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Abstract: 
The purpose of this thesis is to examine how some Swedish teachers use film and movies as a 
resource when they teach religious studies in upper secondary school. Three questions were 
created to define the main focus of the thesis namely how the teachers perceived how they used 
film, how they justified there use and which advantages and disadvantages they see with using 
film in their teaching. To be able to answer them correctly the empirical data was collected by 
two methods; a survey and three interviews. The empirical data was then related to previous 
research in the same field.  
 
The thesis concludes that the teachers use film in the classroom in many ways, including as a way 
to present facts about religions to the students and as a way to make it easier to understand 
difficult parts of the subject. They also use film as way to make the students better at 
understanding and discussing different perspectives of religion and ethics. The main 
disadvantages film has is that it take a lot of time to show a film and use it in a meaningful way. 
The teachers also sometimes finds it hard to find a film that suits the purpose of showing it. 
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1. Inledning 
Under ett seminarium under min utbildning till religionskunskapslärare kom samtalet i gruppen in 
på varför det generellt finns lite forskning inom fler ämnesdidaktiska områden. Seminarieläraren 
förklarade hur synen på didaktik kopplat till ämnet religionskunskap har förändras samtidigt som 
lärarutbildningen förändrats. Att fokusera på specifika ämnen när det gäller didaktik är något som 
är relativt nytt vilket i sin tur är förklaringen att även den ämnesdidaktiska forskningen på sitt håll 
även inte har hängt med. Den här förklaringen var viktig för mig som under skrivandet av mitt 
första examensarbete just funderat på varför forskningen på mitt område var så svår att hitta.  
  
Mitt första examensarbete var en litteraturstudie kring spelfilm som resurs i undervisningen i 
religionskunskap där arbetet försökte visa på de fördelar och nackdelar som spelfilm som resurs 
kan innebära. En del av resulterat av det arbetet var att det fanns betydligt mer forskning när det 
gäller att använda film som hjälpmedel i andra ämnen så som exempelvis historia. Samtidigt var 
en annan del av resultatet hur film i undervisning av religionskunskap skulle kunna vara en styrka. 
Film har förmågan att emotionellt beröra och möjligheten att bland annat lyfta etik och livsfrågor 
på ett sätt som eleverna kan dra nytta av. Men för att kunna veta hur den här sortens 
undervisning skulle kunna gå till behövs det mer forskning som fokuserar just på film i 
religionskunskapen, ett resultat som ligger till grund för det här arbetet.   
 
I det här arbetet återger jag lärares syn på och inställning till att använda film som hjälpmedel i 
undervisningen i religionskunskap. Arbetet vill återge hur dessa lärare använder film i sin egen 
undervisning och hur de motiverar sin användning när det bland annat kommer till 
styrdokumenten. Arbetet diskuterar även de för- och nackdelar som lärarna ser med 
användningen av film. Arbetet blir på så sätt ett första steg till att vidga det forskningsfält som 
handlar om religionskunskapsundervisning och filmpedagogik.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att återge lärares syn på, och användande av, film som hjälpmedel i 
undervisningen av religionskunskap.  
 

1.2 Frågeställningar  
 

1. Hur använder lärare film i undervisningen i religionskunskap?  
2. Hur motiverar lärare sin användning av film i religionskunskapsundervisningen? 
3. Vad ser lärarna för för- och nackdelar med filmer som läromedel?  

 

1.3 Disposition 
Det här arbetet är indelat i fem delar. Den första delen är inledningen där syfte och 
frågeställningarna presenteras. Därefter kommer 2. Metod och material som beskriver hur materialet 
till arbetet har kommit till och där forskningsmetoden och forskningsetik diskuteras. Avsnitt 3 
utgörs av arbetets teoretiska ram. Här presenteras den forskning som tidigare skett på området 
och som i arbetet blir relevant när det relateras till den insamlade empirin från enkäten och 
intervjuerna. Detta avsnitt inleds med en återgivelse av de delar av styrdokumenten som är 
relevanta för arbetet, därefter övergår avsnittet till att handla om forskning kring 
religionskunskapsundervisning, om film i undervisningssammanhang och om forskning kring 
film och emotioner. 
 
I 4. Resultatsbearbetning läggs den empiri som samlats in för arbetet fram. Detta bygger på den 
triangulering som jag diskuterar i avsnittet för metod och material. Resultatavsnittet delas upp 
mellan enkäten och intervjuerna som genomförts för det här arbetet och relevant forskning 
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relateras löpande till de svar som enkäten och intervjuerna gett. I slutet av detta avsnitt samlas 
arbetets fullständiga resultat. I avsnitt 5. Diskussion diskuteras slutligen resultatet av arbetet. Här 
lyfts även en metoddiskussion och slutligen diskuteras fortsatt forskning på området.  Efter dessa 
fem avsnitt finns sedan en sammanfattning av hela arbetet, en litteraturlista samt de bilagor som 
stundom hänvisas till i arbetet.   
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2. Metod och material 
2.1 Metod och urval 
Empirin i det här arbetet bygger på en triangulering där det empiriska materialet insamlas på två 
sätt. Det första steget i mitt datainsamlande är en enkät riktad till religionskunskapslärare, utifrån 
enkäten har jag sedan valt ut tre lärare att genomföra intervjuer med. Anledningen till att jag valt 
att jobba på det här sättet är för att visa på både djup och bredd i resultatet och kunna ge exempel 
på hur enskilda lärare och en mindre grupp gemensamt resonerar kring användandet av film i 
undervisningen av religionskunskap.  
 
Arbetet i sig klassas som ett kvalitativt arbete även om det finns kvantitativa inslag när det gäller 
enkäten. Dessa kvantitativa frågor och svar används dock mer som ett stöd för att säga något 
angående frågeställningarna än för att fristående svara på något själv och därför blir det 
fullständiga arbetet mer kvalitativa (Fejes & Thornberg 2009, s.17-20).  
 
Till arbetet kommer även en del forskning knytas an. Denna forskning kommer sig av sökningar 
efter material, genom bland annat Libris. Annat material har jag kommit över genom att hitta det 
refererat i andra texter eller så hade jag med mig dem från mitt första examensarbete eller andra 
delar av min utbildning.  
 
2.1.1 Enkät 
Enkäten som är den första delen av undersökningen, består av 19 frågor riktat till 
religionskunskapslärare. Det är frågor som handlar om hur lärare använder film och speciellt 
spelfilm i sin undervisning.  
När frågorna skulle utformas tog jag hjälp av Enkätboken för att frågorna skulle vara så 
välformulerade som möjligt. Det resulterade i enkäten har en blandning av olika sorters frågor så 
som några sakfrågor för att se vilka som svarar på enkäten, attityd- och åsiktsfrågor där de 
svarande får värdera sina åsikter och frågor med svarsalternativ att välja en eller flera utav (Trost 
2012, s65, 69 & 72). Hela enkäten finns som Bilaga 1 i slutet av arbetet.  
 
En del av enkätens frågor kan utläsas som statistik och är för sig själva kvantitativa medan 
enkätens andra frågor är öppna och ger kvalitativa resultat, så som exemplet där jag frågar efter 
förslag på filmer som lärarna använder och där de själva får fylla i som de vill. De kvantitativa 
data som de kvantitativa frågorna ger är intressant i sig men för det här arbetet är det viktigare att 
lyfta fram de kvalitativa svaren. De kvantitativa materialet blir istället ett stöd för att leda fram till 
det djup som de kvalitativa svaren ger.  
 
Enkäten gjordes genom Google Formulär vilket gör det möjligt för mig att hantera resultaten både i 
automatiska översikter och genom att själv få tillgång till dem i ett kalkylblad efter hand. För att 
sprida enkäten använde jag två möjligheter. Först mailade jag den till skolor i min hemstad och 
städer runt omkring, därefter lade jag upp den i en grupp för religionskunskapslärare på 
Facebook. Facebookgruppen gjorde det möjligt för mig att få svar från lärare över hela Sverige 
vilket jag önskade för enkäten. Anledningen till varför jag också valde att maila enkäten till vissa 
skolor i närområdet var för att med säkerhet få svar från lärare som jag sedan skulle lyckas 
stämma träff med för intervjuerna då mina resmöjligheter var begränsade. Enkäten fick under 
tiden den var tillgänglig 38 svar från olika lärare, främst i högstadiet och gymnasiet, när den 
stängdes den 21 december 2015.   
 
2.1.2 Intervjuer 
Som uppföljning av enkäten träffade jag tre lärare som var villiga att ställa upp på varsin intervju. 
Lärarna anmälde i enkäten sitt intresse för en uppföljning. Anledningen till varför just dessa tre 
valdes var för att de alla tre var gymnasielärare. Tanken med detta var att deras enskilda 
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situationer skulle vara så snarlika som möjligt och gymnasiet är den nivå som det här arbetet 
främst utgår ifrån. Det andra kriteriet som gjorde att dessa tre lärare valdes ut var deras 
boendeort. Jag som forskare måste kunna ta mig och möta dessa lärare för våra intervjuer och 
hade de varit bosatta allt för långt ifrån där jag bor så hade det blivit svårt att ta sig dit utan 
problem.  
 
Det tredje och kanske viktigaste anledningen till varför dessa tre lärare valdes ut var för att de i 
enkäten gav intressanta svar. Jag valde bort andra svarande som helt enkelt inte ansåg sig använda 
film i religionskunskapsundervisningen eller som i sina svar inte verkade särskilt intresserade av 
ämnet. Tanken bakom detta var för att jag var ute efter lärare som var villiga att prata om film i 
undervisningen som för arbetet skulle vara givande. Det kan diskuteras om detta beslut påverkar 
resultatet då de bortvalda lärarna inte finns representerade i arbetet och att intervjupersonerna 
som var intresserade av att diskutera ämnet inte kan representera de lärare som inte är det. I en 
diskussion om arbetets trovärdighet kan jag förstå varför detta kan vara relevant att avhandla men 
den kvalitativa form som arbetet har gör att behovet av lärare som är intresserade av frågan är 
mer givande för arbetet. De bortvalda lärarna finns fortfarande med i resultatet genom att arbetet 
består av just en triangulering och de har gett sina svar i enkäten även om de inte gick vidare till 
intervjuerna.    
 
Lärarna som ställde upp har jag valt att kalla för Annette, Bella och Cecilia. Något som kan vara 
värt att nämna är att de alla kommer från samma stad men olika skolor, någonstans i 
Mellansverige. Alla är gymnasielärare och undervisar just nu i bland annat religionskunskap. 
Intervjuerna skedde på deras egna skolor och det av två anledningar: Det första för att det var 
smidigare för dem att vi möttes där och att de annars inte känt sig lika villiga att ställa upp på 
intervjuerna. Den andra anledningen är att jag tyckte det var mer passande att vi möttes i 
skolorna med tanke på att det var deras yrkesroll som lärare som jag var intresserad av. I de 
lokaler där de dagligen vistas i sitt jobb gissade jag att de skulle känna sig hemmastadda samtidigt 
som deras tankar rörde sig kring det dagliga arbetet. En närmare presentation av lärarna kommer 
i kapitel 4 när resultatet av intervjuerna behandlas.  
 
Inför intervjuerna förberedde jag en intervjuguide som återfinns i bilaga 2. Den består av frågor 
som formulerats på förhand. Samma frågor hade jag alltså till alla tre intervjuerna men jag valde 
att låta intervjuerna ha en halvstrukturerad form. Detta innebär att intervjuerna skulle upplevas 
som avspända samtal för de tre lärarna (Kvale & Brinkmann 2014, s.45). Frågornas följd och att 
de alla togs upp blev mindre viktigt än att lärarna kände sig bekväma och återgav delar av sitt 
synsätt på ämnet format av sina egna erfarenheter. Intervjuguiden blev ett hjälpmedel för att hålla 
samtalet igång snarare än vara det som strikt ledde intervjun. 
 
Detta ger som resultat att intervjuerna inte blev likadana även om de byggde på samma 
intervjuguide. Alla frågor i intervjuguiden kom inte att bli lika viktiga för alla tre lärare, vissa 
skapade längre tankegångar och utläggningar kring vissa frågor än andra. Detta gör också att de 
tre intervjuerna hade lite olika fokus beroende på vilka frågor som var de som diskuterades 
främst. Det går att diskutera om de halvstrukturerade intervjuerna kan vara ett problem för 
arbetets resultat om intervjuerna blir allt för olika, men i det här fallet tror jag inte det har varit 
något problem. Intervjufrågorna går in i varandra och lärarna har besvarat de tre 
frågeställningarna som i arbetet är relevant, men på olika sätt. Trots detta kommer valet av en 
halvstrukturerad intervju diskuteras i metoddiskussionen på sida 29. 
 
