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This thesis is an attempt to study if the school cinema project in Kungsbacka is an estab- 
lished activity. Qualitative interviews have been performed with the cinema owner, the proje,ct 
leader and a politician of the municipality, about their views on the project. Teachers ald 
pupils have also been interviewed. In the case of an estabiished activity, the thesis also attempts 
to answer what causes have contributed to such an establishment. 

The study shows that the school cinema project is an established activity in Kungsbacka and 
that all parties involved are satisfied with it. The project has guaranteed the cinema's existence. 
According to the thesis, the reasons for the establishrnent are that govemment funds enabied 
the project to initiate. There is an open cultural climate in Kungsbacka and cultural activities 
for children and young people are considered a priority. The project is lead by a project grcup 
consisting of three dedicated film lovers, whose primary goal is to show good films to children 
and young people in a cinema environment. 
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Förord 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Catharina Stenberg samt till alla som deltagit i 
undersökningen i Kungsbacka. Ett extra stort tack till Birgitta Olsson som har hjäipt 
mig mycket under uppsatsarbetet med tips, intressanta diskussioner och tillgång till aiit 
material, rörande projektet. 

Inledning 

I Kungsbacka kommun finns sedan 1989 ett skolbioprojekt, som omfattar alla 
förskolor och samtliga elever i kommunens grund- och gymnasieskolor. Projektet 
syftar till att ge barn och ungdomar .filmupplevelser i biografiniijö, i den miljö i vilken 
film gör sig bäst. Skolbion ska också ge barn och ungdomar kunskaper att kunna ta 
emot film samt att kritiskt kunna granska de h e r  som de ser. En annan viktig del i 
projektet är att stimulera larare att arbeta med för- och efterarbete av iiimerria. Vid 
fimderhgar kring val av ämne för min magistersuppsats fick jag tips om projektets 
existens och började leta eRer information för att få en uppfattning om projektet, dess 
utformning och omfattning. I Barnbioboken (1992) fann jag ett kapitel om skolbio- 
projektet i Kungsbacka. Titeln löd Belönafilmombuden med vin och oliver! och texten 
avslöjade ett levande projekt lett av tre driftiga filmälskare. Projektledare för skolbion 
är Birgitta Olsson, som har jobbat som lärare inom kommunen i sjutton år och sedan 
augusti 1990 är anställd på kulturkontoret som barnkulturpedagog. I projektgruppen 
sitter också Ingrid Höglind, chef for kulturkontoret och Christer Lundgren, ägare av 
Saga-biografen. Artikeln berättade om ett skolbioprojekt i "lilla" Kungsbacka i 
Hallands län som idag, 1995, är ett vallrant projekt, både i Kungsbacka och i Sverige. 

1.1 Syfte och friigeställningar 

Skolbioprojektet i Kungsbacka kommun initierades 1989 och har sedan starten gett 
d g a  elever i skolan möjligheten att se bra film på biograf. Syflet med denna 
uppsats är att försöka ta reda på om: 

- Skolbioprojektet i Kungsbacka - en etablerad verksamhet? 

Med etablerad verksamhet avses här om skolbion är en aktivitet som de berörda i 
kommunen, dvs politiker, lärare och elever, samt biografagare och kulturarbetare 
raknar med ska finnas med i det ordinarie kulturutbudet riktat mot förskola, grund- 
skola och gymnasieskola. För att f3 svar på detta har jag gjort foljande fi-ågställningar: 

- Har man lyckats och i Safan varfot4 

- Viad artser &Orerna @m sb~bbprojektd? 
- elever - kulturn~dspoutiker 
- kbme -fil&ud 
- b i o m g a t e  - samt p r o j e m e n  



- Hmfilmprojektgr~ppen fått kampa fbrprojektets fortlevnad? Om så ar fdlet, hur 
hm man gått till vaga? 

- Om så inte är fallet, vilka faktorer har befämjat och bidragit till en etablering av 
~Rolbioverksamheten? 

1.2 Metod 

Intervjupersoner 

I bö jan av oktober 1994 kontaktade jag Birgitta Olsson, projektledare för skol- 
bioprojektet i Kungsbacka kommun. Jag frågade henne om det skulle vara möjligt att 
genomfora min undersökning med skolbio i fokus och hon stäiide sig mycket positiv 
till detta. Efter ett möte med Birgitta, där hon berättade i stora drag om projektet, 
inledde jag arbetet med att försöka hitta tre skolor att förlägga intervjuerna till. 

I mitten av oktober kontaktade jag filmombuden på en låg- och mellanstadieskola med 
kort avstånd till biografen, en högstadieskola belägen en mil utanfor Kungsbacka samt 
en gymnasieskola ca två kilometer iftån biografen och de var aila positiva till inter- 
vjuer. Av ombuden, som alla är yrkesverksamma lärare, fick jag också förslag på lärare 
som använder sig av skolbion. Jag ringde upp en lärare på respektive skola och 
presenterade mig och min undersökning och de tillfiågades om de ville delta i en 
intervju om skolbioverksamheten, vilket de sa ja till. Jag har också genomfört 
intervjuer med fyra elever ur en femte klass, fyra elever ur en monde klass och fyra 
tredje års elever på samhdlsvetenskaplig linje på gymnasiet. Eleverna tillfragades om 
de ville stalla upp på intervjuer och lottades därefter h. Innan lottningen ägde rum i 
årskurs fem fick alla elever i klassen skriva om bio p& schemat utifrån ett antal fråge- 
ställningar (se bilaga 2). Vi diskuterade också tillsammans vilka filmer klassen hade sett 
under skoltiden. Anledningen till detta arbetssätt var att jag var okänd för eleverna och 
att jag ville att de, innan lottningen, skulle f3 lära kanna mig och vad jag ville under- 
söka. Holme och Solvang (1 991) talar om den ömsesidiga tillit och förståelse som är 
nödvändig mellan forskaren och undersökningspersonen for att relevant information 
ska komma fram (Holme och Solvmg 1991, s. 115). Jag ansåg daremot inte att det 
fanns någon anledning att bruka denna metod vid intervjuerna med eleverna ur årskurs 
nio och tre på gymnasiet då jag utgick *ån att de är äldre och darför lättare kan tala 
med okända personer. Intervjuerna med eleverna i femte klass blev ganska korta och 
jag drar slutsatsen att den tillit Holme och Solvang talar om inte fanns hos eleverna. De 
kände inte mig och jag upplevde att de ville svara så fort som möjligt. Intervjutillfiället 
upplevde jag som ganska stressat eftersom eleverna hade lektion på samma gång. 

Lärarna på mellanstadiet och högstadiet är Massforeståndare för de intervjuade 
eleverna på dessa skolor, medan Iiiimren p& gymnasiet inte är klassföreståndare för eller 
undervisar eleverna ur gymnasieklassen. Anledningen till att jag valde dessa tre 
årskurser och skolor var dels att jag ville prata med elever som haft möjligheten till 
skolbio olika länge under sin studietid och dels att &olorna 1ag olika långt fian 
biografen. 

