riktade sig särskilt mot lärarnas attityder till 

TV och film i undervisningen (se bilaga, enkätfråga fyra, fem och elva). De fick gradera hur 

viktigt de ansåg det vara med TV och film på en skala från noll till tre där noll stod för 

oviktigt och tre stod för väldigt viktigt. Det frågas även om hur lärarna ställer sig till att de 

nationella kursplanerna uppmanar lärare att använda medier i undervisningen. 

Respondenterna angav också hur de upplever att det fungerar för dem att arbeta med TV och 

film i deras verksamhet på en liknande skala från fungerar inte alls till fungerar mycket bra. 

Gemensamt för ovanstående tre enkätfrågor är att de relaterar till varandra i form av att de 

frågar om åsikter och attityder. 

 

Majoriteten av både högstadielärarna och gymnasielärarna angav att de är övervägande 

positiva till användningen av TV och film i klassrummet (svarade 2 eller 3 på skalan). Olika 

lärare motiverar detta på olika sätt. Mycket är, enligt deras svar, beroende på vilket ämne de 

undervisar i. Emellertid skiljer sig attityderna till TV och film åt mellan lärare inom samma 

ämne. De lärare som anger att de inte tycker att dessa typer av medier är speciellt viktiga ur 

undervisningssynpunkt, det vill säga de som anger ett mindre värde än två på skalan, är alla 

gymnasielärare. Alla tillfrågade lärare är positiva till att de nationella kursplanerna anger att 

medier på något sätt ska finnas med i skolans verksamhet. Däremot är inte alla lärare positiva 

till medier i just sina undervisningsämnen, då de upplever att det inte fungerar för deras 
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syften. Anledningar till att de inte använder TV eller film i sina egna ämnen är att det finns 

tillräckligt bra böcker och en brist på tillgång till digitalt material. En allmän positiv 

inställning till medier i skolan och styrdokumenten förväntades och stöds av resultaten. Detta 

kan tolkas på två sätt. För det första kan det antas att dessa lärare är mottagliga för teknik och 

medvetna om de krav som finns på dem ifrån samhället och styrdokumenten. För det andra 

antas det att lärare kanske svarar positivt på frågor angående sitt arbete eftersom det förväntas 

av dem.  Därför kan det vara svårt att veta om de attityder lärarna uttrycker i enkäten stämmer 

överens med verkligheten. 

 

Ett exempel på att åsikterna och attityderna kring medieanvändningen i klassrummet kan 

skilja sig åt finns hos två matematiklärare på gymnasiet. Eva är en kvinna mellan 20-30 år 

som värderar TV och film högt med motiveringen ”Vardagsanpassad matematik är självklar”. 

Denna lärare ställer sig även väldigt positiv till att de nationella läroplanerna uppmanar lärare 

att använda medier i sin undervisning, och vederbörande upplever att det fungerar bra i 

hennes verksamhet. Eva motiverar men ger inte konkreta exempel på vad hon menar med 

vardagsanpassad matematik. Det kan tolkas som att hon är öppen till TV och film och har 

någon form av medievana som kan användas i undervisningen. Per, en annan matematiklärare 

mellan 41-50 år, värderar medierna lågt och skriver ”Jag har inte träffat på något bra i mitt 

ämne”. Han upplever att TV och film inte fungerar i det ämnet som han undervisar i men 

skriver också att det kan fungera bra i vissa ämnen och sämre i andra. Detta visar på hur 

gymnasielärares attityder kan variera inom samma ämne och kan tolkas utifrån olika faktorer 

som kön, ålder, intresse, erfarenhet och utbildning. Huruvida Evas och Pers kön eller 

utbildning påverkar deras inställning till medier i klassrummet vågar vi inte spekulera kring. 

Vad gäller intresse i och erfarenheter av medier i klassrummet verkar Eva ha haft flera 

positiva upplevelser än Per. Att Per inte anser TV och film fungera i sin verksamhet kan bero 

på att han kanske saknar intresse och kunskap om medieanvändning eller helt enkelt inte ser 

dess funktion. En ålderskillnad på mellan 20 och 30 år kan tyda på skillnader i lärares 

grundliggande syn på teknikens roll i skolan. Två individer med olika bakgrund, kunskapssyn 

och erfarenhet i yrket kan förhålla sig på olika sätt till TV och film i undervisning. Eva och 

Per är bra exempel. 
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4.2 Enkät: Material och syfte 

Respondenterna ombads ange vilken eller vilka typer av TV eller film de använder i sin 

undervisning, i vilket syfte de använder dessa medier och hur de, i sin verksamhet, brukar 

arbeta med dem (se bilaga, fråga åtta och nio). Lärarna kunde kryssa för olika alternativ 

eller/och ge exempel på något som passade dem och deras undervisning bättre. Gemensamt 

för både högstadie- och gymnasielärarna är att de använder sig av material som 

kunskapsprogram, spelfilmer och specialanpassade läromedel. Den utmärkande skillnaden 

mellan dessa lärargrupper är att inga högstadielärare angav att de använder sig av TV-serier i 

undervisningen. Det gör däremot ett fåtal gymnasielärare. Tre gymnasielärare har, förutom att 

kryssa för något alternativ, även givit egna exempel på vilken eller vilka typer av TV och film 

som de använder i sin undervisning. En av de tre skriver att hon använder SVT:s egna 