Varje intervju spelades in som ljudupptagning på min telefon. Inspelningarna blev mellan 40 och 
55 minuter långa. Dessa intervjuer bearbetades sedan genom en transkribering från tal till skrift. 
Transkriberingarna av intervjuerna gjordes efter det att alla tre intervjuer var genomförda. Under 
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transkriberingen återges samtalet så väl som möjligt i skriftlig text. Jag valde att av estetiska skäl 
att ibland plocka bort stakande, hummanden och mumlanden som i text skulle kunna framställa 
personerna som konstiga men som i ljudfilen låter helt naturligt. I varje enskilt fall övervägdes 
detta noggrant för att det inte skulle förstöra eller vrida innehållet i intervjun på något vis. Av 
samma anledning finns vissa märkliga pauser, utskrivna skratt och felformuleringar kvar i 
transkriberingarna (Kvale & Brinkmann 2014, s.221-224). Jag anser att dessa visar på ett levande 
samtal där lärarna öppet funderade kring sin egen undervisning och inte satt på fullständiga och 
färdiga svar innan intervjun genomfördes.  
 
När utskrifterna blivit färdiga har de analyserats och kategoriseras. För det första har jag delat 
upp samtalet utifrån de tre frågeställningarna i arbetet. Därefter har de tre olika intervjuerna 
jämförts med varandra för att läsa ut undergrupper i dessa tre kategorier där lärarnas tankegångar, 
åsikter och själva samtalsämnet sammanfaller, där lärarna ibland har olika syn på det som 
diskuteras. Det är utifrån denna indelning av intervjuerna som upplägget av avsnittet 4.2 
intervjuerna i resultatet ser ut som det gör.  
 
 
2.2 Analysen av materialet 
Materialet som insamlat har analyserats på olika sätt. Enkätsvaren granskades innan intervjuerna 
genomfördes. Detta var relativt lätt att göra då Google Formulär, där jag gjort enkäten, har en 
automatisk resultatsida där jag kan få se information om antal svarande, olika procentsatser och 
statistik beroende på vilken sorts fråga som ställts. Det statistiska tolkades främst kvantitativt men 
med åtanke att det inte kan ses som fullständigt representativt då det är så pass få svar som 
kommit in. Enkäterna gav även några kvalitativa resultat genom de fria frågor som ställdes. Dessa 
skriftliga svar behövde även de tolkas då de emellanåt var relativt kortfattade. I de flesta fall var 
det ändå inga problem att förstå innebörden även om svaren inte alltid var fördjupande. Några av 
dessa kvalitativa svar återfinns i arbetet då de efter analysen ansågs relevanta att ha med och i 
bilaga 3 återfinns en lista över de filmer som lärarna rekommenderar genom enkäten.  
 
När enkätsvaren analyserats var det dags för intervjuerna. Intervjuerna som genomfördes, 
spelades in och transkriberades enligt förklaringen i avsnittet innan. Därefter följde en 
kategorisering, en kodningsprocess. Jag delade först in intervjuerna utefter de bredare 
frågeställningar som är relevanta i arbetet och därefter delade jag upp dessa avsnitt i 
underkategorier, delsvar av frågeställningarna, som stämde överens mellan de intervjuade lärarna. 
Kategoriseringen är inte fast och syns inte tydligt i arbetet. Detta bygger på tanken att 
intervjusamtalens deskriptiva kvalité istället borde få plats (Kvale & Brinkmann 2014, s.47). Då 
arbetet är av kvalitativ art anser jag det viktigare att presentera de olika lärarnas nyanserade svar 
än att pressa in det de säger i fasta kategorier.  
 
I själva analysen har jag utgått ifrån en deskriptiv metod snarare än en tydlig teori. Det har alltså 
varit enkätsvaren och intervjuerna som varit i fokus och de får tala för sig själva istället för att 
tolkas utifrån en given teori. Som stöd för analysen har jag istället använt mig av 
meningskoncentrering vilket innebär att lärarnas uttalanden dras samman och kortas ner så att 
huvudinnebörden i deras uttalanden framträder. Dessa nerkortade uttalanden gör det sedan 
lättare för mig som forskare att se vilka av lärarnas uttalanden ger svar på arbetets olika 
frågeställningar och vad lärarna menar. Med en meningskoncentrering i analysen kommer jag som 
forskare så nära lärarens åsikter som jag kan utan att riskera att tolkningarna av enkätsvaren och 
samtalen blir felaktiga. I stället är det den sanna innebörd i enkätsvaren och intervjuerna som 
nyanserande beskriver lärarnas syn på frågorna som diskuteras (Kvale & Brinkmann 2014, s. 47 & 
245-246). Enkät- och intervjusvaren kan sedan relateras till forskningen som presenteras i 
avsnittet 3. Teoretisk ram för att säga något ytterligare om hur lärarna förhåller sig till film i 
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undervisningen av religionskunskap och hur deras sammanfaller med eller skiljer sig från 
forskningen på området säger om samma sak.  
 

2.3 Avgränsningar och begrepp 
Under arbetets gång har jag fått avgränsa mig för att få det ska bli genomförbart. För det första 
har jag koncentrerat mig på religionskunskapslärare då det är syftet med arbetet. I enkäten har alla 
religionskunskapslärare varit välkomna att svara men när det gäller uppföljningsintervjuerna har 
jag fokuserat på lärare som undervisar på gymnasiet. Detta för att de olika lärarnas vardag ska se 
snarlika ut och för att de ska stämma så väl in på den nivå som jag själv är mest förtrogen med.  
 
De lärare som svarade på enkäten kom från flera olika håll i Sverige men när det gällde 
intervjuerna var jag tvungen att välja lärare som befann sig någorlunda nära mig geografiskt för 
att jag skulle kunna genomföra intervjuer med dem, detta resulterade i att alla tre lärare kom från 
samma kommun. Detta var dock inte den enda faktorn för att jag valde just de tre lärarna. Alla 
tre lärarna hade dessutom angivit svar i enkäten som pekade på att de hade mycket att säga om 
ämnet film i undervisningen och att de dessutom var intresserade av att prata om det. Något som 
bekräftades när jag tog kontakt med lärarna och frågade om de hade lust att ställa upp.  
 
En annan avgränsning som förekommer i arbetet gäller forskningen som presenteras i 3. Teoretisk 
ram och som enkäten och intervjuerna relateras till. Här har jag arbetat utifrån en tanke kring 
behov. Litteraturen som jag valt att ta upp behövs för att stadga det som det resultat jag får fram i 
en forskningskontext. Litteraturen är uppdelad på fyra olika kategorier som återges i de fyra olika 
underrubrikerna i avsnittet. Dessa fyra olika vinklingar anser jag sedan tillsammans väver fram en 
bild av forskningsfältet som jag i arbetet är intresserad av.  
 
I uppstarten av arbetet hade jag även en idé om att skilja begreppen film och spelfilm åt, eftersom 
det var en avgränsning jag gjorde i mitt första arbete. Detta kom dock att visa sig vara svårt att 
genomföra då många av lärarna som svarade i enkäten inte skilde dessa två begrepp åt i de svar 
de skrev. Detta ledde till att begreppen spelfilm och film i arbetet inte skiljs åt trots den inledande 
tanken, lärarna får istället möjlighet att fritt uttryck sig kring film som ett generellt begrepp där all 
sorts film kan räknas in t.ex. spelfilm och dokumentärfilm.   
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3. Teoretisk ram 
 
3.1 Styrdokumenten och film i religionskunskapsämnet 
Det står ingenstans i GY11 om vilka läromedel som lärare ska använda i sin undervisning utan 
det är upp till lärarna själva att välja sitt material. Läroplanens innehåll kan dock bli intressant som 
bakgrund till varför lärare väljer de läromedel som de använder sig av. I läroplanen går det t.ex. 
att läsa att undervisningen ska anpassas till eleverna och främja ett sätt att arbeta som kan vara till 
gagn för eleverna när de blir färdiga med sin utbildning (GY11, s.10-11).  Film som läromedel 
kan vara ett sätt för läraren att anpassa sin undervisning för elevgruppens behov. Att arbeta med 
film kan även utveckla elevens förståelse för film som medium och förbättra elevens förmåga att 
analysera film. I den ämnesspecifika delen i läroplanen, den för religionskunskapsundervisningen, 
är behovet av att ge olika vinklar och synsätt en av de viktigaste aspekterna av 
religionskunskapsundervisningen. Bland annat står det såhär: 
 

De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 
trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att 
tänka och leva (GY11, s. 137).  

 
Det finns forskning som poängterar filmens goda egenskaper som både förmedlare av 
information och som diskussionsunderlag, något som talar för att film t.ex. kan användas för att 
belysa människors värderingar och trosföreställningar och på det viset utveckla elevernas förmåga 
att reflektera över och analysera dessa. Denna form av undervisning kan så småningom utveckla 
en respekt och förståelse för andra människors värderingar och trosföreställningar hos eleverna. 
 
En central del i avsnittet för religionskunskap i läroplanen är etiska och existentiella frågor, något 
som Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik vid Uppsala universitet är intresserad av. 
Hon menar att undervisningen i religionskunskap inte bara handlar om att förstå innehållet i en 
given religion utan handlar istället om att förstå att alla människor inte har samma tankar om 
livet, döden och varför vi lever eller varför man ska handla på ett visst sätt. Undervisningen i 
religionskunskap ska vara ett sätt att närma sig dessa frågor både för att som elev forma sin egen 
uppfattning men också för att förstå att alla individer ser på dem på olika sätt (Löfstedt 2011 s. 
51-52). Existentiella frågor, eller livsfrågor som de ibland kallas, hänger även samman med 
livsåskådningar. En livsåskådning skulle kunna vara förknippad med en religion men åter igen 
handlar det om något mer individuellt en vad generell religionsundervisning syftar på (Löfstedt 
2011 s. 54-55).   
 
I läroplanen för grundskolan kopplas undervisningen av religion och livsfrågor tydligt till 
populärkulturen, något som inte görs i läroplanen för gymnasiet. Populärkulturen, så som t.ex. 
film, kan dock vara ett sätt att närma sig dessa privata frågor på ett sätt som eleverna känner sig 
bekväma med. Det kan också vara ett sätt att behandla dessa frågor i undervisningen som tar 
steget från elevernas individuella åsikter och istället projekterar frågorna på fiktiva personer, 
något som kan behövas då många livsfrågor kan uppfattas som tunga av eleverna (Löfstedt 2011 
s. 60-61).   
 
 

3.2 Medie- och informationskunnighet   
I dagens samhälle har vi en mängd olika medier och sätt att förmedla information, allt från 
textkällor så som böcker och tidningar till elektroniska resurser så som tv, radio och internet. 
Rent allmänt har lärare idag ett ansvar att använda sig av och lära sina elever att använda dessa 
medier när man talar om digitala lärarresurser, bland annat genom att lära dem att sålla och 
hantera råmaterial i form av bild, ljud och video som de dagligen möter på internet (Myndigheten 
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för skolutveckling, 2008, Digitala lärresurser: möjligheter och utmaningar för skolan s. 8-9). I detta hittar 
vi även förkortningen MIK som står för Medie- och informationskunnighet, ett begrepp som blir 
allt vanligare i samtalen kring utbildning och framtiden (UNESCO 2011 Medie- och 
informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen, s11). I Sverige är det främst UNESCO och Statens 
Medieråd som är de största drivkrafterna bakom MIK men de stöttar sig bland annat på FNs 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 19 som lyder:  
 

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer 
med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser (Allmän förklaring om de 
mänskliga rättigheterna: värdighet och rättvisa åt alla 1948-2008, s. 7). 

