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Film i undervisningen

En lärmiljö med gott om visuellt stöd innebär att du ofta visar  
film i undervisningen. Här är en modell för hur du kan arbeta med 
fokus på elevernas språk- och kunskapsutveckling utifrån film.

Den här modellen kan du använda till vilken film som helst, i alla ämnen. 
Modellen utgår ifrån att det sällan räcker för elever med språkstörning att se 
en film en gång för att kunna förstå och ta till sig nya ord och begrepp och ny 
kunskap. När ni arbetar aktivt med filmens ordförråd och innehåll får eleverna 
bättre förutsättningar för lärande.

Modellen går ut på att du visar samma film två gånger:

• Första gången visar du hela filmen.
• Andra gången stoppar du filmen och pratar om innehållet med eleverna.
• Därefter genomför du uppföljande aktiviteter där eleverna återberättar 

filmens innehåll för varandra med hjälp av en ordlista och en mall med 
visuellt stöd.

Modellen ger eleverna möjlighet att utveckla flera förmågor utifrån innehållet 
i en film. De får träna på att återberätta med utvalda ord och begrepp och ”en 
röd tråd”. De får också träna på att lyssna på när någon annan berättar.

Förberedelser för ert arbetslag

Välj ut en lämplig faktafilm tillsammans. Om inte alla lärare kan använda 
samma film i sina klasser bör åtminstone två av er göra det, så att ni kan jäm-
föra era erfarenheter efteråt.

Det är praktiskt om filmen inte är mer än några minuter lång, med tanke på 
att ni ska se den två gånger. Faktafilmer som passar för yngre elever kan ni hitta 
hos UR, SVT:s ”Lilla Aktuellt”, SVT:s ”Barn frågar Vetenskapens värld” eller i 
webbaserade läromedel som Espresso med flera.

Förbered gemensamt frågeställningar till filmen som eleverna ska arbeta 
utifrån. Försök att hitta olika frågor eller perspektiv på filmens ämne eller 
innehåll som eleverna kan samtala med varandra om. Då blir samtalet mer 
dynamiskt och intressant för eleverna, när de ska lyssna på varandra.

Ett exempel: Ni hittar en film som handlar om mjölkkor på en bondgård. 
Frågorna kan då handla om djurhållning. Presentera för eleverna på ett 
vardagsnära sätt, till exempel: ”Är det bra för en ko och en kalv att leva sitt 
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liv på en bondgård? Varför?”, ”Kan det vara dåligt? Varför?”, ”Är det bra för 
människor att ha kor på bondgårdar? Varför?”

Ett annat exempel: Ni hittar en film om klimatstrejkande skolelever. 
Frågorna kan då handla om strejk som metod eller om effekten för klimatet 
av att elever strejkar. ”Varför är det bra att strejka (när vi vill förändra något)? 
Varför är det dåligt att strejka?”, ”Blir jordens klimat bättre av att elever 
strejkar från skolan? Hur?”

Förberedelser för dig som lärare

Gör så här:

1. Välj de ord och begrepp i filmen som eleverna ska träna på. Om det är 
nödvändigt väljer du också några ord som inte finns i filmen men som 
passar att träna just nu. Ditt urval av ord ska utgå ifrån elevernas förkun-
skaper och ifrån deras nästa steg i ordförrådsutvecklingen. Välj särskilt ord 
från nivå två, se moment 3 i studiepaketet. 

2. Gör en ordlista till filmen. Komplettera den gärna med visuellt stöd. 

3. Ta skärmdumpar som visar filmens viktigaste scener eller sekvenser. Sam-
manställ bilderna i en serie. Bildserien ska eleverna kunna använda som 
stöd för att återberätta filmens innehåll med ”en röd tråd”, det vill säga 
genom att följa filmens struktur, när det går. Du kan vid behov göra fler 
bildserier, en för varje perspektiv eller fråga. 

4. Ta fram en berättarmall med hjälp av bildserien. 

5. Om eleverna ska skriva en text tar du även fram en skrivmall där du an-
vänder bildserien. 

6. Förbered indelningen av elever. Eleverna ska först delas in i två eller fler 
grupper som ser filmen utifrån olika frågor eller perspektiv. Därefter ska de 
delas in i par, så att de arbetar med någon ifrån en annan grupp.

Ditt syfte med uppgiften bör ligga till grund för indelningen av elever. Utgå 
gärna ifrån detta:

• Om syftet är att stimulera den språkliga förmågan bör elever med språk-
liga svårigheter paras samman med elever med starkare språklig förmåga.

• Om syftet istället är att stimulera initiativförmåga och samspel kan eleven 
paras ihop med andra elever på samma språkliga nivå.
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Genomförande i elevgruppen

Arbeta så här:

1. Förklara målet med aktiviteten. Ge eleverna förförståelse om filmens ämne. 
Ge förförståelse om hur de förväntas arbeta. 

2. Beskriv några av de ord eller begrepp som ni kommer att arbeta med. 

3. Informera eleverna om gruppindelningen. Tydliggör för grupperna vilken 
fråga eller vilket perspektiv de ska fokusera på när de ser filmen. 

4. Se hela filmen tillsammans, utan paus. 

5. Visa filmen igen och pausa när det behövs. Ge tid för förklaringar, frågor 
och reflektioner som kan bidra till ökad förståelse. 

6. Dela in eleverna i par, ifrån olika grupper. 

7. Eleverna ska återberätta filmens innehåll för varandra. De ska utgå ifrån 
sin fråga eller sitt perspektiv. De ska använda berättarmallen med bildse-
rien från filmen som stöd. De ska använda så många som möjligt av orden 
och begreppen från ordlistan när de återberättar. 

8. Arbeta vidare i helklass med några ord och begrepp genom att fylla i en 
tankekarta eller ordkarta tillsammans, se moment 3 i studiepaketet. 

9. Skriv en kort text om filmens ämne, om det är lämpligt. Antingen skriver 
ni texten tillsammans, eller så skriver eleverna i par eller enskilt, med skriv-
mallen som stöd. ”Den röda tråden” i texten ska helst bygga på filmens 
struktur, som är tydliggjord av bildserien ifrån filmen.

Anteckna frågor och frågeställningar som eleverna tar upp under tiden som 
ni arbetar med filmen. Utgå ifrån anteckningarna i planeringen av fortsatt 
undervisning.
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