program på teckenspråk, samt material ifrån webben. En använder YouTube-klipp varje vecka 

och till sist anger den tredje egenproducerad film från Windows Movie Maker som 

komplement till kunskapsprogram. Syftet med att använda TV och film i undervisningen 

undersöktes på samma sätt som föregående frågan. Det vill säga med alternativ att kryssa för 

samt en chans för respondenterna att ge egna exempel. Alternativen som gavs var att TV och 

film användes i syftet att underhålla, sysselsätta, för kulturellt intresse, för språkförståelse 

samt för ämneskunskaper. Högstadielärarna svarar att några få använder TV och film i syfte 

att skapa ett kulturellt intresse, för språkförståelse och för ämneskunskaper. Ingen lärare anger 

att de använder dem i underhållningssyfte eller för sysselsättning. Det framkommer att TV 

och film används i undervisningen av mer än hälften av gymnasielärarna i syfte att förmedla 

ämneskunskaper. Därefter använder de medierna för att främja språkförståelsen samt för att 

skapa ett kulturellt intresse. Endast sju gymnasielärare anger att användningen av TV och film 

sker i underhållningssyfte och endast en anger att de använder dem med sysselsättning som 

syfte. 

 

Variationen i materialet som uppges användas i undervisning tyder på vikten av mediernas 

användbarhet och lättillgänglighet i och med att endast ett fåtal lärare uppgav andra alternativ 

än de mest förekommande. Kulturellt intresse, språkförståelse och ämneskunskaper anges 

som huvudsyften med TV och film i skolan medan underhållning och sysselsättning anges 

som syfte av endast ett fåtal respondenter. Detta kan tyda på att de flesta av dessa lärare ser 

TV och film som ett inslag eller ett komplement till undervisningen istället för enbart ett 

tidsfördriv. 
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4.3 Intervjupersonerna 

Följande avsnitt är en redovisning av de sex respondenterna och deras svar på 

intervjufrågorna. Anders är en man i trettioårsåldern och lärare i svenska och tyska på 

högstadienivå. Martin är en man i femtioårsåldern och lärare i spanska, franska och engelska 

på gymnasienivå. Anna är en kvinna i fyrtioårsåldern och lärare i psykiatri på gymnasiet och 

komvux. Sara är en kvinna i trettioårsåldern och lärare i svenska samt engelska på 

högstadienivå. Elin är en kvinna i femtioårsåldern och lärare i historia, religionskunskap och 

engelska på gymnasienivå. Robert är en man i trettioårsåldern som är fritidsledare på 

högstadienivå. Samtliga respondenter var väldigt entusiastiska om undervisning i allmänhet 

samt värdet av TV, film och andra medier i klassrummet. De var också nyfikna på, och 

intresserade av, undersökningens syfte. Alla använde sig av TV, film och andra medier i 

någon mån och kände sig bekväma med detta. Robert var den lärare som skiljde sig ifrån 

mängden och som sällan eller aldrig använde medier i de former som de andra lärarna på 

grund av att hans verksamhet ofta är förlagd utomhus. Däremot använde Robert medier i 

andra syften, såsom att sprida information till elever, föräldrar och lärare. 

 

4.3.1 Intervju: material och syfte med medieanvändning 

Här presenteras en mer detaljerad beskrivning av lärarnas svar på intervjufrågorna, 

grupperade tematiskt efter följande rubriker: Material och syfte samt praktiska problem. 

Respondenternas svar jämförs med varandra och analyseras för att ge en bättre överblick över 

likheter och skillnader i respondenternas användning av TV och film i undervisningen. 

 

Avsnitt ur serier från UR och AV-Centralen samt spelfilmer var vanligaste förekommande. På 

andra plats kom arbete med Internetvideo, inklusive klipp ifrån YouTube. TV-dokumentärer 

och andra TV-program användes i något mindre utsträckning av respondenterna. 

Nyhetsprogram angavs som en bra källa till belysning av omvärldsproblematiken. Alla 

respondenterna var noggranna med bearbetning av dessa visuella medier genom diskussion, 

skriftliga aktiviteter och ibland i samband med mer traditionella texter. Anders och Sara 

uttryckte en viss uppskattning för just spelfilmer, som till exempel Forrest Gump eller Hipp 

Hipp Hora, vilka kunde användas som diskussionsgrund i ämnena etik och moral. Enligt 

Anders egna upplevelser uppskattar eleverna dessa tillfällen då de får en chans att diskutera 

och relatera till för dem viktiga ämnen. Elin uppgav att vanliga filmer, spelfilmer, fungerade 
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bra i undervisningen men att nyheter, stora tal och liknande också kunde användas med fördel 

i undervisningen. Robert använde eget material, bestående av filmade sekvenser av eleverna 

vid olika moment i undervisningen samt lät han eleverna skapa sina egna filmer. Anna 

berättade att hon beställde sitt material ifrån AV-centralen och att det ibland hände att hon 

även visade dokumentärer eller TV – serier som skulle vara relevanta för undervisningen. 

Hon uppgav också att hon misstänkte att det kunde vara en ”generationsgrej” att beställa 

material ifrån AV- centralen samt att lärare kring hennes ålder (fyrtioårsåldern) och äldre 

kanske använder AV-centralen mer än yngre lärare som använder Internet för att hitta bra 

material. Variation i val av material motiveras av alla dessa lärare genom mediernas förmåga 

att engagera och intressera eleverna samt fånga deras uppmärksamhet och göra vissa teman 

mer konkreta och levande för dem. Det entusiastiska sättet lärarna beskriver processen och 

motiverar sina val tyder i sin tur på intresse och engagemang från deras sida.  Var och en 

pekar på vikten av att ha ett tydligt mål med TV och film i undervisningen oavsett syfte. 