 
MIK-kunskaperna kan delas in i tre kategorier: 1. kunskaper om hur medier, bibliotek och arkiv 
och andra informationsleverantörer fungerar. 2. kunskap om hur medierna och 
informationsleverantörerna fungerar, 3. kunskap att värdera innehållet från dessa medier och 
informationsleverantörer (UNESCO 2011 Medie- och informationskunnighet i skolan och 
lärarutbildningen, s16). Det hela handlar inte bara om att förstå hur medierna fungerar utan även 
en förmåga att ifrågasätta och ställa sig kritisk till både innehållet och tillvägagångssättet. Till viss 
del handlar det också om en form av källkritik som kommer sig av förståelse för förloppet när det 
gäller förmedlandet av information.  
 
För att stärka vår medie- och informationskunnighet väljer både UNESCO och Statens Medieråd 
att fokusera mycket på barn och unga och därmed också skolan. UNESCO har i sin skrivelse om 
medie- och informationskunnighet från 2011 förutsett att medie- och informationskunnighet 
kommer bli allt viktigare i framtiden. För att eleverna ska lära sig att förstå och hantera MIK så är 
det också viktigt att lärarna lär sig att använda dessa medier.  (UNESCO 2011 Medie- och 
informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen, 
s. 17).  
 
MIK har många delar och för att tydligt kunna 
visa på vilka delarna det är finns den så kallade 
MIK-blomman (eller MIK-hjulet). Häri ser vi 
bland annat TV-kunnighet och filmkunnighet 
som relevanta delar av MIK. UNESCO är nu 
inte beslutsfattande när det gäller svenska 
skolan men de strävar efter att MIK ska bli en 
central del av undervisningen. De 
argumenterar även för att MIK-kunskaperna 
skapar mer medvetna och aktivt deltagande 
demokratiska medborgare då ökade kunskaper 
inom media och information gör personer 
mer insatta och mer engagerade i frågor som 
t.ex. rör samhället (UNESCO 2011 Medie- och 
informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen, 
s. 25-26) något som finns med i läroplanen.  
 
 
 
3.3 Filmpedagogik 
Den filmpedagogiska forskaren Per Eriksson, fil.mag. i kultur- och medievetenskap vid 
Linköpings universitet, menar att det finns tre kompetenser som filmpedagogik främst utvecklar 

Figur 1 (UNESCO 2011 Medie- och informationskunnighet 
i skolan och lärarutbildningen, s. 19) 
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hos eleverna. Den första är den kulturella kompetensen som handlar om att se film. Det kan 
liknas vid den vikt som i svenskämnet bland annat läggs vid att eleverna ska få en känsla för de 
olika former av skönlitteratur som finns, då det finns många olika genrer och former av film 
handlar det om en förståelse för bredden och möjligheterna där inom. Den andra kompetensen 
är den kritiska kompetensen, förmågan att analysera och granska film för att se djupet så som 
filmens budskap och hur detta läggs fram. Den tredje kompetensen kallas för den kreativa och 
handlar om att skapa film själv, för att kunna göra detta måste de båda två första kompetenserna 
vara utvecklade. Denna sista kompetens handlar om att behärska film som 
kommunikationsmedel (Eriksson 2014, s. 21).  
 
Maria Söderling, som har en licentiatexamen i svenska med didaktisk inriktning och som har film 
som en del i sitt forskningsområde, skriver i samma antologi som Eriksson om hur film kan väva 
samman elevernas intressen och det de i privatlivet ägnar sig åt med det som i skolan ska lyftas, 
dryftas och läras ut. Film kan alltså bli ett sätt för läraren att dra nytta av elevens erfarenheter och 
kunskaper som annars inte används (Söderling 2014, s. 48). Söderling skriver även om hur 
elevernas tidigare upplevelser av film påverkar deras förståelse av filmer. De jämför filmen de ser 
nu med filmer de sett tidigare och hittar de lika mönster i båda matchas dessa och eleverna tolkar 
filmen efter samma mönster. Skulle däremot det inte finnas så många likheter i t.ex. berättandet 
uppstår det istället en spänning mellan elevernas tidigare erfarenheter och den nya filmen. Det ny 
måste på något sätt passas in i elevens tidigare syn och förståelse av världen, något som ibland 
kan vara en utmaning om mycket av de tidigare erfarenheterna och den tidigare förståelsen av 
världen måste arbetas om (Söderling 2014, s. 50).  
 
När läraren väljer en film till sin undervisning är det därför viktigt att tänka på dessa och båda 
sorters reaktioner kan vara användbara i undervisningssammanhang. Den första är ett bra steg 
om man t.ex. vill att eleverna lär sig att analysera film utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Då de 
redan känner igen sättet berättelsen presenteras på är det lättare för dem att se mönstret. Vill man 
istället utmana elevens tankar, känslor och förståelse kring något som behandlas i filmen, 
Söderling tar upp homosexualitet som exempel, så är detta lättare att göra om eleverna möter en 
film där de får lite av den spänning som nämns ovan. Spänningen gör att de koncentreras sig på 
att hänga med och utmanar sina åsikter på vägen (Söderling 2014, s. 50-51). 
 
Filmens känslomässiga egenskaper, som vi kommer gå in närmare på i efterkommande avsnitt, 
gör att användningen av film i undervisningssammanhang kan ge en gemensam tanke och 
känslogrund för samtal och diskussioner där många olika ämnen kan diskuteras, ämnen som 
ibland kan vara svåra att hantera. Maria Deldén undersöker i sin licentiatavhandling Historia som 
fiktion elevernas inställning och uppfattning av att använda spelfilm i undervisningen av historia 
och kommer bland annat fram till att filmen kan användas för att ge eleverna förmågan att tolka 
och förstå det förflutna genom den bildliga gestaltningen och de känslor som filmen porträtterar 
(Deldén 2014 s. 122). Film som bärare av moral och normer är också något som Deldén kommer 
in på i sin avslutande diskussion även om det inte varit fokus för hennes arbete (Deldén 2014 s. 
123) något som även kan vara relevant att diskutera filmpedagogik och i samband med 
religionskunskapsundervisning.  
 
Ur ett lärarperspektiv kan man argumentera både för och emot användandet av film i 
undervisningen. Catharina Hultkrantz har till sin licentiatavhandling gjort en studie med några 
historielärare för att se hur de resonerar när det gäller att använda film i historieundervisningen. 
Där kommer hon fram till att film kan användas i historieundervisningen av olika anledningar, 
bland annat för att ge eleverna fakta, för att skapa perspektiv, som ett sätt att väcka intresse och 
för att skapa empati för historiens människor (Hultkrantz 2014, s. 90-91) men hennes resultat blir 
också att det är viktigt för lärarna att tänka igenom sina val av film och hur de tänkt genomföra 
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momentet i undervisningen för att lyckas med det de föresatt sig. Hultkrantz själv säger sig kunna 
utläsa att de lärare som arbetat längst inom yrket också är de lärare som känner sig som säkrast på 
att använda film som läromedel i undervisningen och att de gör det på ett genomtänkt sätt 
(Hultkrantz 2014, s. 94) något som kanske talar för att lärare generellt måste öva sig i att hantera 
film som medium själva för att kunna använda det på bästa sätt i ett klassrum?  
 
3.4 Film, emotioner och religion 
I mitt första examensarbete, Spelfilm i religionsämnet – en didaktisk utmaning, arbetade jag bland annat 
utifrån frågan: Vad kan spelfilm ge eleverna som andra undervisningsformer inte kan ge?  En av de saker 
som det arbetet kom att kretsa kring var filmens förmåga att känslomässigt tilltala eleverna och 
hur det skulle kunna utnyttjas i klassrummet för att skapa förståelse och till viss del acceptans för 
filmens karaktärer och de situationer de befinner sig i. Jag tog bland annat upp Alan S. Marcus 
och Jeremy D. Stoddard, två män som både forskar och undervisar kring film och historia. I 
arbetet tog jag främst upp en artikel de skrivit utifrån enkäter med amerikanska lärare när det 
gällde användandet av hollywoodfilm i klassrummet. De båda utgick ifrån undervisning i historia 
men deras resultat blev även relevant för mitt arbetsområde. De kom fram till att lärarna i deras 
enkät ansåg att film känslomässigt kunna engagera tittaren och på det viset göra att eleverna får 
en djupare förståelse för det som visas (Marcus & Stoddard 2007 s. 314). De satte alltså fingret på 
en styrka med att visa film i klassrummet som blir relevant i de flesta ämnen i skolan.  
 
Varför blir eleverna så känslomässigt berörda av film? Det hela kommer sig av att den som ser på 
en film börjar identifiera sig med karaktärerna och sätter sig in i deras situationer, man brukar 
ibland kalla det för att bli transporterad in i filmen. Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap 
med inriktning på medier, har forskat på området och han menar bland annat att man kan se det 
som att individen glider mellan två dimensioner, verkligheten och filmen, men som båda upplevs 
på ett djupt känslomässigt vis (Axelson 2014 s. 149). Denna vandring mellan det intra-textuella 
(protagonistens beslut och handlande) och det extra-textuella (tittarens förståelse för hur ett 
sådant handlande skulle påverka tittarens verklighet) gör att man genom film inte bara utvecklar 
empatiska känslor för karaktären, de situationer denne befinner sig i och hur denne handlar utan 
också får tittaren att relatera detta till verkligheten och reflektera över sig själv och sin världssyn 
(Axelson 2014, s. 160).  
 
Genom denna vandring mellan verkligheten och filmen, och när individen börjar sätta sig in i 
karaktärernas situation, påverkas individen både känslo- och tankemässigt. Genom att känna igen 
sig i situationerna och fyllas av empati och förståelse öppnar man sig också för nya perspektiv. 
Detta är något som religionskunskapslärare skulle kunna dra nytta av då styrdokumenten 
uttrycker ett behov av att ge eleverna olika perspektiv på det som dryftas i klassrummet och i 
detta också skapa förståelse och tolerans för andra människors livssyn och religiositet (Göthe 
2015, Axelson 2014, Delden 2014 m.fl).  
 
Som redan nämnt finns det skrivet i läroplanen för grundskolan att religionskunskapen ska 
kopplas till populärkulturen, bland annat står det att ”genom undervisningen ska eleverna ges 
förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner” 
(LGR11, s. 186) och en av förklaringarna till att det finns med är för att ge eleverna en förståelse 
hur det kulturella påverkas av religionen och hur vi människor påverkas av den, något som knyter 
samman med forskningen kring film och emotioner.  
 
Då hamnar vi dock i en fråga kring hur filmen passar in ibland dessa kulturella uttryck. Helt klart 
är film en del av detta men hur stor del? Dr. Conrad E. Ostwalt, som utöver sina 
forskningsprojekt jobbar som professor i religion vid Appalachian State University, menar att 
film bygger mycket på etiska och religiösa byggstenar oavsett vad för film det handlar om. Filmen 
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Twilight, som bygger på en fantasybok av Stephenie Meyer och som handlar om vampyrer, kan 
användas som exempel på hur vi genom spelfilmen lyfter ämnen av religiös karaktär även om 
man inte riktigt kan se det till en början. Genom filmens uppenbara övernaturliga karaktär får 
tittaren möjlighet att utforska och reflektera över andliga frågor som de annars kanske inte kan 
möta lika fritt. Frågor så som godhet och ondska, rätt och fel, kärlek, liv, död och uppoffringar. 
Ämnen som är centrala i alla livsåskådningar men som i dessa fall lyfts utanför den 
traditionsbundna kontexten (Ostwalt 2013 s.47). Då detta sker i nästan alla spelfilmer på olika sätt 
kan alltså filmen vara ett bra sätt att närma sig dessa kulturella uttryck som poängteras i 
styrdokumenten för religionskunskap både i grundskolan och gymnasiet.   
 
Ostwalts åsikt om filmens möjlighet att lyfta etiska och existentiella frågor bekräftas av resultatet i 
Tomas Axelsons avhandling. I sin undersökning kommer han fram till att många människor 
använder sig av spelfilm som ett sätt att begrunda existentiella frågor (Axelson, 2008, s. 216). 
Respondenterna i Axelsons avhandling visade också på att det främst var de livsorienterade 
frågorna som var i fokus när de diskuterade film, de mer metafysiska frågorna, så som kring Guds 
existens eller vad som händer när vi dör, fick ta ett steg tillbaka (Ibid, s.218). 
 