Förutom intervjuerna med filmombud, likare och elever har jag också genodrt en 
intervju med ägaren till Saga-biografen i Kungsbacka, Christer Lundgren samt med en 



kulturnämndspolitiker. Under undersökningens gång har jag även hafl återkommande 
samtal med Birgitta Olsson, varav två kan benämnas som intervjuer. Intervjuerna 
varade m&m tio minuter och en timma, beroende på om informanten var elev, l m e  
eller annan. Ma  intervjuer har bandats och skrivits ut för att underlätta undersöknings- 
sammanstdlningen. Jag har även h& samtal med chefen för kulturkontoret i 
Kungsbacka, men har valt att inte ta med dessa i sammanstäilningen av undersökningen 
då samtalen varit korta och informella. Filmombud, lärare, elever och kulturnämnds- 
politikern är i framstallningen försedda med fmgerade namn, men däremot inte projekt- 
ledaren och biografägaren. Efter diskussion med de beslutade jag att låta Kungsbacka 
komrnun och dessa båda respondenter förbli kända. Birgitta Olsson menade att under- 
sökrhgen bara kunde gynna projektet och biografen och att det darför inte fanns 
någon á r r 3 h g  att fingera deras och Kungsbackas namn. 

Jag har valt att basera undersökningen på kvalitativa intervjuer för att på så sätt f3 en 
större f&rs&else för skolbioprojektet sett ur de olika aktörernas ögon. Ett problem vid 
kvalitativa arbetssätt är närheten till undersöktungspersonerna, viket kan skapa 
oönskade effekter. 

Undersökningspersonenia skapar sig snabbt en speciell uppfatbing av fonkaren. 
Utifiån denna kanske de försöker att leva upp till de de tror att fo~skaren 
har på dem snarare än att ge uttryck för de uppfatbingar de egentligen har (Holme och 
Solvang 1991, s. 108). 

Under ett par av intervjuerna med lärare och h o m b u d  anser jag att detta problem 
gjorde sig gällande. Jag upplevde att de förmedlade en något förskönad bild av hur de 
egentligen använder skolbion och vad de anser om att använda iiimen i undervisningen. 
Vid analysen av materialet har jag försökt att ha detta i åtanke. Den kvalitativa hter- 
jun har sin styrka i att det liknar ett vanligt samtal, vilket var bra då jag i intervjuerna 
bl. a. frågade om elevernas personliga filmpreferenser och deras tankar om skolbio. Jag 
fick under intervjuerna mycket fin kontakt med eleverna på högstadiet och gymnasiet 
och upplever att de trivdes. 

Intervjumaterialet har analyserats utifran de huvudfrågor som förekom i intervjuerna. 
Det finns dock vissa skillnader mellan de fiågor ställda till elever jämfört med de ställda 
tiil Civriga informanter. Eleverna tillfiagades om filmerna, for- och efterarbete av 
filmerna, det egna filmintresset m. m. Det finns även vissa skillnader mellan årskurserna 
beträflimde intervjufrågor. Intervjun med projektiedaren koncentrerades bl. a. till 
Higor om uppläggningen av projektet, hur man kan anviinda filmen i skolan och hur 
skolan förhåller sig till filmen som konstart. Biografagaren ombads berätta om 
uppläggningen av projektet, dess betydelse för biografen, elever, läme samt övriga 
kommuninvånare. Till filmombud och lärare ställdes likartade f%gor, om bl. a. 
uppläggningen av projektet, information och material fkan kulturkontoret, projektets 
betydelse för lärare, elever och kommunen i stort. Lärarna tiWågades även om 
behovet av fortbildning om film och rediga biider samt förmedling av dessa. Kultur- 
nämndspolitikern intervjuades om -dens agerande i samband med projektets start 
och under projektets gång, hur man behandlar ärendet nu samt om hennes ilsikter om 
projektets betydelse för aktörerna. 



Material 

Jag har studerat den proposition (prop. 1987/1988: 100) vilken Bengt Göransson som 
kulhirminister drev igenom och som resulterade i ett stöd for iilmkultureli verksamhet 
for barn och ungdomar. GQransson ansåg att med videons intåg i de svenska hemmen 
skulle barn och ungdomar gå miste om fumupplevelsen på biograf och sedemera leda 
till att biografer runt om i landet skulle dö ut. Stödet blev därmed aven ett indirekt 
biografstöd. Jag har utifrån denna bakgrund till propositionen koncentrerat mina 
litteraturstudier till böcker och artiklar om biografsituationen i Sverige, kultur for barn 
och ungdomar med inriktning på film samt diskussionen och forskningen runt video- 
våld. 

Barnbioboken (1992) är en redovisning av 17 skolbioprojekt i Sverige och beskriver 
deras utformning, omfattning och arbetssätt. Boken introducerade mig for Kungsbacka 
projektet. Jag har aven tagit del av Filminstitutets utvardering av stödet till filmkul- 
turell verksamhet (Viklund 1993), vilken granskar barn- och skolbioprojekten i Sverige 
under 1988-1993. 

Utvärderingar och annat dokumenterat material fiån projektet i Kungsbacka har 
studerats. Jag har aven deltagit vid en skolbiovisning, en informationskväll för läme på 
biografen samt vid ett besök på en skola då projektledaren talade till lärare om skol- 
bio. Morrnation som fiamkom vid arbetet med examinationsuppgiften for kursen 
verksamhetens organisation (Svedstam 1994) hösten 1994 har också varit användbart. 

1 3  Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 innehåller en bakgrund till skolbioprojekten med en presentation av 
propositionens olika delar. Skolbiosituationen i Sverige och Europa behandlas diirefier 
kortfattat. Kapitel 3 inleder de teoretiska kapitlen (kap. 3-5) och redogör for biograf- 
situationen i Sverige samt biografen i det lokala kulturlivet. Kapitel 4 ger en bild av hur 
kultursituationen ser ut för barn och ungdomar med fokus på h e d i e t .  Kapitel 5 
presenterar ämnet video, barn och ungdomar. Forskningen på området diskuteras samt 
olika undersökmgar som darts med video och unga. Kapitel 6 introducerar Kungs- 
backa kommun och skolbioprojektets utformning och omfattning. Kapitel 7 är en 
s a m m a n m g  av aktörernas åsikter om skolbioprojektet. Kapitel 8 innehåller 
diskussion och slutsatser som dragits av undersokningen. Kapitel 9 sammanfattar 
uppsatsen. Bilaga 1 är en annoterad lista över de filmtitlar som uppkom vid inter- 
vjuerna (se kap. 7). Listan kan vara till hjälp för läsaren, då uttalanden av aktörerna 
kan röra handlingen i en fh. 



Bakgrund 

2.1 Propositionen 

I slutet på 1970-talet kom videon in i de svenska hemmen och under 80-talet bidrog en 
explosionsartad forsäijning av videobandspelare och ökad uthyrning av videojilmer till 
att biobesöken minskade och många mindre biografer i landet, framst på landsbygden 
hotades av nedläggning. Videovåldsdebatten blossade snart upp och oron för att barn 
och ungdomar såg "fel" filmer var stor. Det var i denna stormiga debatt som dåvarande 
kulturminister, Bengt Göransson, 1987 presenterade sin proposition om anslag fran 
Utbildningsdepartementet till filmkulturella insatser for barn och ungdom (prop. 
1987188: 100). Propositionen föreslog medel om 6 miljoner kronor att fördelas av 
Svenska Filminstitutet. Biografen är, tack vare att den finns i nästan alla kommuner, 
likstälid med biblioteket som kulturinstitution. &ransson menade att det, trots detta, 
var många barn och ungdomar som gick miste om kulturupplevelsen f k ,  fi-ämst på 
mindre orter i Sverige. Han ansåg det 

angelaget att barn och ungdomar far tillfäile att se £iimer av god kvaiitet på biograf och 
att deras kunskaper om rörliga bilder fördjupas. Kunskap om hur film och rörliga 
bilder skapas ökar för-an att skilja på vad som är fariltasi och verklighet och 
förbättrar förutsättnhgar att möta ett utbud av t. ex. spekulativt våid (prop. 
1987/88:100, s. 461). 