 
 
Majoriteten av respondenterna angav att syftet med TV och film i undervisningen var att 

belysa relevanta aspekter på ett eller flera teman. Vilka teman de valde skiljde sig åt mellan 

lärarna, ibland på grund av det eller de ämnen som de undervisade i. För Anna var det viktiga 

i att använda TV eller film att lyfta fram olika sidor av företeelser inom psykiatrin och 

socialpsykiatrin. Hon angav att film kunde vara bra för att visa på aspekter som är svåra att 

förklara med enbart ord. Lärarna poängterade att kombinationen av ljud och bild är ett bra sätt 

att nå eleverna.  Elin är dock den enda som erkänner eller anger att hon kan tycka att film och 

andra medier ibland kan användas i både underhållnings- och sysselsättningssyfte. Emellertid 

ansåg hon även att medier i olika former fungerar i syfte att förstärka och komplettera skrivna 

texter. Det framkom även att hon upplevt att elever med svårigheter i skolan kan ha hjälp av 

att undervisningen varieras mellan böcker och TV och film. Sara, Elin och Anna poängterar 

att de kan anpassa medier som film till elever och elevgrupper med olika förmågor och 

speciella behov för att skapa mera aktiva diskussioner. Dessa lärare uttrycker sig som 

följande: 

”De (eleverna) ser fram emot att ha det (film). Det tycker jag är 

det allra roligaste..en svag grupp kan vara lite svårmotiverad, och 

då tycker de att det är jätteroligt..de blir så glada när de förstår, 

just det att de växer med det.” (Sara) 
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”Jag har haft en massa elever med läs- och 

skrivsvårigheter..antingen diagnostiserade eller inte, och där kan 

man märka att de eleverna kan vara mycket mer aktiva i 

diskussion när vi tittat på film än med en vanlig genomgång.” 

(Elin) 

 

”..ibland blir man överraskad vilka som blir 

intresserade…Ungdomar tar till sig på ett helt annat sätt när de 

ser än när de bara läser.” (Anna) 

 

Dessa citat visar att lärarna är väl medvetna om elevernas olikheter och använder sig av 

varierande material och metoder för att individanpassa undervisningen, även om inte alla 

konkret uttrycker det med just de orden i intervjuerna. Det kan tolkas som att samtliga lärare 

själva är intresserade, engagerade och villiga att utveckla sin undervisning med eleverna i 

åtanke. De motiverar entusiastiskt sitt mediebruk med att de kan se ett bra resultat och att 

eleverna visar sin uppskattning. 

 

Robert skiljde sig mest ifrån mängden jämfört med de övriga fem lärarna. Ämnesmässigt var 

han också den som i sitt arbete som fritidsledare inte ansåg sig kunna använda TV och film på 

samma sätt som det är möjligt inom teoretiska ämnen. Han arbetade istället mycket med att 

eleverna skulle kunna få se sin egen utveckling med hjälp av medier. Han gick tillväga på så 

sätt att han filmade olika moment av elevernas idrottslektioner och använde sedan dessa med 

syfte att visa eleverna hur de hade utvecklats och vad de kunde träna mer på. Medier i form av 

informations-TV på skolan var en annan viktig del av Roberts medieanvändning. Han 

använde skol-TV för att sprida viktig information om händelser på skolan. Han önskade även 

att i framtiden kunna lägga ut ett gemensamt provschema, för alla elever och ämnen, på 

skolans officiella hemsida i syfte att elever skulle kunna förbereda sig bättre samt ge 

föräldrarna en större insyn i verksamheten och därmed en större möjlighet att stödja sina barn.  

Som språklärare använder Sara ibland filmen i ett syfte som liknar Roberts, nämligen att låta 

filmen fungera som ett sätt för ungdomar att mäta sig själva och sina kunskaper. Detta leder, 

enligt Sara även till att de kan utveckla sina idéer och komma till tals. Däremot tror hon att 

språk är det ämnet som gynnas mest av film eftersom filmen ger ett annat perspektiv än 

skriven text, på uttal och kultur. 
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Det kan tolkas som att lärarna är väl medvetna om mediers funktion och påverkan eftersom de 

ger eleverna möjlighet att förhålla sig till hur de tankar och agerar i vissa situationer, varför de 

gör det och andra frågor kopplade till elevernas verklighet. Lärarnas outtalade motivering 

verkar grundas i en vilja att bevara, stödja och utveckla elevernas självkänsla. Roberts attityd 

till TV och film skilde sig något från de övriga respondenternas eftersom hans mål med deras 

användning baserades på praktiska aspekter som informationsspridning istället för 

undervisning. Däremot, hans sätt att beskriva potentialen i skolans teknik talar om ett 

engagemang och en ambition för utveckling som liknar ämneslärarnas. Det blir tydligt att 

även om Roberts och Saras ämnesinriktningar skiljer sig åt så är ändå deras uttalade syfte lika 

i grunden, nämligen att de använder sig av medier för att främja elevernas utveckling och göra 

dem medvetna om den. 