Detta knyter även samman med Line Nybro Petersen, som arbetar och forskar vid Syddansk 
Universitet i institutionen för kultur- och medievetenskap, och hennes forskningsresultat. Hon 
har t.ex. intervjuat unga kvinnor kring deras intresse för filmserien The Twilight Saga utifrån ett 
perspektiv kopplat till medialiseringen av religion. Hon kommer i sitt arbete fram till att de 
intervjuade kvinnorna använder filmen på samma sätt som informanterna i Axelsons avhandling, 
som ett sätt att tänka kring existentiella frågor. Hon menar att filmens förmåga att särskilja 
händelserna från kvinnornas verkliga liv är den grundläggande faktorn till varför de med sådan 
lätthet kan behandla och reflektera kring frågorna. Filmens inneboende fiktion gör det alltså 
möjligt för dem att leka med tankar kring religion och livsfrågor på ett betryggande avstånd 
(Nybro Petersen 2012 s. 175). Denna möjlighet att koppla bort de existentiella frågorna från det 
direkta privatlivet stämmer överens med det som Löfstedt menar är en av de största styrkorna 
som filmmediet har i religionskunskapen, som ett sätt att tänka kring och förstå andra människors 
åsikter och synsätt genom empatin och förmågan att tänka sig in i deras perspektiv (Löfstedt 
2011 s. 51-52).  
 
3.5 Sammanfattning av den teoretiska ramen 
Avsnittet 3. Teoretisk ram är den bakgrund som jag utgått ifrån under arbetets gång. Här 
sammanfattas detta avsnitt inför den empiriska delen av arbetet. Mycket av forskningsfältet runt 
filmanvändning i undervisningen talar för dess positiva aspekter. I ren pedagogisk litteratur lyfts 
filmens förmåga att utveckla kunskaper och förmågor som något av intresse. Detta kan vara till 
gagn både allmänt inom skolan och specifikt inom religionskunskapen. Att ge elever kunskaper 
om medier som film ses som en tillgång för dem inför framtiden samtidigt som film kan vara ett 
sätt att ge perspektiv på hur religion formar en persons liv och dennes syn på livsfrågor. 
Filmpedagogisk forskning visar även på hur film är ett medium som elever ofta finner roligt och 
intressant, vilket talar för dess förmåga att fånga elevernas intresse. Eleverna lägger många 
timmar i veckan på medier som film och tv i sitt privatliv vilket gör dem öppna och mottagliga 
för de kunskaper och förmågor som film kan utveckla i klassrummet.  
 
Den känslomässiga aspekten av film visar sig även vara intressant när man talar om förmågan att 
förstå andra perspektiv och synvinklar. En stor del av de mål som religionskunskapsundervisning 
har är att eleverna ska kunna tänka sig in i andra perspektiv och förståelse av religion och 
livsåskådningar och film, speciellt spelfilm, har en förmåga att föra tittaren in i olika människors 
perspektiv. Genom att emotionellt samklinga mellan individ och karaktär kan tittaren vandra in i 
filmens handling och genom sin empati förstå karaktärens situation och åsikter. På ett väldigt lätt 
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sätt kan tittaren alltså sätta sig in i en annan människas perspektiv, se dess uppfattning av 
omvärlden och förstå det bakomliggande till dennes handlingar och åsikter, något som är 
önskvärt hos elever som läser religionskunskap.  
 
Forskningen visar alltså prov på en generellt positiv inställning till film i undervisnings-
sammanhang. I nästa avsnitt ska vi se vad de lärare som svarat på enkäten och som jag intervjuat 
säger i frågan.  

4. Resultatbearbetning  
4.1 Enkätundersökningen  
4.1.1 Hur använder lärare film i undervisningen av religionskunskap?  
En av de första frågorna i enkätstudien gällde om lärarna använde sig av film i undervisningen av 
religionskunskap, 92,1 procent, 35 stycken av de 38 svarande lärarna, sa sig använda film på något 
vis i undervisningen. Detta ledde fram till följdfrågan ”Varför använder du film i 
undervisningen?” där lärarna gavs olika förslag. De ombads att i frågan välja tre alternativ som de 
ansåg passade mest in i deras undervisning, dock valde några av dem fler alternativ än så. Det är 
intressant att se hur lärarna resonerar kring vad de vill göra med filmen de använder i 
undervisningen:  
 

 
 
27 lärare (77,1% av de svarande) har valt alternativet ”För att exemplifiera ett 
undervisningsområde” som ett av sina tre svarsalternativ och ”för att förmedla fakta” ligger som 
tvåa med 26 stycken. Dessa båda högst rankade alternativen visar på en användning av film i 
undervisningen för att förmedla kunskap och exempel, filmen i dessa sammanhang är där som ett 
representativt inslag som eleverna ska lära sig av snarlikt hur en textbok ofta fungerar och kanske 
är den sorts kunskapsförmedling som filmpedagogiken utåt representerar.  
 
Två andra alternativ som ligger i topp fem av valen är ”som en bakgrund inför en diskussion” 
och ”för att skapa empati hos eleverna”. I dessa båda alternativ är kunskapen i filmen egentligen 
inte avgörande. Filmen fungerar istället som ett hjälpmedel för att inspirera och utveckla något 
inom eleven, något kopplat till elevens känsloliv för att skapa förståelse och perspektiv. Även om 
viss fakta och information måste förmedlas till eleverna för att göra dem redo för en diskussion 
eller för att emotionellt tala till dem så är det inte det yttersta fokus för dessa moment som lärarna 
tänker på när de svarar på enkäten. Detta stämmer överens med den andra filmpedagogiska 
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kompetensen, att analysera film för att få ut ett djup och perspektiv som kan vara givande 
(Eriksson, Per, i Janson [red.] 2014, s. 21). Att knyta an till elevernas känsloliv är något som har 
visat sig vara en återkommande del av varför filmpedagogik i religionskunskapsämnet kan vara av 
värde då ämnet handlar mycket om förståelse av individers religiositet och världsbilder, både sin 
egen och andras. Något som vi kommer att återkomma till.  
 
Svaren i Figur 2 gav även andra resultat som är vara värda att nämna. Intressant är att 3 lärare 
(8,6% av de svarande) erkänner att de använder film som nödlösning vid tidsbrist eller fel i 
planeringen och tar med det i listan över de tillfällen de främst använder sig av film i 
undervisningen. En lärare säger sig också använda sig av film som belöning efter ett avslutat 
moment. Filmen tar då steget från att förmedla fakta och vara ett läromedel och blir istället en 
morot för eleverna efter avslutat arbete eller en krycka för läraren när planeringen misslyckats. 
Att använda film på dessa sätt kan ses som problematiska då de inte tillför något till 
undervisningen, något som lärarna i intervjuerna kommer komma in på. Enkätsvaren visar på att 
dessa tankar faktiskt är grundade i sanningen då lärarna som svarat på enkäten angett att film 
används på det här sättet.   
 
 
Tre lärare har även valt alternativet ”övrigt” i enkäten, vilket gjorde det möjligt för dem att själva 
skriva in egna alternativ. En av dem skrev ” För att skapa diskussion kring existentiella frågor, få 
eleverna att tolka, analysera och diskutera”, vilket visserligen delvis passar in på några av de andra 
alternativen men som ändå säger något om den här lärarens tydliga bild av hur hen använder film 
i sin undervisning. En annan lärare skrev ”För att skapa variation” under kategorin övriga, ett 
svar som mer motiverar det didaktiska valet av att använda film än svarar på vad filmen ska 
förmedla.  
 
I enkäten svarade lärarna även på frågor vinklade mot deras användning av spelfilm i 
undervisningen. 59,5% av lärarna (22 stycken) sade sig använda spelfilm i undervisningen av 
religionskunskap.  
 

 
 
Uppföljningsfrågan på denna var ”Hur ofta använder du spelfilm i undervisningen?”. Som synes i 
figur 4 så svarar 66,7% av lärarna 1-2 gånger i halvåret, över hälften av de tillfrågade lärarna alltså. 
Vad är det då för filmer de använder? En sådan fråga fanns med i enkäten och lärarna har gett 
många svar. Filmerna som nämns fungerar både som faktaförmedlare och som underlag för 
etiska diskussioner och moment. Sammanlagt nämner lärarna 27 filmer och hela listan återfinns i 
Bilaga 3. De av filmerna som flera av lärarna tipsar om är Prinsen av Egypten (1998), Little Buddha 
(1993), Slumdog Millionaire (2008) och The Matrix (1999).  
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För sig själva kanske de inte säger så mycket om hur och varför flera av lärarna använder just 
dessa men några av dem tog även möjligheten att förklara kortfattat kring sitt val. Lärarna som 
nämnt Prinsen av Egypten använder denna främst som introduktion till judendomens historia och 
som exempel på hur en bra människa inom judendomen sak vara. På samma vis används Little 
Buddha för att förmedla en bild av religionen. Slumdog Millionaire och The Matrix har ett annat 
värde i sig enligt kommentarerna. En av lärarna skrev såhär om Slumdog Millionaire: ”Bra film om 
indisk kultur, religion m.m. Den är bra som diskussionsunderlag då den väcker empati”. Den ena 
läraren som nämnt The Matrix använder den i samband med frågan ”Vad är meningen med 
livet?” och när denne arbetar med religion och vetenskap, den andra läraren använder filmen för 
att illustrera kristen symbolik. Dessa båda filmer används alltså på det indirekta sätt som nämndes 
tidigare, där faktaförmedling inte är huvudsyftet utan filmen istället används för att skapa empati 
och perspektiv för att fördjupa ett arbetsområde eller en diskussion och skapa någon form av 
förståelse. Detta går att koppla till den forskning som Löfstedt, Ostwalt och Nybro Petersen m.fl. 
(se 3. Teoretisk ram ) stödjer sig på när de anser att spelfilm har sin givna plats i klassrummet just 
för sin förmåga att skapa känslor och förståelse hos eleverna.  
 
4.1.2 Hur motiverar lärare sin användning av film i religionskunskapsundervisningen? 
Frågeställning nummer två i det här arbetet lyder ”Hur motiverar lärare sin användning av film i 
religionskunskapsundervisningen?”. Denna fråga är svår att besvara med bara enkäten som 
underlag, det är en av anledningarna till varför arbetet består av en triangulering. I enkäten går det 
dock att utläsa några tendenser som delvis kan besvara frågeställningen. Ett avsnitt i enkäten 
utgjordes av en grupp påståenden där läraren sedan fick delge om de håller med eller inte. De fick 
välja mellan 1. stämmer inte alls, 2. stämmer ganska dåligt, 3. stämmer varken bra eller dåligt, 4. stämmer 
ganska bra, 5. stämmer helt och hållet.  
 
Flera av de påståenden som finns med kan visa på hur lärarna kan motivera att använda just film i 
sin undervisning. Ett av de påståenden som fanns representerat är ”Spelfilm kan ge eleverna 
något som andra undervisningsformer inte kan ge”. Såhär såg resultatet ut på den frågan:  

 
 
Merparten av lärarna, 76,3 %, har valt alternativen stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet 
vilket innebär att de flesta anser att spelfilm kan användas i klassrummet för att ge eleverna något 
som andra undervisningsformer inte kan. Frågan är vad detta något egentligen är? Det kan vi inte 
få svar på genom enkäten utan får vända blickarna till intervjuerna lite senare.   
 
Ett annat påstående som fanns med i enkäten när det gäller lärarnas motivering till sin 
undervisning är påståendet ”film är ett redskap som läroplan och styrdokument anser att man bör 
använda i undervisandet av religionskunskap”:  
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Det här resultatet är ganska intressant då det är så splittrat. De flesta (42,1%) har hamnat på det 
mittersta alternativet, stämmer varken bra eller dåligt. Åtta personer, eller 21,1% har valt stämmer helt 
och hållet. Som nämnt i tidigare avsnitt i arbetet så finns inte användningen av film tydligt 
motiverat i läroplanen för gymnasiet men dessa lärare anser att det ändå är fullt motiverat. 
Kanske kommer deras resonemang i kontakt med det som presenteras i avsnittet 3. Teoretisk ram, 
att film kan användas för att variera undervisningen. Detta förklarar också varför så många lärare 
ställt sig osäkra till påståendet och även röstat på stämmer inte alls eller stämmer ganska dåligt. De 
tolkar påståendet annorlunda och tänker möjligen mer ordagrant på hur läroplanstexterna lyder. 
Där finns inget tvång att använda film eller något annat läromedel i undervisningen och anser 
alltså att påståendet inte stämmer. Vi kommer återkomma till vad läroplanen säger och inte säger 
när det gäller film i intervjuerna senare.  
 