På samma gång som stödet skulle möjliggöra visningar av bra flm for barn och 
ungdomar på biograf eller i biografbande lokaler, var det också ett indirekt 
biografstöd. Många biografer på mindre orter runtom i landet levde under ständigt hot 
om nedlaggning. 30 juni 1983 fanns det 1 253 biosalonger i Sverige och vid samma 
datum 1987 var antalet 1 114, en reducering med 139 salonger. Under femårsperioden 
1983 till 1987 minskade biografbesöken med 10% och för att kompensera minskningen 
biobesök höjde branschen biljettpriset från 25: 12 kronor till 34: 10 kronor under samma 
period (prop. 1987188: 100, s. 459). Tillväxten av biografer i v& land har, under de 
senaste åren, uteslutande ägt rum i de större staderna. Idéen med skolbioprojekten 
runtom i landet, var att biograferna skulle utnyttjas under dagtid av skolor och med bra 
film "fostra" framtida biobesökare. Skolbiovisningarna skulle på detta sätt sakra bio- 
grafens existens, även på mindre orter och skapa ett större intresse för flmen som 
konstart.Viklund (1993) menar i sim utvärdering av skolbioprojekten att propositionen 
täckte in det flmkdlturella arbetet ur både ett pedagogiskt och ett kulturpolitiskt 
perspektiv genom att "skolan skulle stimuleras att använda den konstnärliga filmen 
som en bas för kunskapsfonnedhg och medieundervisning". Han påpekar också 
vikten av att Göransson istället för att direkt stödja biografer och filmdistributörer, 
genom propositionen, visade vägen för lokala krafler att visa bra film för barn och 
ungdomar på ortens biograf (Viklund 1993, s. 7). 



2.2 Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och 
ungdom 

Det stöd som Göransson anslagit skuiie användas för att starta ett lokalt filmkulturellt 
samarbete mellan t. ex. Mturförvaltning och biografägare samt institutioner och 
föreningar som arbetar med barn och ungdom, som skola och förskola (Viklund 1993, 
s. 7). I propositionen påtalas speciellt vikten av att olika lokala samart>etsmodeller 
prövas ute i landet och Göransson såg b1.a. föreningslivets erfiarenheter av kvalitets- 
filmvisning som en värdefull g m d .  Han syftar härmed på Bio Kontrast (se 4.8), 
Folkets Bio (se 4.8) och fiimstudiorörelsen (se 4.8) (prop. 1987188, s. 462). Svenska 
Filminstitutet gavs ansvaret att fördela de anslagna medlen fran Utbildningsdeparte- 
mentet. Stödet är avsett att "i ett iniedande skede täcka kostnader för filmhyra, bio- 
grafhyra och andra lokala utgrfter i samband med Mörestäilningar och fhpeda- 
gogiskt arbete" (Viiund 1993, s. 7). Ett skolbioprojekt kan som h g s t  åtnjuta stöd i 
tre år, vilket beviljas för ett år i taget. Stödet ska inte täcka d a  kostnader utan 
projekten ska E delfinansiera verksamheten själva under stödperioden. I samband med 
ansökan om medel ska en plan presenteras för Filminstitutet hur man lokalt kommer att 
finansiera verksamheten utan stöd och efter max tre år med bidrapedel är meningen 
att kommunen och/elier föreningslivet ska ta över finansieringen helt och håilet. 

2.3 Svenska Filminstitutets roll 

I propositionen fian 1987 anser Bengt Göransson att Svenska Filminstitutet med sina 
erfarenheter av filmpedagogiskt arbete borde "kunna ligga till grund för en riksom- 
fattande satsning" (prop. 1987188: 100, s. 461). Filminstitutet är en stiftelse och 
bildades 1963 genom ett avtal mellan staten och filmbranschens organisationer och har 
b1.a. till uppgift att underlätta utveckiingen av svensk biogra£Elm och skapa ekonom- 
iska mNligheter aven för fiproduktion utan kommersiella avsikter (Furhamrnar 199 1, 
s. 281Q. I den redovisning, som presenterades av Filminstitutets styrelse i november 
1994, uttrycker man att ett vikiigt mål är att garantera att "film för barn och ungdom 
ska ha samma ställning och ges samma resurser som vwremfilmen" (Fiiminstitutet 1994, 
s. 21). Man menar vidare att man ska arbeta för att 

varje kommun i samverkan med lokala. biograf$gare, visningsorganisationer, int- 
resseföreningar, fo&bildningsorganisationer, och föreningsliv gamntem att kom 
munens invånare har tillgång tiii moderna och ändamålsenliga biografer samt tiii ett 
brett och varierat 6lmutbud" (Fhimthim 1994, s. 24). 

Film & Publik är den avdelning inom Filminstitutet som inom ramen för statens 
iilmpolitik handiägger ett antal stödformer tiii aktörer inom bl. a biograf- och fiim- 
branschen. Till avdelningens uppgifter hör fiämst att värna om biografkn som visnings- 
plats för iilm och skapa möjligheter för så många som möjligt i landet att se bra film pil 
biograf. flera av dessa stödformer är riktade mot just barn och ungdomar och F i  & 
Publik har darför aven handlagt stödet U1 lokala barn- och skolbioprojekt. 

De sex miljoner kronor som anslagits av Utbildningsdepartementet, som F i s t i t u t e t  
fatt i uppgift att fördela med hjäip av Visningsnämnden, delades upp i tre block: 

1. Stöd till lokal fhkulturell verksamhet. (2,3 Mkr under 1988189) 



2. Basresurser for konsultverksamhet, produktion av filmhandledningsmaterial 
och annat filmpedagogiskt material, kurser, seminarier. (1,4 Mkr under 
1988/89) 

3. Framtagning av ett basbestånd gamla och nya klassiker. (2,3 Mkr under 
1988189) 

(Vrklund 1993, s. 8) 

Under åren har det dock visat sig att intresset för klassikerna inte varit M t  så stort 
som man räknade med och har dwor helt avskaffats (Viklund 1993, s. 11). 

2.4 Vad krävs a r  att beviljas stöd? 

Ansökan om stöd kan göras två gånger per år till Filminstitutet, 30 september och 3 1 
mars och bör innehalla en genomtankt och långsiktig plan for hur man har tänkt sig 
projektets fortlevnad aven efter stödperiodens slut. Tre kriterier har varit essentiella for 
att ett projekt ska beviljas stöd för lokal fiimkultureil verksamhet för barn och ungdom: 

1. Att det är fiaga om en satsning på att visa barn- och ungdomsfiim på biograf eller i 
en biografihande lokal. 

2. Att det sker i ett samarbete mellan biografagaren, kommunen och/eller 
föreningslivet, där de lokala intressentma också bidrar med medel till verksamheten 

3. Att projektet har en pedagogisk ambition. Med pedagogisk ambition avses någon 
form av fördjupande uppföljning som i första hand inte behöver vara riktad till barnen, 
utan har t.e.x. kunnat vara organiserad i form av studiedagar för liirare, föreläsningar i 
filmkunskap for foraldragrupper O.S.V. (Viiund 1993, s. 8). 

Fi is t i tutet  har, under åren som stödet betalats ut, inte sett det som sin uppgift att 
styra i de enskilda projekten, utan har i enlighet med propositionens önskemål om nya, 
lokala samarbetsmodeller hållit en mycket blygsam profil. Denna medvetet återhåll- 
samma linje har resulterat i att projektens strukturer varit skiftande i fraga om t ex 
huvudmannaskap, antal medverkande aktörer och förankring i skolan. 