 

Det övergripande syftet med medieanvändningen, för Martin, var att låta eleverna lyssna på 

autentiskt språkbruk samtidigt som de får en visuell upplevelse som inte går att få ur böcker 

samt att film kan vara ett bra sätt att visa och beskriva hur olika kulturer fungerar. Vokabulär 

och grammatik är ytterligare områden där Martin upplever TV och film som en tillgång. Han 

påpekade att det måste finnas syfte med medieanvändningen så att filmen eller programmen 

följs upp på olika sätt eftersom eleverna annars kan tröttna på filmtittandet och då ser det som 

meningslöst. Respondenterna ansåg överlag att ett stort syfte med att använda TV och film i 

undervisningen var att skapa engagemang och intresse hos eleverna. Innehållet i olika 

lektioner kunde, enligt lärarna, förstärkas av olika typer av medier. Sara, till exempel, menar 

att detta händer för att variation skapar motivation samt att olika medier talar till elevernas 

olika inlärningsstilar. I intervjuerna påpekade alla lärarna mer eller mindre vikten av variation 

för att nå olika elever utifrån deras olika lärstilar och förmågor. Dessa är viktiga variabler hos 

undersökningens respondenter som också belysas av Persson (2001), Lightbown och Spada 

(1999) och Gardner (1993) som genvägar till förståelse för individuell variation. Många av de 

intervjuade lärarna motiverar användning av visuella medier genom att markera att vi lever i 

ett ”visuellt samhälle”, att det är bra för elever att ”använda andra sinnen också”, att det 

visuella är ”mer levande.” Lärarna visar en förmåga för inlevelse som gör att de kan bättre 

förstå sitt syfte och elevernas tankeprocesser. 
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4.3.2 Intervju: praktiska problem med medieanvändning 

Undersökningen visar att majoriteten av de lärare som tillfrågats är positiva till att använda 

TV och film i undervisningen, men även de påpekar en hel del av de problem som tidigare 

forskning påvisat. De praktiska problem som alla lärare kunde se var tekniken och de 

påpekade bristen därpå. Elin påpekade att när lärare inte är insatta i vare sig tekniken eller 

upphovsrätten så kan de känna sig osäkra vilket leder till att de istället undviker tekniska 

medier. Det faller alltså på bristen av lärarnas kunskaper om hur TV, dvd, internet, etcetera, 

fungerar i praktiken. Det kan skapa en osäkerhet hos läraren som därför väljer bort modern 

teknik. Intervjuade lärarna Elin, Martin och Robert påpekade speciellt hur osäkerhet på grund 

av bristande kunskaperna om teknik kan vara en faktor som direkt påverkar medieanvändning. 

De säger dock inte att de själva upplevt osäkerheten, men det kan tolkas som om de förstår 

hur det kan uppstå. Vissa resonerar även kring huruvida lärares ålder kan vara ett problem. 

När Anna började som lärare trodde hon inte att medier skulle kunna användas till den grad de 

görs idag. Hon känner sig något osäker med medier, önskar sig fortbildning och hoppas att 

lärarutbildningen utrustar nya lärare med tillräckliga kunskaper att möta de moderna medierna 

i framtiden. 

 

Ett annat problem angavs vara att tekniken saknas på skolorna. Martin konstaterade att det 

inte fanns tillgång till den utrustning som skulle behövas för att lektionerna skulle kunna 

genomföras på det sätt som han hade önskat. Flera av de intervjuade lärarna nämnde att de 

hade använt medier i en större utsträckning om det inte hade betytt så många praktiska 

problem, så som att finna ett klassrum med dator, TV eller annan utrustning. Martin uttrycker 

sin frustration med resurser och skolledningen. ”…i vissa salar saknas det utrustning..vi har 

tjatat om att få språksalen utrustad, men det händer inget.” Robert anser att det är ett problem 

att det sällan finns pengar till utrustningen i hans skola men samtidigt tycker han att det är 

konstigt att inte lärarna använder sig av de resurser som finns i dagsläget, som till exempel en 

kunnig bibliotekarie eller en filmdatabas. Deras kritik tyder på att ansvaret för medier inte 

bara ligger på skolan utan också på läraren att utnyttja befintliga resurser och det är tydligt att 

ett medieintresse gör en lärare mer benägen att integrera medier i verksamheten. På de skolor 

där det faktiskt finns en hel del resurser för TV och film, från utrustning till kunnig personal, 

har Elin och Robert å andra sidan, upplevt att många lärare inte tar tillvara på dessa utan 

istället håller sig till de undervisningsformerna som de är vana vid. 
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Tid är också en stor faktor i medieanvändning för flera av dessa lärare. Tidsbristen, anser 

Martin, är en nackdel med TV och film i undervisningen. Det finns för få planeringstimmar 

för att hinna studera nytt material. Roberts upplevelser stämmer överens med flera av de 

Martin nämnde, exempelvis att planeringsdagar går till andra projekt och att det inte finns 

tillräckliga tekniska resurser på skolorna. Samtliga lärare diskuterar tid till planering och 

genomförande av lektionen som en grundförutsättning för en effektiv lärandesituation. Martin 

säger att ”det är svårt att hinna med… skolledningen är ofta positiva..men var ska tiden tas 

ifrån? Det ser de inte.” Robert tycker att det är värt att satsa på medier i undervisning, ”om 

man får tid till det, annars kan man strunta i det.” De flesta kände en tidspress i den dagliga 

verksamheten men prioritering av tid till de olika medierna varierade från lärare till lärare. Att 

skapa och förbereda material är enligt flera av de tillfrågade lärarna tidskrävande, vilket tyder 

på en anledning till att vissa inte gör det. Många av lärarna uttryckte också ett utökat 

pedagogiskt ansvar för innehållet och syftet med medier som TV och film som kan göra, som 