Resultatet i figur 6 blir också extra intressant om man ställer det i jämförelse med resultatet när 
det gäller påståendet ”film är ett redskap som du som lärare anser att man bör använda i 
undervisandet av religionskunskap” (figur 7). 
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Fler lärare har här gått från den ”negativa” sidan (stämmer inte alls, stämmer ganska dåligt) till att 
välja det neutrala alternativet eller välja stämmer ganska bra och stämmer helt och hållet. En större del 
av de svarande lärarna anser alltså att man bör använda film i religionskunskapsundervisningen än 
de som anser att läroplanen talar för detta. Återigen är det svårt att veta exakt varför lärarna har 
den här attityden men under intervjuerna återkommer frågan om filmens styrkor och svagheter 
och då kommer lärarnas syn på film som hjälpmedel i undervisningen fram tydligare.  
 
 
4.1.3 Vad ser lärarna för för- och nackdelar med filmer som hjälpmedel? 
I enkäten går det att utläsa både för- och nackdelar som lärarna anser att film i 
religionskunskapsundervisningen kan innebära. De lärare som redan i början av enkäten inte 
ansåg sig använda film i religionskunskapen fick en möjlighet att förklara varför. Två av de tre 
lärarna har använt tidsbrist som den största förklaringen till varför film kan vara problematiskt att 
använda:  
 

Sedan 2011 har religionsämnet fått dubbelt så mycket innehåll som ska få plats på 
samma tid. Allt som kan strykas tvingas tyvärr bort. (Lärare 2 i enkäten). 

 
Den andra läraren som säger att tidsbristen är problemet menar:  
 

Tidsbrist. Både för att finna kvalitativt material och sedan att ha tid att både se och 
analysera tillsammans. Kursen Religion 1 ges i min mening för lite tid och eleverna 
har för låga förkunskaper. (Lärare 26 i enkäten). 
 

Den tredje och sista läraren som lämnat en kommentar på det här stället i enkäten lyfter en annan 
svaghet som hen anser att film i undervisningen innebär:  
 

Jag tycker att det är svårt att hitta lagom långa (korta) filmer på en lagom nivå för 
eleverna. Jag har tidigare använt en del streamad film från "av-centralen", men 
utbudet som är kopplat till min skola är för tillfället väldigt knapert. Jag skulle vilja 
använda mig mer av kortare (upp till någon halvtimme långa) då det är bra för 
eleverna att också få bilder och andra berättelser till det man talar om i 
undervisningen. Med film menar jag i detta fall dokumentära filmer. Någon gång per 
kurs använder jag spelfilm som grund för diskussion. (Lärare 3 i enkäten). 
 

Ingen av dessa tre lärare lyfter alltså direkta invändningar till film som medium utan problemen 
med att använda film i klassrummet kopplar de istället till schema, läroplanen och utbudet av 
passande filmer, något som kommer diskuteras vidare i intervjuerna.  
 
Att film i sig kan innebära styrkor för undervisningen av religionskunskap finns det dock 
indikationer på i andra delar av enkäten. På påståendet ”spelfilm kan ge en ökad förståelse för 
andra individers och gruppers religiositet” var det sammanlagt 81,6% som valde stämmer ganska 
bra eller stämmer helt och hållet (se figur 8). Detta knyter an till det som Löfstedt, Ostwalt och Nybro 
Petersen m.fl. lägger fram i sin forskning och som finns återgiven i avsnittet 3. Teoretisk ram i 
arbetet.  
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På påståendet ”spelfilm kan ge förståelse för andra människors sätt att leva” (figur 9) svarar 
övervägande del av lärarna (sammanlagt 89,5%) stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet.  

 

Detta kan kopplas tillbaka till det forskningen säger är en av filmens stora tillgångar i 
klassrummet, till exempel Deldéns avhandling där en del av resultatet blir att film kan användas 
för att ge eleverna möjlighet att förstå historiens människor på ett sätt som läroböcker och texter 
inte kan (Deldén 2014 s. 123). Även om Deldéns forskning fokuserar på en förståelse för den 
historiska skildringen som går att finna i filmer passar hennes resultat även in på en mer allmän 
förståelse för andra människor med olika bakgrund, åsikter och livsåskådningar.  
 
I slutet av enkäten hade de svarande möjlighet att fritt skriva ner de positiva och negativa 
aspekter som de ser med spelfilm i undervisningen och det blev många svar. Lärarnas åsikter om 
filmens positiva förmågor stämmer åter igen överens med den forskning som jag presenterat i 
avsnittet 3. Teoretisk ram. Ett av de längre svaren lyder: 
 

Möjlighet till identifikation, att se nya perspektiv, se sin egen situation ur ny vinkel. 
Få insikt i andras tankar och livsåskådningar, traditioner och uppfattningar. Skapa 
förståelse för livsåskådningar. Ge ett inifrånperspektiv. Skapa förförståelse till avsnitt 
i undervisningen. Underlätta läsning. Som underlag för diskussioner. Ge översikt lika 
väl som djupare förståelse osv. (Lärare 17 i enkäten). 
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Den här läraren fick med mycket i sitt svar och flera av svarets delar stämmer överens med andra 
lärares svar på frågan. Flera nämner t.ex. filmens möjlighet till att variera och underlätta 
undervisningen genom att den bland annat hjälper elever som behöver visualisera för att förstå.  
 
En annan lärare skriver:  

 
Ett sätt att få med mycket information på kort tid. Eleverna som är mer visuella i sitt 
lärande kan dra stor nytta av att se en film. Alla människors bildminne är i regel 
starkt. (Lärare 8 i enkäten). 

 
Något annat som läraren i det första citatet har gemensamt med andra av de svarande är den 
känslomässiga upplevelsen som film innebär. En lärare skriver att känslorna som eleverna får när 
de ser på film gör det till en upplevelse som fastnar längre i minnet än vad ren fakta gör. Det 
känslomässiga kopplas också till elevernas empatiska förmåga. ”Film kan väcka elevers empati 
och förstå religion ur (fiktiva) människors perspektiv och levnadsöden” skriver en lärare. De är 
alltså inne på både filmens förmåga till emotioner som gör upplevelsen stark och långvarig, som 
bland andra Axelson forskar om och filmens förmåga att sätta igång en tankeprocess hos tittaren, 
som Löfstedt och Nybro Petersen är inne på.  
 
 
Film som diskussionsunderlag är även vanligt i svaren, något som innebär ett steg ifrån den 
forskning som i avsnittet 3. Teoretisk ram tas upp. I enkätsvaren framträder en bild av hur filmen 
ger alla eleverna samma information, samma vinkel och gör det möjligt för dem att vara relativt 
jämbördiga i hur de är insatta i ämnet som är målet för diskussionen. Hur det går till eller kan se 
ut förklaras inte i enkätsvaren men det är ett perspektiv som skulle vara intressant att lyfta, 
speciellt när det gäller en diskussion om elevers olika förutsättningar och individuella behov.  
 
4.1.4. Summering av enkätresultatets bidrag till svar på frågeställningarna 
De svarande av enkäten har delvis gett svar på de frågeställningar det här arbetet utgår ifrån. En 
stor del av de svarande lärarna anser sig använda film i sin undervisning. När lärarna fick frågan 
varför de använder film i undervisningen fick alternativen "för att exemplifiera ett 
undervisningsområde" och "för att förmedla fakta" flest röster. Båda dessa alternativ visar på en 
användning av film där huvudsyftet är att förmedla fakta och kunskaper och kan liknas vid 
samma faktaförmedlande funktion som en textbok kan tänkas ha.  
 
Två andra alternativ som låg högt hos lärarna var "som en bakgrund inför en diskussion" och 
"för att skapa empati hos eleverna". Dessa båda alternativ visar på hur film fungerar som ett 
hjälpmedel att inspirera och utveckla något inom eleven istället för att ge fakta utifrån. Dessa sätt 
att använda film på kopplas gärna till en ökad förståelse hos eleverna och en förmåga att se olika 
perspektiv och synvinklar.  
 
40,50% av de tillfrågade lärarna använder även spelfilm i sin undervisning och även här använder 
lärarna filmen både som faktaförmedlare och som underlag för diskussioner och för att öka 
förståelse för andra personer och deras uppfattningar kring livet.  
 
Hur lärarna motiverat sin användning av film i undervisningen av religionskunskap har varit svårt 
att besvara enbart på basis av de enkätsvar som samlats in och analyserats. Det som framgått av 
enkäten är att merparten av lärarna som svarat anser att film har något som andra 
undervisningsformer har svårt att ge eleverna. Detta svar kan vara svårt att förstå då inga 
uppföljningsfrågor ställts till de svarande om exakt vad det är film kan ge. Många av de svarande 
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lärarna anser själva att film är ett redskap som ska användas i undervisandet av religionskunskap 
men färre ser det som något som påyrkas i styrdokumenten.  
 
Trots lärarnas relativt positiva inställning till film i religionskunskapsundervisningen tar de i 
enkäten även upp vissa nackdelar som en sådan undervisning kan föra med sig. Bland annat 
nämner de tidsbristen som ett stort problem. Ett moment där man visar film tar mycket tid i 
anspråk då de borde både för- och efterarbetas i klassrummet och kurserna i religionskunskap är 
korta. Deras invändningar handlar även om att utbudet inte är tillräckligt och att det kan vara 
svårt att hitta bra och relevant material.  
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4.2 Intervjuerna 
Tre av de lärare som svarade på enkäten valdes ut för djupare intervjuer kring ämnet. I arbetet 
kallas de för Annette, Bella och Cecilia. Annette har jobbat inom skolan i 28 år, på olika nivåer. 
På skolan hon nu arbetar har hon varit i tre år. För närvarande undervisar hon främst på 
yrkesprogram så som fordonsprogrammet i religionskunskap och svenska. Bella är 25 år yngre än 
Annette och har undervisat i snart tre år. När det gäller religionskunskapen har hon undervisat 
elever från samhällsprogrammet och estetprogrammet under den tiden. Cecilia är född 1981 och 
har jobbat som lärare i nio år, åtta av de åren på den skola hon jobbar på just nu.  Utöver 
religionskunskap  undervisar hon också i svenska och har främst hand om olika yrkesprogram. 
Intervjuerna med de tre lärarna hölls på deras respektive skolor och samtalen utgick ifrån 
intervjuguiden (bilaga 2) och enkäten (bilaga 1).   
 
4.2.1 Hur använder lärare film i undervisningen av religionskunskap?  
Tidigt i intervjuerna frågade jag alla tre lärare hur de använde sig av film i undervisningen och 
svaren jag fick från dem kan jämföras med det som gick att utläsa i enkäten. Filmerna de talar om 
har två olika uppgifter, dels är det som faktaförmedlare, dels som ett underlag eller hjälpmedel vid 
diskussioner och en djupare förståelse. När det gäller att använda film som faktaförmedlare så var 
det främst dokumentärfilmer som nämndes och alla tre lärare var inne på dokumentärer med 
fokus på Sverige. SVTs serie Från Sverige till himlen var ett exempel som de alla tre tog upp. Bella 
säger om just den serien:  
 

Från Sverige till himlen, den första säsongen, har vi köpt in här på skolan. Då träffar 
man en buddhist, en hindu, en jude och så vidare. Muslim och kristen och sådär. Då 
får de ju en känsla för vad som faktiskt finns i Sverige också. Det blir ju… jag tror att 
det blir… Min tanke är att de får möta det som finns här genom det här avsnittet. 
(Bella, intervju 2015-12-03). 

 
Att hitta material vinklat mot Sverige verkar vara viktigt för att återspegla det svenska samhället, 
något som kan ha att göra med den särskilda ställningen och fokus Sverige har i ämnesplanen för 
religionskunskap (GY11, s. 137). Cecilia säger såhär:  
 

[…] För just sådana filmer är så otroligt viktiga idag. Att våra ungdomar får ta del av 
andra människors vanliga liv här i Sverige. För då kan man prata mycket om att en 
del är religiösa fast det inte syns… Andra är religiösa på ett sätt som är mer synligt. 
(Cecilia, intervju 2015-12-03). 
 

Även Annette är även inne på detta i intervjun med henne: 
 

Det är ändå riktiga människor som säger någonting. Insida. Annars står ju jag och 
säger ”såhär tänker buddisten, såhär tror du” liksom. Där [i dokumentärserien] säger 
de ju jag, så det är väl vad man vinner (Annette, intervju 2015-12-02). 
 