2.5 Material och konsultverksamhet frAn Filminstitutet 

I uppdraget att fördela anslaget fran Utbiidningsdeparternentet, förstod man på 
Filminstitutet också vikten av att fungera som en rådgivande instans for projekten 
runtom i Sverige. Varje k produceras kbhandledningar till ca 40 filmer av Film & 
Publik. Handledningarna ska hjiilpa l h r e  och andra som är involverade i skolbio att 
finna vägar att arbeta med och bearbeta filmupplevelsen tillsammans med sina elever. 
Til vissa handledningar har också videokassetter utarbetats med utvalda filmsekvenser 
som kan vara viktiga och anviindbara att g& igenom med klassen efter flmvkningen. 
Utöver filmhandledningarna produceras aven annat filmpedagogiskt material som kan 
vara till hjälp i arbetet med skolbio (ibid, s. 10). 



Fyra gånger per år ger Film & Pubiik ock& ut den filmpedagogiska tidsskriften Tusen 
och enfilm som har till upp@ att öka kunskapen om barn- och ungdoms£ilm. I 
tidsskriflen finner man bl a recensioner av aktuella filmer och reportage om skolbio- 
verksamheten runtom i landet. Film & Publik anordnar varje år seminarier, både 
regionalt och centralt, ide- och inspirationsdagar och veckokurser på Brunnsviks 
folkhögskola. Efter utvärdering av skolbioprojekten i Sverige, har Filminstitutet sett ett 
behov av vagledning och strategier @r att projekten ska kunna etableras till kontin- 
uerlig verksamhet. Man har M o r ,  sedan verksamhetsåret 1992193, avsatt 500 000 
kronor för att i tolv län engagera regionala film- och biografsamordnare, vars uppgift 
är att stimulera W- och biograflivet i regionen. Från Filminstitutets sida har man haft 
ambitionen att "skapa lokala samordnare jamförbara med länsbibliotekarier eller 
lansteaterkonsulenter" (ibid, s. 12). De arbetar också aktivt for att stödja f'ramvaxten 
av barn- och skolbioprojekt i sina regioner, anordnar visningsdagar av aktuell film 
lämplig for skolbio och hjälper även till att organisera fortbildning i filmkunskap for 
lärare. De tolv län som har film- och biografsamordnare är: Bohus- och Älvsborgs lan, 
Dalarna, Gotland, Hallands län, Jämtlands län, Malmöhus län, Norrbottens Ián, 
Skaraborgs län, Stockholms stad, Västerbottens län, Västernorrlands län samt Örebro 
län1. 

2.6 Skolbiosituationen i Sverige 

1992 utkom Barnbioboken, som var en redovisning av de tre första åren (1 juli 1988 - 
30 juni 1991) med stöd tili filmkulturell verksamhet för barn och ungdom. Syflet var 
dels att visa vad projekten inneburit runtom i landet, men också belysa olika arbets- 
modeller och inspirera till nya projekt. Journalisten Gunilla Granath presenterar där 17 
olika projekt fkan hela Sverige och visar i reportagen just hur olika projekten är 
beroende på lokala forutsättningar. 

Mefian 1988-1991 ansökte och erhöll 153 barn- och skolbioprojekt stöd for filmkul- 
turell verksamhet (Filminstitutet 1992, s. 8) och 1993 hade Filminstitutet delat ut 
medel till 225 projekt (Viiund 1993 s. 20). Av den senare undersökningen firngår det 
att 

Av 225 projekt har 
36% eller 8 1 projekt avbrutits 
36% eller 81 stycken bedrivs med stöd fran Filminstitutet 
24 % eller 54 projekt bedrivs helt utan stöd 
4% eller 9 stycken av projekten har övergått i annan mediepedagogisk 

verksamhet 
(Viklund 1993, s. 16) 

De huvudszlktiga orsakerna .till att projekt avslutats har, enligt Vklunds rapport, varit 
att projektledningen flyttat eller avslutat projektet, kommunen har dragit in sitt 
ekonomiska stöd, problem med omorganisation inom kommunen eller p g a lång 
resväg h& svårigheter att få barnen till biografen (Viiciund 1993, s. 21). 

I en övervägande del av projekten har huvudmannaskapet innehafts av en kommunal 
förvaltning (63%), d& skola och ku~turfdrvdtning varit f&nst förekommande, medan 
föreningslivet varit huvuvdman i 21% av fallen. Aven biografägarna har stått som 



ansvariga (14%) och slutligen har 2% av projekten h& en annan organisation bakom 
sig som t ex Läns AV-central eller Svenska Kyrkan (ibid, s. 19). 

Varje projekt har i genomsnitt berört 1 .O73 barn och projekten har i enkäterna 
redovisat fran 12 föreställningar upp till 130 förestallningar per termin. Projektledaren 
tir den som till den övervägande delen stått %r filmvalet men även lärare och elever är 
Eramträdande. Endast 15 procent har angivit att biografagaren har haft infiytande över 
filrnvalet vilket, enligt Viklund, kan bero på att de flesta biografagare endast besitter 
kunskaper om den aktuella kommersiella repertoaren (ibid, s. 18). Tidsskriften Tusen 
och enjilrn har for många varit vägledande i valet av filmer. Det fhhandlednings- 
material till filmerna som Film & Publik tillhandahåller är mycket populärt. Viklund 
anser att det beror på att "många barn- och skolbioprojekt endast di visa filmer till 
vilka det h s  pedagogiskt material . . . vilket ger lämren stöd att fórbereda film- 
visningen samtidigt som det legitimerar hela skolbioprojektet" (ibid, s. 19). 

Uppföljningen av filmerna har i de flesta projekt skett efter den enskilde lärarens 
engagemang och egna intresse av att tiusammans med sina elever gå vidare med 
filmupplevelsen. Viklund fiågar sig darfor vad som ska anses som pedagogisk ambition 
i skolbioverksamheten - "att man måste fója upp filmvisningen med diskussioner och 
aktiviteter eller räcker det med att ge barnen ett seriöst förhållningssätt till filmupp- 
levelsen?" (ibid, s. 25). Många läme anser att de behöver fortbildning i filmkmkap, 
ett behov som många av projekten inte har kunnat tillgodose sjäiva. "En tankbar orsak 
kan vara den tröghet som finns inom skolans organisation där studiedagarnas program 
och inriktning ofta är planerad sedan långt tillbaka och där det är svårt att som projekt- 
ledare eller enskild lärare att påverka innehållet" (ibid, s. 26). 

Utvärderingen talar också om de "eldsj.alarW som står bakom de flesta av projekten. De 
två största anledningarna till eldsjälarnas engagmang är det egna iihihtresset och en 
kultur- och mediepedagogisk ambition. Eldsjälen är en mycket viktig person i 
projekten och kan om hanhon slutar omintetgöra hela verksamheten (ibid, s. 3 l@. 
Strategier för lokal förankring har skiftat mellan projekten, många har inte arbetat efter 
någon speciell modell. Ett exempel på en bra strategi är Nacka där projektledaren fih 
början fick kommunen att ansvara för samtliga löpande kostnader medan stödet fran 
Filminstitutet användes för fortbildning av lärare, pedagogiskt material, resor till 
Mestivaler m. m. De projekt som anser sig vara val forankrade lokalt är de som har 
en projektledare som är "en del av den kommunala organisationen, att det är projekt- 
ledaren själv ansvarar for barnkulturverksamhetens budget eller att projektet finns 
inskrivet i den lokala skolplanen (ibid, s. 35). 