Anna säger, ”att man måste vara ännu mer observant som pedagog..,” som Sara säger, ”..det 

kan finnas dåliga program också” och som Anders säger, ”..det viktigaste är att man inte gör 

att TV och film är det enda undervisningsmaterialet utan en del av (det).” Ett intressant och 

unikt perspektiv givet av just Anders är att tid inte behöver vara problematiskt. Som han 

uttrycker det, ”Är det förberedelserna som hindrar en lärare från att använda film så behöver 

de se över sina strukturer och planeringar för så lång tid tar det inte.” Det är viktigt att notera 

att han motiverar detta med att kollegor och verksamhet kan göra detta möjligt. Det blir 

tydligt genom dessa lärares åsikter och upplevelser att förutsättningar och attityder skiljer sig 

åt från skola till skola och lärare till lärare. 

 

Det kan tolkas som att dessa lärare vill gärna utöka sitt mediebruk i klassrummet och sina 

tekniska kunskaper men finner en del hinder på vägen som gör det på gränsen till ohållbart 

utan tillräckligt med tid och resurser. Den något skarpa tonen riktad mot skolledningen tyder 

på ett allmänt missnöje och frustration med läget i skolan och tidspressen som läggs på 

vardagsarbetet. Å andra sidan är det tydligt att denna grupp är engagerad och motiverad i 

verksamheten genom den positiva inställningen till läromedel som berikar undervisningen. 

Den ärliga självkritiken och reflektionen som Anders tar upp i slutet är nog en viktig del av 

lärarnas uppdrag som gör att utveckling överhuvudtaget sker. 
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5. Diskussion 
Utifrån tidigare forskning och den empiri som undersökningen baseras på finns det bland 

annat två gemensamma nämnare som är återkommande, nämligen lärares intresse i olika 

medier och elevernas motivation till sitt skolarbete. Hur dessa kombineras är en av de 

aspekter på TV och film i undervisningen som kommer att diskuteras i detta kapitel som 

sedan avslutas med en metoddiskussion kring de metodval som gjorts och deras funktion för 

undersökningen. 

 

Generellt sett har syftet med lärarnas användning av TV och film visat sig vara att engagera 

och intressera eleverna genom variation i undervisning. I likhet med Danielsson (1998; 2002) 

anger också många av respondenterna i denna undersökning, både via enkät och intervju, att 

de överlag använder sig av olika medier i undervisningen för att skapa engagemang hos sina 

elever. Nilsson och Winqvists studie (2005) bekräftar att lärare kan intressera och engagera 

eleverna genom medieanvändning i undervisningen men påpekar att det inte nödvändigtvis 

passar alla. Utifrån denna enkätundersökning kan det dock skönjas en tendens av att lärare 

inom matematik har olika åsikter och upplevelser av detta. Några respondenter anser att TV 

och film kan användas som ett självklart lektionsinslag medan andra inte anser sig kunna 

använda det överhuvudtaget, till exempel inom matematiken. Evans Schmidt och Vandewater 

(2008) nämner kunskapsprogram som Sesame Street som kan underlätta för barns 

matematiska förståelse och finner att det är mycket rimligt. Deras antagande gäller förvisso 

yngre barn men det är bevis på att åldersanpassade program kan fungera i utbildningssyfte 

och att Piagets kognitiva utvecklingsschema kan ha betydelse för barns förståelse för TV (det 

vill säga att ju äldre barnen blir, desto bättre förstår de hur de ska använda informationen de 

får ifrån ett visuellt medium). En medvetenhet om detta syns tydligt i några av lärarnas val av 

ungdomskulturellt material. Anledningen till att vissa av dessa ämneslärare på högstadiet och 

gymnasiet väljer bort medier i undervisningen anges vara just att de inte funnit passande 

material. 

 

Lärarna anger elevernas behov och utveckling som motivation till användning av TV och film 

i undervisningen. Det som särskilt uttrycks som en del av lärarnas syfte är vikten av 

diskussion och samtal kring för ungdomar intressanta och relevanta ämnen. Medierna blir ett 

sätt för eleverna att närma sig områden som kan vara främmande för dem. Rätt typ material, i 

form av filmer, Internet, eller TV, kan underlätta för elevernas förståelse och sätta bilder på 
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olika kulturella fenomen. Intervjupersonerna Anders, Martin och Anna kan finna stöd för sin 

filmanvändning i styrdokumenten. De flesta av de intervjuade lärarna använder sig ofta av 

film för att belysa etiska problem, rasism, mobbing och kulturella skillnader. Anders, Martin 

och Anna använder det som Lindmark tolkar som det vidgade textbegreppet, vilket sätter 

fokus på varierande former av text och som år 2000 blev en del av de nationella kursplanerna 

för grundskolan och gymnasiet (Carlsson, Molin & Nordberg, 2004). Samtliga intervjuade 

lärare tydde på att flera olika medier kan användas för att komplettera varandra och hjälpa 

elever uppnå styrdokumentens mål i skolan. 