Hon menar alltså att den här formen av filmklipp, där människor själva talar om sin religion, ger 
en form av inifrånperspektiv. Om de dessutom är svenskar så visar det på mångfalden i det 
svenska samhället, samma sak som Cecilia tycker är viktigt.  Men att hitta dessa dokumentärfilmer 
och serier verkar svårt. Cecilia berättar att hon försökt få kontakt med SVT då Från Sverige till 
himlen togs bort från SVTplay.se och inte längre går att se online, men förgäves. Ett par av seriens 
avsnitt har dock letat sig ut på youtube.com, en sida som hon använder ofta när det gäller att leta 
fram material:  
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Jag använder mycket film via datorn och jag ger dem [eleverna] också mycket läxor. 
Eller jag kallar det för ”tips”, inte för läxor, för då får de spader! Mestadels använder 
jag Youtube och allting som finns där. Färdiga sammanfattningar är ofta jättebra för 
ofta behöver de ju höra saker. Men där finns det bra klipp också från spelfilm. Jag 
försöker använda spelfilm nån gång under varje kurs men det finns så lite (Cecilia, 
intervju 2015-12-03). 

 
Sammanfattningarna som Cecilia nämner handlar bland annat om videoklipp som andra lärare 
sammanställt för sina elever och lagt upp på Youtube och som Cecilia sedan lånar och tipsar 
eleverna om. Hon förklarar för mig att de ibland kan behöva omväxlingen att höra någon annan 
än henne föreläsa i klassrummet och andra lärare kanske kan förklara något på ett annat vis än 
vad hon gör. Här handlar det alltså om att ge perspektiv och anpassa undervisningen så den 
passar elevernas behov.   
  
Utöver youtbe.com och svtplay.se nämner lärarna även två andra sidor som de använder material 
ifrån, det är ur.se och so-rummet.se och där går att hitta både videoklipp och annat material till 
religionsundervisningen.  Det är alltså främst dokumentärfilmer och videoklipp i 
undervisningssyfte som de föredrar att använda. Jag samtalar dock om spelfilm med alla tre men 
som faktaförmedlare ser de inte spelfilm som tillförlitliga:  
	

Jag har tyckt att en spelfilm när det gäller religion oftast brukar vara… Alltså 
utgångspunkten i en spelfilm är att tjäna pengar. Den ska vara intrigfull, det ska vara 
dramatiskt. Det ska ju vara lite fördomsfullt för att det liksom ska kunna finnas en 
handling så att säga.[…] Det har jag tyckt inte gynnar undervisningen om man kollar 
på ämnets mål. I ämnesplanen då. Där eleven ska få olika perspektiv och där man ska 
försöka förmedla någon form av tolerans och någon form av allmän kännedom som 
är korrekt baserat om religionerna (Bella, intervju 2015-12-03). 

 
 Däremot glider samtalen över till att använda spelfilm när det handlar om etik, moral och 
fördomar och då filmens innehåll istället blir en utgångspunkt för diskussionen snarare än en 
källa till fakta:  
 

Men när jag gjorde enkäten som du skickade så insåg jag där lite grann att man skulle 
kunna använda spelfilm egentligen för att visa på hur det skulle kunna vara. För att 
vissa spelfilmer kan skildra faktiska människors faktiska fördomar. Då skulle man 
kunna visa på de här fördomarna som eleverna kanske kan känna igen sig i. Istället 
för att bara visa sådant som är korrekt (Bella, intervju 2015-12-03). 
 

Bella är fortfarande försiktig i intervjun när det handlar om detta, jag tolkar det som om hon bär 
på en rädsla att spelfilmen ska vara för banal och att det ska få negativa konsekvenser när det 
kommer till klassrummet och undervisningen. Den här rädslan går hand i hand med rädslan att 
lektioner eller moment där film används inte kommer vara givande för eleverna i slutändan. 
Annette berättar att det är svårt att hålla hennes elevers intresse om hon visar längre filmer och 
Cecilia kommer in på hur hon alltid försöker förankra filmvisning med för- och efterarbete för att 
momentet ska ge något av värde till eleverna. De uttrycker alltså alla tre att filmvisning kan 
uppfattas som oviktigt av eleverna om det inte finns en tydlig struktur kring momentet och 
eleverna får förståelse för varför de ser den film eller det klipp de ser och hur det sedan kan 
tillämpas på den övriga undervisningen. En inställning som delas både av lärarna i enkäten och 
lärarna som är med i Catharina Hultkrantz avhandling.  
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4.2.2 Hur motiverar lärare sin användning av film i religionskunskapsundervisningen? 
När lärarna ska motivera sin användning av film i undervisningen tar samtalen avstamp i 
styrdokumenten. Som tidigare nämnts i arbetet säger inte styrdokumenten något uttalat om att 
man måste använda sig av just film som undervisningsmetod men lärarna kommer ändå in på 
några av de delar i läroplanen som jag tar upp i avsnittet 3.1. Styrdokumenten och film i 
religionskunskapsämnet. Annette nämner filmens förmåga att låta tittaren identifiera sig med 
karaktären: 
 

[…] identifikation kan man ju läsa in att man ska ha med[i undervisningen]. Alltså… 
Förstå varför människor reagerar på olika sätt beroende på uppväxt och allt sånt. 
Och då är film ett sätt att komma inifrån (Annette, intervju 2015-12-02). 

 
Hon menar alltså att filmens förmåga till identifikation gör att man kan beröra moment i 
undervisningen med ett inifrånperspektiv, något som kan skapa förståelse och tolerans hos 
eleverna. Förståelse och tolerans för hur en persons moral kan påverkas och se olika ut än ens 
egen är något som är tydligt uttryckt i läroplanen (GY11, s.137) och tanken att film kan fungera 
på det viset återkommer i forskningen som presenteras i avsnittet 3. Teoretisk ram. 
 
I samtalen med lärarna lyfts även anpassning och variation som anledningar till varför man väljer 
att använda film i undervisningen. Som nämns i avsnitt 3.1 talar läroplanen för att undervisningen 
ska vara varierad och anpassas efter individernas behov och förmåga och lärarna menar att film 
kan vara en form att variera. Filmen tar steget ifrån den textbaserade undervisningen och blir ett 
visuellt verktyg som kan hjälpa de elever som bättre lär sig på det sättet. Cecilia säger:  
 

Med tanke på hur mycket de sitter vid datorer, hur mycket de ser på TV, så är det som du 
säger en naturlig del av deras sätt att inhämta information […]. Så det borde vara att anpassa. 
Men sen kan ju anpassningen även vara i olika grader. Det är ju inte alltid så att jag visar den 
här filmen när vi pratar om det här i alla klasser, för det passar inte alla (Cecilia, intervju 
2015-12-03). 
 

Film som ett sätt att skapa intresse hos eleverna är något som Cecilia i förbifarten också nämner 
under intervjun. Hon säger att film är något eleverna gillar att se på och att man på det viset 
redan fångat deras intresse. När det då gäller t.ex. etik och moral-avsnitten i undervisningen så 
finns det mycket film man kan använda sig av för att hålla intresset igång (Cecilia, intervju 2015-
12-03). Men i samtalet närmar hon sig även en insikt att det gäller att vara försiktig i sin 
användning av spelfilm i undervisningssyfte så det inte blir för enkelt och ogenomtänkt. En tanke 
som även Bella närmar sig när vi pratar om deras motiveringar till att använda spelfilm.  
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4.2.3 Vad ser lärarna för för- och nackdelar med filmer som hjälpmedel? 
I föregående avsnitt presenterades de sätt på vilka lärarna i intervjuerna motiverar sin användning 
av film i undervisningen. Det som lades fram kan även ses som fördelar med användning av film, 
så som möjligheten att identifiera sig med karaktärer, lägga fram olika perspektiv och synsätt och 
som ett sätt att variera och anpassa undervisningen efter behovet hos eleverna.  Hittills har vi 
alltså närmat oss de positiva saker som lärarna lagt fram när det gäller film i 
religionskunskapsundervisningen men alla tre har under intervjuerna även poängterat flera brister 
och problem som film som läromedel kan innebära, även när det gäller positiva aspekter. En av 
de tydligaste baksidorna kopplat till variationen som diskuterades i 4.2.2. är bland annat Bella inne 
på. Hon säger:  
 

Sen kan jag tycka att det här med variation är väldigt intressant. Vad är det variation 
till? Innebär det variation till varje pris? Det kan jag tycka är lite problematiskt för 
att… Det kan ju vara så att vissa lärare varierar för variationens skull och inte för att 
höja kvalitén i undervisningen eller för att anpassa till elevernas behov och så vidare 
(Bella, intervju 2015-12-03). 
 

I detta förklarar hon alltså hur man som lärare alltid måste tänka sig för även när man gör något 
som motiveras av texterna i läroplanen. Att variera undervisningen bara för att variera den, utan 
att tänka på varför, kan leda till att undervisningen inte förbättras utan att kvalitén snarare kan 
försämras.  
 
I avsnitt 4.2.1 nämnde jag lärarnas inställning till spelfilm, bland annat lyfte jag ett citat från 
intervjun med Bella där hon menar att det kan vara svårt att använda spelfilm då syftet med 
filmen oftast inte är att förmedla något religiöst. Hon menar att filmen har en tendens att då bli 
förenklad i de aspekter som skulle vara intressanta för religionskunskapsundervisningen. Annette 
och Cecilia håller till viss del med om detta.  
 
De lägger även fram andra nackdelar med att använda sig av just spelfilm. Det första är 
tidsåtgången, något som Anette uppehåller sig vid i vår intervju. En spelfilm är på ett par timmar 
och behöver dessutom både för- och efterarbete om det ska bli ett bra moment, 
religionskunskapslärarna är glada om de får ut ca 45 undervisningstimmar till ämnet, vilket kan 
vara problematiskt. Anette säger också att hon i sina klasser kan ha svårt för att hålla alla elevers 
koncentration när hon visar en längre film, något som kan ha att göra med att hon undervisar 
yrkesförberedande program där eleverna ofta behöver mycket variation och anpassning för att de 
inte ska tappa intresset (Annette, intervju 2015-12-02).  
 
Anette kommer även in på att det kan vara svårt att hitta bra filmer att visa något som också 
Cecilia nämner. Cecilia säger att det är svårt att hitta spelfilmer som fungerar att använda i 
religionskunskapsundervisningen och väljer hellre dokumentärmaterial som hon redan är 
förtrogen med. Hon funderar om inte bristen på bra filmer med religiösa kopplingar är så få just 
för att det är ett känsligt område och att sådana filmer skulle kunna bli för känsloladdade (Cecilia, 
intervju 2015-12-03). Alla tre lärarna är dock öppna för förslag och nytt material att testa att 
använda om de kan gå runt de medföljande nackdelarna med spelfilmerna.  
 
Anettes, Bellas och Cecilias uttalanden stämmer överens med de kommentarer som lärarna i 
enkäten ger på samma fråga. De negativa aspekterna handlar mer om tidsåtgång och utbud 
snarare än något inneboende hos filmmediet som kan vara problematiskt i klassrummet.  
 
4.2.4. Summering intervjuresultatets bidrag till svar på frågeställningarna 
Intervjuerna har gett några mer djupgående svar på det här arbetets frågeställningar. De tre 
lärarna har under intervjun berättat att de använder sig av film i sin undervisning både som 
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faktaförmedlare och som underlag inför diskussioner. När det gäller faktafilmer så har lärarna 
varit överens om att de försöker ha ett fokus på Sverige och den enskilda individen och som 
exempel nämner de bland annat SVTs serie Från Sverige till himlen.  
 
En av tankarna om att just använda film verkar vara för att ge undervisningen omväxling. Cecilia 
säger också att hon tycker film kan vara ett sätt att nå elever som kanske inte förstår henne när 
hon förklarar något, att de ibland kan behöva höra det från någon annan som kan förklara på ett 
annat sätt. Andra styrkor hos filmen som motiverar en användning är att filmen kan ge ett 
inifrånperspektiv som kan leda till både identifikation och förståelse hos eleverna.  
 