Slutsatsen som dras av utvärderingen är att barn- och skolbioprojekten har lett till ett 
ökat intresse för film och biografFrågor lokalt och i skolan samt att synliggöra biograf- 
ägaren, filmintresserade lärare och föreningslivet for varandra. 

1995 fkar filmen 100-årsjubileum och fYm- och biogafbranschen inleder under våren 
en omfattande kampanj fór att lyfta ftam filmens och biografens möjligheter i skolan. 
Initiativet till kampanjen har tagits av Filminstitutet och Foikets Hus Riksorganisation 
och syftar tiu att vacka ett intresse for &en som konstart och fostra till ett medie- 
kritiskt tankande. Bl. a. omfattar kampanjen annonser i lärartidningar och fortbiid- 
ningsaktiviteter för lärare- Skolbiokatalogen 1995-96 innehauer tips och idéer om hur 
man kan arbeta med filmen i skolan (Filminstitutet 1995). 



2.7 Skolbio i Europa 

Till skillnad från Sverige, där skolorna själva söker upp och väljer de filmer man vill 
förmedla till sina elever, ställs andra lader i Europa inför ett nationellt val (Viklund 
1994, s. 5). I Norge t. ex gör det Norske Filminstitituttet ett speciellt kvaïtetsurval 
som man kallar Skoleflms-utvalget. Ett liknande mal., kallat Agismola, görs i Italien 
där fitm och biografbranschen (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) 
samarbetar med utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. I England har en 
annan modell framarbetats där filmbranschen själv b i e r a r  ett filmpedagogiskt 
kansli, Film E-ucation. Kansliet har bl. a. till upp@ att producera filmhandledningar 
tilI aktuella premiärfilmer (Viklund 1994, s. 5). Denna modd är starkt marknads- 
inriktad och syftar till att hitta ny publik i skolan till enskilda filmer. Det filmhandled- 
ningsrnaterid som Film Education producerar har använts av filmdistributörer i flera 
europeiska länder for att marknadsföra filmer gentemot skolan. 

Cinecole tir ett samarbetsprojekt inom Media Salles (en avdelning inom EU:s 
mediaprogram, min anmärkning) med syile att bygga upp ett nätverk for att samordna 
och utbyta erfarenheter av skolbioverksamhet i Europa (Viklund 1994, s. 4). På Film 
Education, där man på uppdrag av Media Sailes gjort en kartläggning av den euro- 
peiska skolbiosituationen, menar man att det är nödvändigt att låta europeiska ung- 
domar f"a se europeisk film för att måna om biograflivet och den europeiska filmens 
position i Europa. "Ett sätt att göra detta är att intensifiera samarbete mellan utbild- 
ningsväsendet och film- och biografbranschen" (ibid, s. 5). 



Biografsituationen i Sverige 

Nedan f~ljer en kort historik över *en och biografens vag i Sverige samt en presen- 
tation av biografsituationen i Sverige som den ser ut idag. Uppgifterna är tili över- 
vägande del tagna ur rapporten Biografen i Sverige (1 993) som är sammanställd av Bo 
Heurling. Rapporten bygger till stor del på de länsrapporter som inkommit till Filmins- 
titutet och som behandlar de lokala biografsituationerna ute i länen. 

3.1 Vart ar bion p% vgg? 

Lasse Svanberg menar att "biografupplevelsen ger fónitsattningar for den djupaste och 
mest genomslagskrafiga medieupplevelse som k .  köpas för pengar" och fiagar sig 
v d o r  detta rörliga bildmedium är hotat och "predestinerat att bli en exklusiv stor- 
stadsföreteelse" (Svanberg 1991, s. 76). Svanberg anser vidare att det borde vara en 
mänsklig rättighet att ha möjligheten att se bra f lm på en bra biograf på rimiigt av- 
stånd fik sitt hem (Svanberg 1991, s. 83). Vart är bion på väg? 

3.2 Lite biografhistorik 

Filmen foddes 1895 och kom till Sverige sommaren 1896 purhamrnar 1991, s. 12). I 
början fanns inga fasta biografiokaler utan biograferna var ambulerande liksom de 
dåvarande teatersällskapen. 1905 fanns ungefar femtio filmtumeföretag i Sverige 
(Furhammar 1991, s. 18). Filmen associerades i början med folkrörelserna snarare än 
med nöjesvärlden eftersom filmen oftast visades i nykterhetsloger och missionshus. 
Fdq~kofolket släppte senare filmintresset då man ansåg att filmen uppmuntrade till 
synd och inte till uppbyggelse och bildning (Furhamrnar 1991, s. 18). Efter sekelskiftet 
etablerade sig filmvisarna i fasta lokaler. Göteborg hade vid slutet av 1904 ett tiotal 
kinematografer. Biopubliken bestod i början av underklass och skolbarn. Att gå på bio 
var billigare än att gå på teater och blev M o r  de mindre bemedlade gruppernas nöje. 
De opinionsbildande grupperna i samhället var mycket kritiska vad gäilde biograf- 
näringen och ansåg den inte bara som stötande och störande, men också som en fara 
för den sociala ordningen. 

Vulgadeten i markmckföringen, lokalemas allmanna, sjabbighet, programmens 
torftighet och förgripliga innehåli, pubhafnmansättuingens demonstrativa under- 
klassighet och i synnerhet de oskyldiga barn- u-et for dehanda amtdthga 
frestelser - alit samverkade till a .  den svenska borgerligheten greps av moralisk panik 
infor "biografebudet" (ibid, s. 22). 

Efter 19 10 blev biografbyggnaden allt viktigare och i storstäderna byggde man palats 
åt filmen. Filmen etabIerade sig under 19 1 O-talet och fick ett ekonomiskt uppsving 
(ibid, s. 46). Under 1920-talet gjorde sig efterkrigsdepressionen gaUande och de höga 
besökssiiEorna började sjunka. H o l l y w o o ~ e n  fick under 20-talet en dominerande 
position i Sverige (ibid, s. 94m. Efier 193 1 ejordes och visades bara ljudfilmer och 
under trettiotalet började svenskarna få regelbundna biovanor och besökssifkrna 
började stiga igen (ibid, s. 134). Mot slutet av trettiatalet upplevde den svenska 
biografbranschen en ekonomisk stabiitet och 8igandefohåUandena @ritndrades genom 



bildandet av biografkedjor (ibid, s. 173Q. 1956 gick ca 80 miljoner svenskar på bio, 
den högsta sf ian någonsii men 1956 kom också TV:n till Sverige, vilket bidrog till 
att biobesöksantalet 1963 var nere i 40 miljoner (ibid, s. 249). Nästa stora kris for 
biografhäringen kom med videons etablering i slutet på 1970-talet. "Från att spelåret 
198 1-82 ha legat på den &tills lägsta noteringen, 21 miljoner biobesök, sjönk de 
svenska biografernas samlade årspublik på några år samman ytterligare till under 17 
miljoner 1986-87". Sveriges biografer hade därmed förlorat 80 procent fran 1956 års 
toppnotering (ibid, s. 350). 

Biografstatistik 

1963164 var antalet biobesök 39,6 miljoner. Säsongen 1991192 var antalet 15,7 
miljoner - en minskning med 60 procent! (Heurling 1993, s. 6Q.  Sverige är dock inte 
ensamt om denna nedgång for trenden ser likadan ut i andra delar av västvärlden. 
Utöver de vanliga biobesöken tilikommer varje år 700 000 andra biobesök - drygt 100 
000 vid filmstudiovisningar, 200 000 eller fler vid bl. a. Mestivaler och 400 000 
besök på skolbiovisningar (Heurling 1993, s. 1 1). Besöksfrekvensen varierar kraftigt 
&ån kommun till kommun, men filmutbudet är klart koncentrerat till Stockholm, 
Göteborg och Malmö samt universitetsstäderna och residensstäderna. I de större 
städerna finns även underlag for specialbiografer med kvalitet~visningar (Heurling 
1993, s. 14). 