 

Medier kan, enligt Berger (1995), påverka ungdomars attityder och handlingar. Lärarna i 

denna undersökning försöker inkludera elevernas intressen och göra dem delaktiga och 

ansvariga i undervisningen. Anna nämner människosyn och förhållningssätt som ämnen som 

belyses i film och påpekar att, genom spelfilmer som Dead Man Walking, HippHippHora, 

Den Gröna Milen, måste sanningsperspektivet diskuteras och behandlas som en del av 

medieupplevelsen. Vid teman som dödsstraff, kärlek och relationer blir medier enligt flera av 

lärarna värdefulla inslag som lyfter elevernas egna tankar och skapar underlag för diskussion. 

Martin säger specifikt att medier som TV och film fungerar därför att de sätter språk och 

kultur i en kontext som underlättar förståelse. I intervjuerna framkom att film också kan 

användas för att visa eleverna deras egen utveckling. Genom att filma eleverna vid olika 

moment i idrotten kunde Robert visa dem vilka framsteg de hade gjort, vilket är en form av 

positivt identitetsskapande. Det som framkom i analysen av intervjuerna, samt av resultaten 

från enkäterna, är den positiva attityden som de berörda lärarna visade mot användandet av 

medier så som TV och film i klassrummet. Intervjusvaren visar att dessa lärare är medvetna 

om mediernas roll och försöker integrera dem i sin undervisning. 

 

Forskningsbakgrunden pekar på en del av de problem och hinder som kan stå i vägen för vissa 

mediers användning i klassrummen. Kunskap, pengar och tid är ofta högt på listan. Hur 

brister i lärarutbildningen påverkar de framtida lärarnas kommande medieanvändning är något 

som flera av lärarna påpekar och även Wall och Stigbrand (1984) diskuterar. Förutom bristen 

på tekniska kunskaper är även bristen på tekniskutrustning något som diskuteras i både 

forskningsbakgrunden och intervjuernas resultat. Svaren från respondenterna i denna 

undersökning är inte unika utan dessa problem har även behandlats av andra, vilket belyses i 

den tidigare forskningen. Tid, teknisk kunnighet, fortbildning, planering, målsättning, 

flexibilitet, motivering, vilja och ambition är alla faktorer som kan pekas ut som hinder för 
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användning av TV och film i undervisningen. Brantes (2008) avhandling visar på det redan 

tunga och komplexa arbetet kring läraruppdraget i dagens samhälle och pekar på detta som en 

möjlig anledning till lärarnas motstånd samt icke-utvecklade eller även försämrade 

undervisningsmiljöer.  

 

Om skolan fokuserar på var ungdomars intresse finns så kan den lättare relatera till dem och 

engagera dem, och medier är inget undantag. Lärarna som deltog här bekräftar detta. Om inte 

elever får en möjlighet att delta och ta vara på kunskapen omkring sig kan det vara svårt att 

utvecklas vidare. Ett sätt att garantera att det finns åtminstone underlag för diskussion är att 

använda redskap som är bekant, intressant och till och med populärt hos ungdomar, och ett 

exempel på ett sådant redskap är deras kultur, inklusive medier som TV och film. Det finns 

förmodligen ingen enskild grupp ungdomar någonstans i världen som delar exakt samma 

intressen, kunskaper och åsikter. Mellan femton och trettiofem olika hjärnor i ett rum måste 

bidra till ett varierat och intressant möte.  

 

Det intressanta med denna undersökning är att se hur lärare kan anpassa sig och integrera TV 

och film som redskap för att vidga och berika sin och elevernas undervisning (och varför de 

kanske inte gör det). De som har sedan länge använt sig av medier i klassrummet kan vara 

guld värda för sina kollegor i termer av kreativa idéer och motivation. De lärare som inte har 

använt medier i sin undervisning skulle kunna dra nytta av sina kollegors kunskaper och 

erfarenheter inom området. Faktorer som kunskap, tillgång och resurser (tid, apparater) är 

tänkbara hinder för medieanvändning, men de behöver inte vara uteslutande. Finns det pengar 

och tid till teknik, utbildning eller fortbildning så kan skolorna hjälpa lärarna och eleverna.  

Styrdokumenten talar också om en skola för alla, och tolkningar gör att frågor uppstår om 

individen mot kollektivet. Här blir en tillämpning av Vygotskys teorier tydlig. Med en 

konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande i klassrummen kan både individen och 

kollektivet utnyttjas och gynnas eftersom en klass består av olika individer med olika 

kunskapsnivåer. Säljö (2000) anser att detta är en stor del av lärarrollen idag. 

 

Arbetet med denna undersökning har väckt många nya frågor till liv. Det finns en hel del 

aspekter som inte tagits under beaktande, eftersom deras relevans inte var avgörande för just 

detta arbete, men som kan vara intressanta infallsvinklar till fortsatt forskning. Förslag på 

detta kan vara huruvida respondenternas ålder, kön eller undervisningsämne tenderar att 

påverka TV - och filmanvändning i undervisningen. En undersökning som fokuserar på hur 
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dagens lärarutbildningar behandlar användningen av olika medier för blivande lärare är 

ytterligare en fråga som återkommit både i teoriavsnittet och i intervjuerna, och som skulle 

kunna vara ett förslag på hur forskningen kring medier och skola skulle kunna fortsätta. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 
Denna undersökning har ställt frågor till lärare om hur de använder medier som TV och film 

och upplever deras funktion i undervisningen. Undersökningens pedagogiska relevans ligger i 

hur lärare motiverar och genomför sitt arbete med medier samt betydelsen för eleverna. 