 
Under intervjuerna kommer vi även in på spelfilm och generellt är de intervjuade lärarna mer 
försiktiga när det gäller att använda spelfilm i sin undervisning. Detta beror till stor del på att de 
inte ser spelfilm som lika tillförlitliga källor som en dokumentärfilm. Dock ser t.ex. Bella under 
intervjun att spelfilm skulle kunna vara användbart för att visa på människors fördomar och hur 
de kan påverka andra människor, men samtidigt skulle det kunna vara ett svårt moment att 
genomföra i undervisningen i religionskunskap.  
 
Filmvisning generellt kan även ha negativa sidor. Att variera bara för varierandets skull ser Bella 
som ett problem, allt som läraren gör i klassrummet måste vara genomtänkt och variationen bör 
bygga på ett behov, inte bara göras för att det förväntas eller önskas. Annette pratar under vår 
intervju mycket om hur film även tar upp mycket tid, något som det redan är ont om när det 
gäller kurserna i religionskunskap på gymnasiet.  
 
Det slutgiltiga problemet borde ändå vara den brist på bra filmer att använda som alla tre av de 
intervjuade lärarna tar upp. De tycker att det är svårt att hitta bra material för sina behov, speciellt 
om man vill att det ska ligga på en nivå som passar gymnasieelever och inte vara allt för gammalt. 
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4.3  Resultat och slutsats 
Min första frågeställning i arbetet handlade om hur lärare använder film i undervisningen i 
religionskunskap. I enkäterna sade sig flest av de svarande använda film "för att exemplifiera ett 
undervisningsområde" och för att "förmedla fakta". Två tankar som lärarna i intervjuerna verkar 
dela. De menar att en stor del av deras användning av film i undervisningen är för att förmedla 
fakta och kunskaper till eleverna, speciellt om det handlar om saker som kan vara svårt för 
eleverna att förstå. Läraren Annette är i intervjun inne på samma sak och nämner bland annat 
filmens förmåga till identifikation som ett redskap för eleverna att förstå sig på andra människors 
liv och religion. 
 
Lärarna i både enkäten och i intervjuerna nämner även ett annat användningsområde för filmen 
och det är att använda den för att lägga en grund inför en diskussion. Eleverna har lättare för att 
kunna tänka sig in i, förstå och argumentera för olika ställningstaganden som de i vanliga fall inte 
är vana vid om de får se människor på film som möter dessa problem. Filmen kan vara ett sätt 
för dem att förstå någon annans perspektiv än sitt eget och det i sin tur kan leda till en djupare 
och bättre diskussion eller analys.  
 
Både enkäten och intervjuerna visar att många av de svarande lärarna är positiva till att använda 
film i sin undervisning bland annat då filmen kan användas på flera sätt. Den positiva 
inställningen syns även i enkäten genom att över 92% av de svarande lärarna angav att de 
använder film i sin undervisning. Samtidigt som detta konstateras kan man också fråga sig vad för 
sorts film lärarna använder. De intervjuade lärarna talar om faktafilmer och serier så som Från 
Sverige till himlen men 22 av lärarna i enkäten sade även att de visade spelfilm för sina elever. 
Spelfilmer så som Little Buddha, Slumdog Millionaire och den tecknade filmen Prinsen av Egypten var 
några av de exempel de gav (I bilaga 3 återfinns hela listan av nämnda spelfilmer) och 
användningsområdena lärarna angav för de olika spelfilmerna var även de varierade. De används 
för att ge bilder av hur en religion växt fram, hur den är utformad eller för att beskriva hur 
religionen påverkar en människas liv idag.  
 
Men användningen av film i religionskunskapen och även i all annan undervisning måste ske 
genomtänkt, något som många av de svarande lärarna också var tydliga med. Många tyckte det 
var allra viktigast att kunna koppla filmen till sin undervisning, något som leder in på arbetets 
andra frågeställning, hur lärare motiverar sin användning av film i 
religionskunskapsundervisningen. Lärarna är relativt överens om hur de motiverar användandet 
av film, oavsett om det är en spelfilm eller en faktafilm. De menar att film är ett medium som 
dagens unga är förtrogen med, de ser film och tv i sin vardag och utvecklar förmåga att förstå 
och analysera film. Filmen kan därför vara en källa till kunskap och förståelse som eleverna 
relativt lätt kan ta till sig. Samtidigt använder lärarna också filmen för att variera undervisningen 
och anpassa efter elevers olika svårigheter. Vissa saker anser lärarna att eleverna helt enkelt har 
lättare att ta upp via en film än via t.ex. en textbok.  
 
 
Trots de positiva aspekter som både forskningen och lärarna i enkäten och intervjuerna lägger 
fram finns det även nackdelar med film, något som blir tydligt när det gäller arbetets tredje 
frågeställning: ”vad ser lärarna för för- och nackdelar med film som hjälpmedel?”. Tidsbristen var 
något som hela tiden återkom i enkätsvaren som ett av de största problemen. Filmer är ofta långa 
och tar upp mycket tid om de ska ses på lektionstid, speciellt när de allra helst ska både för- och 
efterarbetas i klassrummet och religionskunskapen ses som ett stort ämne som ska klaras av på 
kort schemalagd tid. Läraren Bella tar under intervjun även upp problemet med att använda sig av 
film utan att tänka igenom valet. Hon menar att det skulle kunna vara så att lärare använder film 
för att variera undervisningen bara för att det förväntas av en eller önskas från eleverna, men 
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egentligen borde det finnas ett särskilt behov av att använda sig av filmen för att man som lärare 
ska välja att göra det.   
 
Det slutgiltiga och kanske största problemet med film som lyfts i både enkäten och i intervjuerna 
är utbudet. Många av lärarna anser att utbudet av bra och användbara filmer är litet. Filmen måste 
vara tillförlitlig, vara relevant för det arbetsområde de är intresserade av och måste passa att visa 
just den åldersgrupp elever som lärarna undervisar. En film som passar in på alla kraven är inte 
lätt att finna.  
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5. Diskussion  
5.1 Resultatdiskussion  
Det är nu dags att lyfta blicken från arbetets resultat och placera det i relation till ett kritiskt 
forskningsperspektiv. Till en början måste man förhålla sig till läroplanen och den forskning som 
knyter an till läroplanen när man diskuterar ett undervisningsämne på det sätt som görs i det här 
arbetet. I svaren i enkäten läste jag ut två övergripande kategorier för hur lärarna väljer att 
använda film i sin undervisning av religionskunskap. Den första var som faktaförmedlare där 
filmen var tänkt att lära eleverna något tydligt och ge exempel på detta. Det andra sättet som 
lärarna använde film var för att lägga en grund eller ge en bakgrund hos eleverna inför en analys 
eller diskussion. I det andra sättet var det elevernas empati och känslomässiga förståelse som var 
viktigare än fakta.  
 
Film är kanske lättast att handskas med som faktaförmedlare, då ses filmen på samma vis som en 
lärobok och lärarens uppgift är att främst kontrollera att den information som förmedlas är 
korrekt och att det ger en rättvis bild av området. I enkätsvaren verkar filmen vara särskilt 
användbar när den ska förmedla något som annars kan vara svårt att förstå för eleverna. Kanske 
hänger detta samman med filmens förmåga att tydliggöra både i rörlig bild och i ljud till skillnad 
från lärobokens texter.   
 
Filmen verkar ha en förmåga att tydliggöra svåra moment och den verkar kunna ge både 
förståelse och olika perspektiv på en fråga eller ett område. Detta ses ännu tydligare i det andra 
sättet lärarna använder film i sin undervisning. Filmen används då för att lägga en grund inför en 
analys eller diskussion genom att belysa något som kanske ligger utanför elevernas livsvärld och 
tankar. Eleverna ska enligt läroplanen ges möjlighet att reflektera och analysera människors 
värderingar och trosföreställningar och genom detta utveckla en respekt och förståelse för att alla 
inte lever och tänker på samma sätt. Om filmen då används för att belysa olika människors 
livsåskådningar, på det sätt som t.ex. Löfstedt skriver om, kan den ge eleverna perspektiv och en 
djupare förståelse. Genom förståelse kan man slutligen utveckla en respekt för andras synpunkter 
och värderingar, även när de inte sammanfaller med sin egen. Denna förståelse är också viktig för 
att kunna analysera och diskutera på ett värdefullt vis. 
 
I teorin låter en sådan användning av film givande för undervisningen men frågan är hur lätt det 
är att faktiskt uppnå. Resultatet av både enkäten och intervjuerna sa att det i stor utsträckning kan 
vara svårt att hitta lämpliga filmer att använda i undervisningen av religionskunskap och för att ge 
perspektiv på olika människors livsåskådningar och värderingar behöver man en tydlig och 
passande film att använda. Finns det inget material som är perfekt och som är noga genomtänkt 
från lärarens sida kan man tänka sig att undervisningen inte faller ut som man önskat. Med tanke 
på att en lärares vardag är tidspressad som den är finns det en risk att läraren inte funderar och 
tänker igenom hur filmen kan uppfattas av eleverna, även när en film finns att använda. Då blir 
användandet av film i undervisningen, så som Bella befarade i intervjun, ett sätt att variera 
undervisningen för varierandets skull utan varken eftertanke eller genomarbetning.  
 
Ett annat perspektiv som är viktigt att ta upp när man forskar kring att använda film i 
undervisningen är tekniken och mediet som filmen som resurs innebär. I 3. Teoretisk ram tar jag 
bland annat upp MIK-blomman (figur 1 på sidan 8) där film ses som en del av den medie- och 
informationskunnighet som UNESCO och Statens Medieråd anser att dagens unga måste ta del 
av. Eleverna stöter dagligen på TV och film i sitt privatliv och de behöver kunskaper för att 
hantera, analysera och förstå dessa medier. Lärarna i det här arbetet har främst poängterat hur 
film kan användas för att förstå religionskunskapsundervisningens svårare moment, men 
forskningen säger oss också att en undervisning där film används även lär ut kunskaper till 
eleverna om hur de använder och analyserar film som media. Film i religionskunskapen kan alltså 
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leda till utökade kunskaper både inom förståelsen av religionskunskap men också en ökad 
förmåga att analysera och förstå film.  
 
En ökad analytisk förmåga kan också bidra till elevernas källkritiska förmåga, något som är 
önskvärt att utveckla i flertalet av gymnasieskolans undervisningsämnen. Detta kan vävas 
samman med det filmpedagogiska perspektiv som tas upp i avsnittet 3. Teoretisk ram. Maria 
Söderling skriver bland annat att det finns olika sätt att arbeta med film i klassrummet. Dels kan 
eleverna analysera filmen ur ett dramaturgiskt perspektiv, något som ofta görs i t.ex. 
undervisningen av svenska, då är det själva berättandet som är det viktiga. Ett annat sätt, det som 
kanske är mest intressant för undervisningen i religionskunskap är för att utmana elevernas 
tidigare erfarenheter och åsikter med filmens innehåll och det nya perspektiv som den lägger 
fram. Detta säger hon är ett sätt att få eleverna att utmana sina åsikter under tiden de ser filmen, 
vilket i slutändan kan leda till den ökade förståelsen som nämndes tidigare. Detta sätt att se på 
film stämmer överens med det enkäten och intervjuerna sett som lärarnas främsta sätt att 
använda film på i religionskunskapsundervisningen.  
 
Idag kan man se spår av medie- och informationskunnigheten i läroplan och andra styrdokument, 
bland annat när man behandlar digitala lärarresurser och IT-kompetens hos både elever och 
lärare, men det är inget som tydligt är framträdande. Det skulle kunna gå att tolka resultatet i det 
här arbetet som om det talar för att MIK borde få en mer framträdande roll i läroplanen och i 
stödmaterialet runt om kring eftersom lärarna anser att delar av MIK, så som filmkunnigheten, 
har en viktig roll att fylla i undervisningen. 
 
Det sista forskningsperspektivet som tas upp i 3. Teoretisk ram är hur film kopplas till det 
känslomässiga livet, till emotioner, och hur detta kan ha koppling till religionskunskapsämnet. 
Forskningen visar hur film har en förmåga att känslomässigt beröra tittaren och det är i den här 
känslomässiga inlevelsen som mycket av den förståelse som uppstår kring karaktärers liv, åsikter 
och verklighetsuppfattning uppstår. Tomas Axelson förklarar det som att tittaren förflyttas in i 
filmen och blir för en stund genom sin inlevelse den karaktär som porträtteras. Det man sedan 
upplever i det intra-textuella påverkar sedan det extra-textuella, alltså tittarens förståelse. Denna 
vandring gör att man både utvecklar empati för karaktärerna i filmen men också skapar en 
förståelse för dem och den situation de befinner sig i. En förståelse som sedan relateras till och 
reflekteras över i tittarens tankar, även efter det att filmen är slut.  
 