Sverige är Europas biograftätaste land, trots att s so rna  1991192 visade att endast 1 
165 biografer var verksamma jamfört med 1963164, då det fanns 2 157 verksamma 
biografer i Sverige. Det finns praktiskt taget en biografi varje kommun och de flesta 
biografer är tekniskt välutrustade. Multibiografer (biografer med flera salonger, min 
anm&kning) har under de senaste åren blivit allt vanligare, medan många landsorts- 
biografer har lagts ned (ibid, s. 20). De stora biograferna har möjlighet att med sina 
många, små salonger behåila en film mycket längre än en biograf med endast en salong. 

Det h s  två olika sorters biografer - röda och gröna. De röda biograferna är de som 
har fler än fem visningar per vecka och därmed är slqldiga att betala 10 procent av sina 
intäkter till Filmhtitutet. Gröna biografer däremot har högst fem föreställningar per 
vecka och går därför f i a  fian avgifter. 1991192 var antalet röda biografer 446, vilket 
var en liten minskning jämf'ört med att 1963164 års antal var 472. Den stora minsk- 
ningen kan man se på antalet gröna biografer som 1963164 var 1 685, men l991192 var 
nere i 719 stycken (ibid, s. 20). Anledningen till att de röda biograferna ökat sin 
andelar det ökande antalet multibiografer. Dessa har också den största andelen bio- 
besökare (86 procent) (ibid, s. 23). AB Svensk Filmindustri (SF) äger 40 procent av de 
röda biograferna och Sandrews äger mer än 20 procent. De 40 procent som återstår 
ägs bl. a. av Svenska Bio som tiu hälflen är ägt av SF. De gröna biograferna är till 
övervagande del ägda av folkr6relseorganisationema, där Folkets Husforeningarnas 
Riks-organisation (FHR) och Våra Gårdar är bland de större (ibid, s. 24). 

Vad föredrar då den svenska biopubliken för &er? En sak är säker och det är att den 
amerikanska flhen helt dominerar marknaden. Under åttiotakt hade de amerikanska 
Eilmerna mer än 50 procent av prerni-erna och den största andelen av publiken. Av 
totalt 230 prerniarvisade filmer under 1989 var andelen svenska filmer 26, andelen 
amerkanska 113 och filmer ftan övriga länder 91 stycken. Heurling fiågar sig om en 



sådan ojämn fordelning skulle accepteras som godtagbar inom andra hiturella 
områden? Publiken som ser svensk film varierar från år till år beroende på antaiet 
succéer och inte utifrh ett a h ä n t  intresse just för svensk film. 1991192 hade den 
svenska h e n  25 procent av biopubliken, men då hade också succéfilmer som Den 
ofi?viZZige goyaren, Änglaghd Joker och Stinsen brinner. .. filmen alltså premiär. 
h inmm (1990191) var andelen endast nio procent för den svenska &nen och d& var 
Macken en av de svenska premiikiilmerna (ibid, s. 180. 

3.4 Biografen i det lokala kulturlivet 

Bo Heurling citerar i bö jan sv sin rapport en filmproducent som har sagt att "det är p i  
att producera film man tjänar pengar, inte på att visa iilm" (ibid, s. 6). Detta har sin 
förklaring i att filmen under sextiotalet, till skillnad f& biografhäringen, upplevde 
svåra tider och stödåtgärder togs för att stimulera filmproduktionen. Heurling menar 
att 

Det svenska stödsystemet har befäst produktionen som filmlivets högstatusverksamhet. 
Låg status har forifimde fhiivets basarbete - visning av Eilm. Att prisbelöna årets 
biograf eller att ge en guldbagge till årets framsta fiimvisare borde vara lika självklart 
som att utse årets bästa f3m (ibid, s. 6). 

Sverige har en unik biografstruktur som vi ska värna och vara radda om. Av tradition 
är filmen del av nöjesindustrin och biografer @da av de stora företagen, de enskilda 
Qarna och aven av folkrörelserna drivs i vinstdrivande syfte. Detta resulterar i att 
olönsamma biografer laggs ned och "smal" film får allt svårare att nå en publik. 
Heurkg menar att i båda fallen är filmen ett medel och inte ett mål och ftkgar sig "vem 
älskar filmen för dess egen skull?" (ibid, s. 7). 

Staten gör dock insatser för att bevara b i o g r a f i .  Stddet tiZZparaZZeZZbpior har 
M t s  sedan 1986i87 och innebär att biografer på små och medelstora orter kan 6 
aktuella filmer kort efter premiären i de stora städerna (ibid, s. 26). Många av 
biograferna har också sedan säsongen l988189 erhallit upprustningsbidrag fian 
Filminstitutet, vilka bl. a. använts till teknisk upprustning. Institutet har sedan 1991192 
också ett bidrag kallat breddningsstöd som ska användas till att fönya och utveckla 
flmrepertoaren på små och medelstora orter. Stödet har i flera fatt bilda en 
grundplåt för lokala Mestivaler och andra filmarrangemang (ibid, s. 3 l@. 

Heurhgs rapport bygger, som m t s ,  till stor del p& lämrapporter om det regionala 
och lokala film- och biograflivet. Ur dessa kan man utläsa vissa igenkommande pro- 
blem som existerar ute i kommunerna. Bland annat tror &ga kommuner att de inte 
kan stödja privata biografer p g a kommunallagen, som säger att kommunen inte £år 
stödja verksamhet som snedvrider k o h e n s e n .  I en kommun med endast en biograf- 
ägare finns ingen konkurrens att snedvrida eller värna om och darfor är ett stöd helt 
lagiigt. En biogrsfs verksamhet och fortsatta existens kan stå eller f d a  med ett &dant 
kommunalt bidrag (&id, s. 34). Rapporterna tahr vidare om onödigt höga fiaktkost- 
nader for gröna biografer som ibland bara har en visning per f3m och om hur biografer 
på små orter, trots befintliga parailellkopior, kan fa vänta så länge på en ny film att 
videoaffären hinner E videofhen innan &en hunnit gå upp på biografen (ibid, s. 35). 
Många lokala biografägare anser sig kunna öka intäkterna genom att ersätta den 



centrala fisättningen2, som är regel for de flesta biografer, med en lokal eller regional 
sättning, genom att använda sig mer av det egna inflytandet samt sina kunskaper om 
den lokala marknaden (ibid, s. 36). Rapporten avslutas med ett antal förslag till hur 
filmen och biografens roll kan starkas i det lokala kulturlivet. Det krävs bl. a. att 
Filminstitutet arbetar ännu mer aktivt för att kommunerna aven innefattar filmen i sina 
kulturpolitiska insatser (ibid, s. 49). På central nivå krävs att man ställer ekonomiska 
medd till förfogande för att underlatta och utveckla distribution och marknadsforhg 
av filmer regionalt. På det regionala planet är det nödvändigi att samordna distri- 
butionen på ett lämpligt satt, att hitta vägar att nå ny publik fareslagsvis genom film- 
och biokonsulenter samt anordna sammankomster meilan företrädare för filmlivet i 
regionen. Och till sist att man lokalt etablerar biografen som en offentlig mötesplats, 
idenaerar målgrupperna och utifrån det utarbetar en passande marknadsförings- 
strategi och att genom lokala evenemang sätta filmen och platsens biografi centrum 
(ibid, s. 52f). 