Undersökningens kvantitativa och kvalitativa metoder valdes i syftet att så bra som möjligt 

belysa problemområdet. Enkätundersökningen motiverades med avsikt att generalisera på 

något sätt kring medieanvändning i grundskolans senare år och gymnasieskolan. Vi är 

medvetna om att det krävs ett stort och representativt datamaterial för att kunna användas i 

forskningssyfte för att säga något konkret om en grupp. Av de 250 enkäterna som lämnades ut 

gav inte de 43 som samlades in ett tillräckligt stort underlag för att generalisera. Orsaken till 

bortfallet kan det endast spekuleras kring. Lärare och rektorer på berörda skolor påpekade vid 

insamlingen av enkäterna att det var en dålig tidpunkt för denna typ av undersökning eftersom 

det cirkulerade en mängd liknande på skolorna just då. En annan aspekt kan vara tidsbrist från 

lärarnas sida, vilket även detta påpekades av rektorer och en del lärare, eftersom det var mitt 

under pågående period för utvecklingssamtal. Bortfallet av enkäter betyder att det inte kan 

dras några generella slutsatser av hur TV och film används i undervisningen och inte heller i 

vilken utsträckning det används. Enkätundersökningen säger endast något om vad de fyrtiotre 

lärare som svarat på enkäterna anser om ovannämnda medier och deras användning av de 

samma. På grund av detta så finns det inte heller någon betydande mängd data att analysera 

men det som hade relevans för undersökningen är redovisat i avsnitt fyra. 

 

Den mer kvalitativa delen av undersökningen är de intervjuer som gjordes med sex olika 

lärare med varierande undervisningsämnen. Det är framförallt deras svar och åsikter som 

ligger till grund för analysen. En positiv aspekt av att samla information på detta sätt inom ett 

specifikt problemområde är att det finns chans att ställa följdfrågor, vilka kan ge större insikt i 

ämnet samt nya infallsvinklar. En nackdel med intervjuer kan vara att efterarbetet kan ta 

mycket tid i anspråk med transkribering och tolkning av svaren. Detta underlättades genom 

användningen av både ljud-och bildupptagning av intervjupersonerna. Några av deltagarna i 



 39

denna undersökning gav klartecken till att filmas och deras intervjuer var enklare att 

transkribera än de intervjuer som endast fanns dokumenterade med ljudupptagning. Skälet till 

detta är att deras tal lättare uppfattades när det fanns möjlighet att se deras ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. 
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7. Sammanfattning 

 
Tidigare forskning, lärandeteorier och skolans styrdokument pekar på att TV, film och andra 

former av medier inte bara kan ingå i undervisning utan också att de bör ingå för att skapa en 

variation i metod och material som talar till olika elevers förmågor. Vi undrar om, hur och i 

vilken utsträckning detta görs idag. Syftet med vår egen empiriska undersökning är att 

beskriva och analysera i vilken mån en utvald grupp lärare använder sig av medier som TV 

och film i undervisningen, hur de arbetar med dem samt deras egna uppfattningar om arbetet. 

Genom enkäter och intervjuer frågar vi vilka material de använder, hur de arbetar med medier 

och varför. Följande preciserade frågeställningar vägledde undersökningen: Vilka attityder 

har lärare till TV och film i undervisningen? Hur upplever lärare medieanvändning i skolan? 

Vilka motiveringar finns för att inte använda medier? Var finns det motstånd och vilka 

praktiska problem finns? Kan lärare tänka sig fortbildas för att kunna använda TV, film eller 

andra medier i framtiden?  

 

Datainsamling skedde med hjälp av en enkätundersökning besvarad av 43 utvalda lärare. 

Dessa lärare arbetade på åtta skolor som strategiskt valts ut utifrån kriteriet att de antingen var 

högstadieskolor eller gymnasieskolor. Dessutom genomfördes intervjuer med sex lärare vilka 

valts utifrån ett bekvämlighetsurval och det faktum att alla vid tillfället för intervjuerna var 

aktiva lärare på antingen högstadie- eller gymnasieskolor, eller att de varit verksamma lärare 

på något av nämnda stadier. 

 

Resultaten och analysen visade att majoriteten av både högstadie- och gymnasielärarna 

använder TV och film för att engagera och intressera sina elever genom variation i 

undervisningen. Intervjupersonerna påpekade särskilt vikten av variation för att nå olika 

elever utifrån deras olika lärstilar och förmågor. Flera av dessa lärare använder ofta film för 

att belysa etiska problem, rasism, mobbing och kulturella skillnader och skapa en 

diskussionsgrund för ämnen som rör elevernas livsvärld eller som kan vara av känslig natur. 

Problemen som lärarna sade sig stöta på var framförallt brist på resurser i form av tid, 

material, samt brist på tekniska kunskaper hos lärarna. De flesta lärarna i undersökningen 

kände någon form av tidspress i sin verksamhet, men prioritering av tid till de olika medierna 

varierade från lärare till lärare och resultatet blev att vissa lärare använde mer TV och film i 

sin undervisning. Flera av dem anser att medier i olika former fungerar i syfte att förstärka 
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och komplettera skrivna texter. Enkätundersökningen visade en övervägande positiv 

inställning till både användningen av TV och film i klassrummet och de nationella 

kursplanernas hänvisningar till att medier på något sätt ska finnas med i skolans verksamhet. 