Det är genom denna känslomässiga inlevelse som eleverna kan utveckla sin förståelse och få nya 
perspektiv på områden och frågor som är relevanta i t.ex. religionskunskapen.  Men frågan är om 
inte den känslomässiga kopplingen också kan vara ett problem, speciellt om man använder filmen 
som ett sätt att lyfta känsliga områden så som sexuell läggning, övergrepp eller etiska dilemman. 
Detta är områden som ofta kopplas till undervisningen i religionskunskap. Det är viktigt från 
lärarens sida att tänka igenom alla sina beslut i klassrummet och även om filmen ses som en bra 
resurs för att man ska kunna förstå någon annans perspektiv och värderingar så blir det 
känslomässiga engagemanget personligt kopplat, om man jämför med att t.ex. bara läsa, prata 
eller skriva om samma ämne från ett mer neutralt perspektiv. Denna personliga koppling kan 
göra att elever som kanske har en från heteronormen avvikande sexuell läggning, bär på andra 
värderingar än de flesta i klassen eller kanske själv har varit utsatt för någon form av övergrepp, 
kan ta illa upp om det är vad som genom filmen också tas upp och behandlas i klassrummet 
genom filmen.   
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5.2 Metoddiskussion 
Den valda metoden för det här arbetet, trianguleringen, har visat sig vara värdefull för att besvara 
alla frågeställningar. Trianguleringen har gett både djupare och bredare svar på frågorna jämfört 
med vad intervjuer eller en enkät enskilt skulle ha kunnat ge. Intervjuerna genomfördes med 
lärare som svarat på enkäten vilket gjorde att de redan inför intervjun visste var mitt intresse låg. 
 
Ska man granska undersökningen kritiskt så har resultaten på den andra frågeställningen, den om 
lärares motivering till sin användning av film i religionskunskapsundervisningen, visat sig svår att 
få ett tydligt och djupt svar på, något som kan påverka arbetets validitet. Enkäten hade kunnat 
utformats bättre för att ge ett bättre svar på frågeställningen och att det därefter följdes upp 
utförligare i intervjuerna. Trots denna brist har arbetet ändå till viss del besvarat frågeställningen 
även om det inte är perfekt. Skulle jag forska vidare i framtiden skulle jag överväga att lyfta just 
den andra frågeställningen ytterligare för att väga upp den brist som finns i detta arbete. Den 
halvstrukturerade formen på intervjun skulle här också kunna kritiseras, då en tydligare struktur 
på intervjun kanske hade gett djupare resultat när det gäller just denna frågeställning. Dock skulle 
en mer strukturerad intervju även kunna resultera i sämre svar på de andra frågeställningarna om 
inte lärarna fått friheten att prata fritt under intervjuerna. 
 
Det är också viktigt att uppmärksamma att arbetet i sig klassas som en kvalitativ studie trots att 
den har kvantitativa inslag. Detta gör att arbetets resultat även bör tänkas på som ett kvalitativt 
resultat, alltså säger det något om de svarande lärarnas inställning till och användning av film i sin 
undervisning i religionskunskap men det behöver inte innebära att alla lärare, även de som inte 
svarat på enkäten, håller med.  
 
I de flesta fall vid en enkätundersökning räknar man med att kunna mäta likartade svar oavsett 
vilka personer man tillfrågar, något som inte går att garantera i det här fallet då så många av 
frågorna i enkäten ändå har en kvalitativ prägel. Även de frågor som kan ses som kvantitativa har 
problem att helt hålla då det endast är 38 svarande lärare på enkäten, en grupp som inte kan tala 
för den större gruppen religionskunskapslärare i Sverige. Däremot har detta sätt som jag arbetat 
med enkäten varit tydligt redan från början av arbetet och hela processen och materialet jag fått 
ut av det, finns att se även i efterhand, något som gör arbetsprocessen så pass genomskinlig att 
jag fortfarande tror att de finns en tydlig trovärdighet till mitt material.  
 
Arbetets kvalitativa prägel blir ändå relevant i ett större forskningsperspektiv. Redan i inledningen 
av arbetet har jag varit inne på forskningen om att använda film i undervisningen i 
religionskunskap inte är utförlig och jag har inte hittat någon studie som utgår ifrån 
religionskunskapslärare och deras inställning till film som läromedel. Inte heller finns det studier 
om hur film används i religionskunskapen på samma sätt som det finns i t.ex. undervisningen av 
historia. Därför blir det här arbetet ett relevant inslag i ett forskningsområde som bör utvecklas 
mer.  
 
5.3 Vidare forskning 
Då arbetet handlar om ett relativt outforskat område kan jag se flera möjliga studier inom 
forskningsområden, av både kvalitativ och kvantitativ art. Till exempel skulle en kvalitativ 
observerande studie kunna säga mer om hur lärare egentligen använder eller inte använder film i 
sin religionsundervisning då det här arbetet stannar vid hur de tänker och resonerar kring sin 
användning av film. En observation av det slaget skulle alltså kunna ge en större inblick i vad som 
faktiskt sker i klassrummet och kanske även besvara vad det får för mottagande och resultat hos 
eleverna.  En kvalitativ undersökning i form av intervju skulle också kunna genomföras för att gå 
in djupare på hur lärare tolkar läroplanen och styrdokumenten när det gäller användandet av film 
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i undervisningen, där skulle både filmpedagogikforskningen och MIK kunna komma in som 
lärarna sedan kan få förhålla sig till.  
 
Det här arbetets kvantitativa kvalité har också sina brister, som nämns i metoddiskussionen, så 
fler kvantitativa undersökningar på området hade varit intressant. Där skulle man t.ex. kunna gå 
in på de frågeställningar jag haft i mitt arbete, och se dem ur ett bredare perspektiv om man 
tillfrågar en större grupp. Det skulle även gå att göra en enkätstudie där lärarna får uppskatta hur 
pass givande de upplever att filmanvändningen är i undervisningen av olika delar av 
religionskunskapsämnet. Här skulle man som forskare kunna utgå ifrån exempelvis läroplanens 
mål för kurserna i religionskunskap. Den här sortens undersökning skulle alltså på det viset kunna 
kartlägga ytterligare när lärarna anser att film är som mest användbart, något som sedan kan leda 
vidare till en fråga om varför.  
 
Som jag redan tidigare sagt så är området film som läromedel i religionskunskapsundervisningen 
relativt outforskat så det finns många möjliga studier att göra. Jag har gett några exempel på 
vidare forskning som jag själv skulle vara intresserad av att bedriva men möjligheterna är nära nog 
oändliga. Det är dock säkert att både film och andra medier i fortsättningen också kommer 
användas i undervisningen i religionskunskap så det är ett forskningsområde som säkerligen 
kommer vara intressant även för andra än mig i framtiden.  
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6. Sammanfattning 
 
Syftet med det här arbetet är att återge lärares syn på och lärares användande av film som 
läromedel i undervisningen av religionskunskap. För att uppnå syftet formuleras tre 
frågeställningar:  
 

• Hur använder lärare film i undervisningen av religionskunskap?  
• Hur motiverar lärare sin användning av film i religionskunskapsundervisningen? 
• Vad ser lärarna för för- och nackdelar med filmer som hjälpmedel?  

 
Frågeställningarna besvaras med hjälp av en triangulering, alltså en metod där man sammanfogar 
resultat utifrån en enkät och resultat utifrån intervjuer. Enkäten i det här fallet bestod av 19 
frågor som skickades till religionskunskapslärare elektroniskt och under tiden den var tillgänglig 
svarade 38 lärare på den. Tre av de svarande lärarna valdes sedan ut för uppföljningsintervjuer 
som hölls i december 2015.  
 
Efter en analys av det insamlade materialet knyts detta samman med avsnittet 3. Teoretisk ram till 
ett resultat. Resultatet av arbetet kom att bli att lärarna använde film som hjälpmedel i 
undervisningen av religionskunskap på flera olika sätt men att användandet tydligast användes för 
att exemplifiera och ge information och kunskaper om religioner till eleverna. Lärarna använde 
sig också av film som ett sätt att lägga en grund inför ett kommande moment där eleverna skulle 
analysera eller diskutera olika religiösa perspektiv, värderingar och etiska ståndpunkter.  
 
Lärarna i både enkäten och intervjuerna motiverade sin användning av film i undervisningen på 
olika sätt när de besvarade den andra frågeställningen. Bland annat ansåg lärarna att filmen ibland 
kunde göra vissa områden lättare att förstå än vad en textbok t.ex. skulle göra. De såg även 
användandet av film som ett sätt att variera sin undervisning. Dessutom kan filmen presentera 
andra perspektiv på livet, religion och etik, då man i filmen kan få möta många olika människor.  
 
De största nackdelarna med användandet av film i religionskunskapsundervisningen hade att göra 
med den tidsåtgång som det innebär om det ska göras på ett bra sätt. Tid som lärarna kände att 
de inte alltid hade. Dessutom ansåg flera av dem att det kan vara svårt att hitta en fungerande film 
till alla syften.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
	
Informera om arbetet och fråga om transkriberingen.  
 
Frågor 
Hur länge har du jobbat som religionskunskapslärare? 
Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
Pratar ni kollegialt om hur ni kan använda film som resurs?  
Pratar du med andra religionskunskapslärare kring användande av film som resurs?  
Sker det samarbete över ämnesgränserna?  Med film?  
 
Använder du någon sorts film i din religionsundervisning? Vad för sorts film?  
På vilket sätt använder du film?  
Beskriv ett filmmoment: hur ser det ut? (planering, upplägg, tid, läroplan) 
Vad känner du att du får för resultat när du använder film?  
Varför väljer du att arbeta/inte arbeta med film på det här sättet?  
Vad ser du för fördelar med att använda film?  
Vad ser du för nackdelar med att använda film? 
 
Använder du dig av spelfilm i undervisningen någon gång?  
Varför/varför inte?  
Hur använder du spelfilm? (beskriv moment, och ge exempel på film) 
Använder du spelfilm någonsin som referens i undervisningen även om ni inte ser den i klassrummet?  
Finns det speciella moment där spelfilm passar bättre än andra?  
Vad har d fått för resultat av spelfilmsanvändandet?  
Vilken inställning har eleverna till att använda spelfilm i undervisningen? är det annorlunda än annan film?  
Vad ser du för fördelar med spelfilm? 
Vad ser du för nackdelar med spelfilm? 
 
Skiljer sig ditt användande av film beroende på ålder och kursnivå och utbildningsgrupp?  
Hur och varför?  
Vilen grupp/klass/kurs använder du mest film i?  
Hur arbetar ni med källkritik kopplat till filmen? 
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Bilaga 3 – Lista över filmer som nämns i enkäten och antal gånger 
 
 
 
 
 

Film Antal  
Prinsen	av	Egypten	(1998)	 4	
Little	Buddha	(1993)	 3	
Slumdog	Millionaire	(2008)	 2	
The	Matrix	(1999)	 2	
A	Walk	to	Remember	(2002)	 1	
American	History	X	(1998)	 1	
Aposteln	(1997)	 1	
Avatar	(2009)	 1	
Berättelsen	om	Narnia:	Häxan	och	lejonet	 1	
Boy	A	(2007)	 1	
De	ofrivilliga	(2008)	 1	
Den	gröna	cykeln	(2012)	 1	
Dogma	(1999)	 1	
En	öm	kyss		(2004)	 1	
Gattaca	(1997)	 1	
Historien	om	Doktor	Död	(2010)	 1	
Hotel	Rwanda	(2004)	 1	
Interstellar	(2014)	 1	
Jerusalem	(1996)	 1	
Luther	(2003)	 1	
Monty	Pytons	Life	of	Brian	(1979)	 1	
Never	Let	Me	Go	(2010)	 1	
När	Mörkret	Faller	(2006)	 1	
Priest	(2011)	 1	
Påven	Johanna	(2009)	 1	
Seven	(1995)	 1	
The	Island	(2005)	 1	
The	Passion	of	the	Christ	(2004)	 1	
 

 