I en rapport som kom två år tidigare, Att vidga deltagandet i kulturlivet (1991) och bl. 
a. behandlade filmen, menar man att det dittills varit de kommersiella fhfidretagen 
och folkrörelserna som försett Sverige med biografer, men att det nu med många 
ndaggnlligshotade biografer, är tid for stat, kommun och landsting att ta ansvar for 
filmen. Rapportförfatiarm anser dMor att de kommunala kulturprogrammen borde 
innehalla åtgärder för visning av bra film på biognit: så att stora delar av landet inte 
skall bli utan biograf. Rapporten talar också om behovet av utökade marknadsförings- 
insatser för h e r  som inte har en självklart stor publik (Statens kulturråd 199 1, s. 
7w. 
Malet är en mer decentraliserad filmpolitik och i 1994 års redovisning beskriver 
Filminstitutet sina mål for år 2000: 

Den svenska biopubliken bör om fem år uppgil till 20 miljoner besökare. För att detta 
mal skanås fordras ökat samrbete mellan filmbranschen och kommunerna, etablering 
av biografen som kulturell mötesplats, en bredd- av filmutbudet och ett aktivt 
publikarbete %r att nå fler &Idersgrupper (Filminstitutet 1994, s. 24). 

Varje kommun och varje landsting ska formuiera sin egen fiimpolitik och med hjäip 
och stöd av Filminstitutet, i fbrm av kunskap, erfarenhetsutbyte och ekonomiska 
medel, ska man sakra fiimens och biografens roil. Man vril nå nya och fler biobesökare 
genom att 

varje kommun i samverkan med lokala b i o m a r e ,  visningsorganisationer, intresse- 
föreningar, foikbilildningsorgansiationer och .fareningsliv garanterar att kommunens 
invånare har tillgång till moderna och iidamåhenliga biografer samt till ett brett och 
varierat fiimutbud. En kommunal fiimpoWk bör ocksil integrera &en och bio&rafen i 
skolundervisningen. M a  barn i f?irskolorna och alla skolelever bör se minst en kvali- 
tetsfilm på biograf per tennin (Fdmimthtet 1994, s. 24). 

Landstingen bör ha en ~ 0 1 1 s u i e n t  som kan samordna det iYmkdtureIla livet och 
som F i t u t e t  ska b i  med råd ach vidareutbiidning inom området ( F i i t u t e t  
1994, s. 24). 



4. Kultur för barn och ungdomar - film 

I det har avsnittet kommer en kortfattad överblick över barns och ungdomars kultur- 
vamr fian förskoleåldern upp till övre tonåren presenteras följd av en betraktelse över 
vem ansvaret for barn- och ungdomskulturen vilar på. Texten koncentreras vidare på 
kulturformen film och vad som har sorts och görs i landet for att barn och ungdomar 
ska f% ta del av denna konstform. 

4.1 Barns och ungdomars kultuwanor 

Redan före skolstarten kommer barn i kontakt med kulturinstitutioner i samhallet och 
är vid skolstarten, med hjälp av lekskolor, daghem och föräldrar väl fortrogna med 
olika kulturmiljöer (Statens kulturråd 1994, s. 16). Barn i förskole- och lågstadiealdem 
går ofta på bibliotek, museum och teater och är mycket intresserade av böcker. Läsnin- 
gen av böcker har dock minskat under de senaste åren vilket, enligt programforfat- 
tama, bl. a. kan tillskrivas det ökade TV-tittandet, framst bland barn med tillgång till 
kabel-TV (Statens kulturråd 1994, s. 16). 

När barnen når mellan- och högstadienivå förändras deras biid av skolan och många ser 
skolan och dess kulturmangemang som tvång och eleverna skapar nu sina egna 
kuItmmönster (Statens kulturråd 1994, s. 17). hdersgruppen 9-14 år är, jamfört med 
andra, den mest energiska när det gdier musikutövande. Många slutar dock spela 
instrument efler tolvårsåldern, men intresset for musik fortsätter vara mycket stort 
bland de flesta ungdomar och musikintresset skapar ofta en identitet for många. Elever 
över tio år tillbringar mycket mer tid åt f lm och video än svensken i genomsnitt. 
Vidwtittandet har under de senaste åren minskat något bland 9-14-%ringar och har av 
många ersatts av dataspel (ibid, s. 170. Under tiden i grundskolan går de d r a  flesta 
elever fran att påverkas och ta lärdom av föräldrar och skola alltmer mot att lägga 
tyngdpunkten vid kompisar och medier (ibid, s. 18). 

Efter grundskolan minskar kulturdeltagandet bland ungdomar. Den största minsk- 
ningen kan man se bland ungdomar som börjar arbeta tidigt. Denna grupp går inte på 
museer, teatrar eller bibliotek i samma utsträckning som de ungdomar som studerar 
vidare. Man kan också se en minskning i boklasande bland förvärvsarbetande ung- 
domar. Studerande ungdomar är mer engagerade i foreningsliv än arbetande ung- 
domar, men går i mindre utsträckning än denna grupp på musikevenemang. När det 
gälier utnyttjandet av bildmedier som TV, video och biografnlm är skillnaderna små 
utom när det galler video d& förvärvsarbetande utnyttjar detta medium mest (ibid, s. 
18f). Skillnaderna mellan kulturutövande storstadsungdomar och glesbygdsungdomar 
är små. En stor skillnad är dock att ungdomar i städerna i större utsträckning går på 
teater och till skillnad £ran ungdomar på glesbygden även ber mer böcker (ibid, s. 19). 



4.2 Vem bar ansvaret för barn- och ungdomskulturen? 

FN:s barnkonvention fastställer att de stater som antagit konventionen ska 

respektera och främja batnets ratt att till fullo delta i det kulturella och konstuärliga 
livet och uppmuntra tillhan-det av lampliga och lika möjligheter för Mturell 
och konstnärlig verksamhet samt for rekreations- och fitidsverksamhet (se ibid, s. 9) 

Sedan 1970-talet har man inom den statliga kulturpolitiken varit enig om att speciellt 
stödja kulturverksamhet for barn och ungdom. Det är viktigt att de centrala och 
regionala kultur-institutionerna finns i bakgrunden och fimgerar som förebilder och 
inspirationskiiiior, men viktigast är ändå att kulturverksamheten finns i barnens vardag, 
på lokal nivå (ibid, s. 9). Kulturrådet innehar en viktig roll som inspirationskaua och 
har bl. a. till uppgift att stödja olika barn- och ungdomskulturprojekt, arrangera fort- 
bildning, samt bevaka forskningen på området. Det är också Kulturrådets uppgift att se 
till att formerna för samverkan på central, regional och lokal nivå förbättras i takt med 
att villkoren i samhallet förändras (ibid, s. 1 1). Men det är i kommunerna som förut- 
sättningarna skapas for kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar och trots 
lågkonjunktur, omorganisationer och sparbeting försöker man anda prioritera sats- 
ningar på barn- och ungdomskultur ute i landet. För att kunna tillgodose de ungas 
kulturbehov har det, p g a de nya förhållandena i samhallet, varit nödvändigt att 
utarbeta nya och oprövade lösningar i kommunerna (ibid, s. 12). 