Materialet som de använde sig av angavs i huvudsak vara kunskapsprogram, spelfilmer och 

specialanpassade läromedel, anpassade efter det eller de ämnen som respondenterna 

undervisade i. De som uppgav att de inte använde sig av TV och film motiverade detta bland 

annat med att de faktiskt hade tillräckligt bra böcker och att det fanns en brist på tillgång till 

digitalt material passande för just deras ämnen. 

 

Övrigt material som deltagarna i vår undersökning använder är exempelvis ungdomsfilmer, 

filmer med etiska budskap, kunskapsprogram och egenproducerat material. Det går, enligt 

lärarna, att belysa viktiga, intressanta och allvarliga aspekter på varierande ämnen genom 

medier som TV, film och internet. Dessutom upplevs dessa medier av de flesta lärarna som 

positiva inslag som kan motivera och engagera elever i undervisningen. Det som märks 

tydligt i resultaten och analysen av lärarnas svar är att sparkraven i skolan påverkar 

utsträckningen i vilken digitala medier används. Resurser saknas och många lärare brister i 

kunskaper om hur de ska använda sig av moderna medier och undviker dem istället för att 

använda dem. 

 

Slutligen kan vi ändå dra slutsatsen att de flesta lärare är positiva till TV och film i 

undervisningen och att där det finns bra förutsättningar för att använda medier där är också 

lärarna aktiva användare av dem, med positiva resultat. Utifrån vår undersökning är det tydligt 

att majoriteten av de lärare som deltagit är mer eller mindre införstådda med detta. Deras egna 

intressen, motiveringar och val av metod och material varierar, men den gemensamma 

nämnaren är ändå eleven. Ett genomgående inslag hos de intervjuade lärarna är vikten av att 

föra diskussion med eleverna kring de TV- eller film inslag som de använder i sin 

undervisning. Det är då, enligt lärarna, som reflektionerna sker och nya aspekter av ett ämne 

kan belysas. 
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Bilaga 1. Enkät 
 

Enkätundersökning: TV och film i undervisning 
 
 

1. Vem är du? Man  /  Kvinna 20-30  /  31-40  /  41-50  /  51+ 

  
  
2. Vilket eller vilka ämnen undervisar du i? 
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____________________________________________________________________ 
 
 

3. Undervisar du på:  Högstadium  /  Gymnasium 
 
 

4. Hur viktigt anser du det vara att TV eller film används i undervisningen? 
  
(oviktigt)  0  1  2  3  (väldigt viktigt) 
 
Motivera ditt svar: _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Enligt de nationella kursplanerna ska media ingå i undervisningen.  Hur ställer du dig 
till detta? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
6. Hur ofta använder du dig av någon form av TV eller film i undervisningen? 

Aldrig 1-2g/v 3-4ggr/v Annat: __________________________ 
 

 
7. Om svaret på ovanstående frågan var Aldrig, ange relevanta anledningar: 

___Vill inte det 
___Saknar tid 
___Saknar kunskap om hur man arbetar med TV eller film 
___Saknar tillgång till TV, dvd, osv. 
 
Annat:________________________________________________________________ 
 

8. Vilka typer av TV eller film använder du dig av i undervisningen? 
 
___Kunskapsprogram (UR, BBC t ex) 
___Spelfilmer 
___TV-serier 
___Specialanpassade läromedel 
 
Annat:_______________________________________________________________ 
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9. I vilket syfte använder du dig av TV eller film i undervisningen? 
 
___Underhållning 
___Sysselsättning 
___Kulturellt intresse 
___Språkförståelse 
___Ämneskunskaper 
 

Annat:_______________________________________________________________ 
 

 
10. Hur brukar du arbeta med TV eller film? 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

11. Hur upplever du att arbetet med TV eller film fungerar i din verksamhet? 
 
(Fungerar inte alls) 0 1 2 3  (Fungerar mycket bra) 
 

12. Dela gärna med dig av andra synpunkter angående våra frågor eller angående 
användning av TV och film i undervisning i allmänhet. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Vi vill tacka dig för din medverkan! 
 

 

Bilaga 2. Intervju 
 
1. Kan du beskriva en specifik lärandesituation då du använde dig av TV/video/film? 
A. Vad var syftet? 
B. Vilket material använde du? 
C. Hur använde du det? 
D. Vad blev det för resultat? 
E. Kan du beskriva andra situationer där du brukar göra så? 
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2. Vilka typer av media anser du fungera bäst i undervisning? 
A. Varför? 
 
3. Hur tror du att lärare ser på användning av TV och film i undervisning? 
A. Vad baserar du det på? 
 
4. Vilka fördelar finns det med att använda TV och film? 
A. Vilka nackdelar finns det? 
B. Vilka hinder finns det? 
 

5. Hur märker du elevernas lärande av TV och film i undervisning? 
A. Elevernas insats? 
B. Hur upplever de TV och film? 
 
6. Ser du något samband mellan TV och film och elevernas intresse och engagemang i 
undervisning? 
 
7. Är det värt att satsa på TV och film i undervisningen? 
A. Varför?  
 

8. Har du några förslag till hur dessa medier kan användas? 

 
 
 