4.3 Skolan - kunskapsförmedlare och kulturförmedlare 

Kultur för bam och ungdomar ska finnas i deras vardagsmiljö och här har skolan en 
viktig roll att spela. Gunnar Svensson talar om att skolan inte bara ska vara kunskaps- 
förmedlare utan också kulturformedlare och som sådan har skolan följande tre upp- 
gifter 

- att ge kunskap om kultur, om vårt kulturarv och om de olika kulturytbingarna 
- att förmedla upplevelser av levande kultur och 
- att ge eleverna mdjligheter till eget skapande (Svensson 1993, s. 26) 

Svensson menar att kulturen kan komplettera skolarbetet och göra det roligare för 
både elever och I t e .  Svåra aninen som karlek, död och vi4nskap kan lättare belysas 
och behandlas om man har en film, pjäs eller en bok att utgå ifrån (Svensson 1993, s. 
27). 

Det ligger ett stort v&& i ett nära samspel mellan teoretiska ämnen och praktisk- 
estetiska. Modem firskniug har visat hur abstraktimförmåga, logiskt tänkande och 
språkiig fgrdighet - sadarit som styrs den vanstra hjitinldvan - förb%tras om 
ocks& den högra hjärnhalvan £ar vara aktiv. Dema är centnun for t ex sinnesför- 
nimmelser, kroppsspråk och känslomässig identifikation, sådant som stimuleras i 
praktiske&tiska ätnnen och genom Inihuraktiviteter. 

Många pedagoger som talar for kultur i skolan pekar på kulturämnenas (dvs svenska, 
biid, musik och slöjd) stora m6jligheter att berika det övriga skolarbetet och de tre 
punkter om skolans kul~ansvar som Svensson nämner i sin bok finns visserligen inte 



med i några läroplaner, men skulle kunna bida en grund for skolans roll som kultur- 
förmedlare (Svensson 1993, s. 289.  

f 987 stadgade socialstyrelsen ett pedagogiskt program for förskolan. Programmet 
kts@ide de tre ä m n e s o d m  som forsk~leverksamheten skuiie lägga tyngdpunkten 
på. Ämnena var kultur, natur och samhäile. Dessa tre huvudtema gäller även för 
fritidshemmens verksamhet (ibid, s. 289.  I den f d läroplanen för grundskolan) kunde 
man, enligt Svensson, se en tydlig ambition att lyfta fram kulturen. Det arbete som 
utfdrts med kultur i skolan har ofta koncentrerats till aktiviteter som vanligtvis inte 
fhns på schemat, men som intresserar barn och ungdomar mycket nämligen dans, film, 
teata och drama (ibid, s. 29). I den nya läroplanen for gmdskolan* har kulturen 
fortfmde en -trädande roll. Den säger bl. a. att varje elev som genomgått 
gnuidskolan ska ha "utvecklat sin formåga till kreativt skapande och fatt ett ökat 
intresse for att ta del av samhällets kulturutbud" samt ha "... kunskaper om medier och 
deras roll" Vtbildningsdepartementet 1994, s. 18). 

Aven gymnasieskolan har genomgått förändringar vad galler läroplan och arbetssätt 
och nytt sedan hösten 1992 är bl. a. att alla gymnasielinjer eller -program nu är 
treåriga. Varje program innehåller en grupp allmänna ämnen som ska läsas av alla 
eleva. Det ska även finnas utrymme for individuella program (Svensson 1993, s. 30). 
Svensson menar att kulturen inte har samma framskjutna stiihing i den nya liiroplanen 
för gymnasiet som den har i den för grundskolan, "inget finns att läsa om elevernas 
möjligheter att uttrycka sig i konstnarliga och andra skapande former" (Svensson 1993, 
s. 30). Detta är dock inget nytt, enligt Svensson, som länge sett att de estetiska och 
praktiska ämnena haft en svagare ställning inom gymnasieskolan jamfórt med grund- 
skolan. Möjligheten att utveckla sitt kulturintresse for gymnasielever har fatt ske på 
särskilda linjer (Svensson 1993, s. 3 1). Även i fiamtiden kommer kulturhtresserade 
unga få göra extra val for att kunna ägna sig åt kulturämnen. Kommunerna i landet ska 
i högre grad kunna erbjuda profilerade gymnasieprogram såsom idrott, kultur och 
natur. Det ska också flmas möjlighet att söka till ett estetiskt program som ska fungera 
som en förberedande utbildning for eventuella fortsatta studier inom kulturområdet 
(ibid, s. 32ff). 

4.4 "Starka filmupplevelser berikar barndomen!" 

I Filminstitutets redovisning från 1994 talas det om den mär3diga paradox som råder 
for Bnen som konstart 

A ena sidan når ingen amran kulluqthkg så många &skor som filmen .. . 
å andra sidan har filmen inte nått tdhärmelsevis samma stallning i det o f f d g a  
kulturlivet som andra kanstarter (Svenska Fiiminsitutet 1994, s. 3) 

Man menar i rapporten att medan stat, landsting och kommun tillsammans byggt upp 
struktwer runt andra konstarter &r att stödja skapande och möten niertan konsten och 
publiken saknar filmkulturen en liknande struktur (F-~et 1994, s. 3). Ett 
exempel är Kulturrådets skrift ~ulfurprogr&fdr bmn och ungdom (1994). Elär f h s  
inte *en med bland de andra konstarterna, bildkonst, musik, dans, teater m. fl. och i 
förordet står det att "det av tidsskäl inte varit möjligt att Wol ja  och konkretisera alla 
förslag och idéer" (Statens kulturråd 1994, s. 8). Om de genomtänkta strukturer, 



Filminstitutet talar om, fanns för h e n  och flmkulturen iikaväi som de finns for andra 
konstarter, skulle man kanske ha hunnit utreda och skriva om b e n  i Kulturrådets 
skrift? 

Cajsa Mitchell talar i sin bok, Att tanda en eld, om den syn på TV, iilm och video som 
man ofta stöter på i t ex läroböcker i barnpsykologi eller barn- och ungdomskunskap - 
film tir något som bör undvikas när det gäller barn w c h e l l  1989, s. 143). Mitchell 
anser att den uppfattningen ofla har sin källa i den vuxnes egen okunnighet och att det 
är viktigt att barn får ta del av h e n ,  såväl som av andra kulturformer. Bam tycker 
om rörliga bilder och filmen kan, om den används rätt, vara mycket berikande. Barnet 
är under ständig utveckling och kan lätt identifiera sig med karaktärer i flhen och kan 
därigenom fa hjälp med att bearbeta sina kanslor och upplevelser Wtchell 1989, s. 
145). Elisabet Edlund, som 1986 arbetade på Fhhstitutet, tyckte då att man arbetade 
for lite med rörliga bilder i skolan och att detta, trots den "kvantitativa dominansen" av 
rörliga bilder i barns och ungdomars liv utanför skolan, var en k u l e a .  Filmen är en 
konstart som barn och ungdomar har rätt till, menade Edlund (Edlund 1986, s. 23). 
Den kände regissören Federico Fellini har sagt att TV har gjort mycket skada for 
filmen i det att den dels har erövrat filmpubliken men också %r att den har "berövat 
iilrnbilden dess allvar, mysterium och auktoritet (se Edlund 1986, s. 23). I dagens 
samhälle har barn och ungdomar obegränsad tillgång till rörliga bilder på TV och 
video, vilket gör att många unga tror att detta är film! Elisabet Edlund anser att 
kunskap om film samt lustfjrllda och starka filmupplevelser skapar en respekt %r 
fiimen. Kanske kan denna kunskap skapa medvetna biobesökare som i fi-amtiden vågar 
stalla krav p& iiimutbudet. 

Lasse Svanberg hävdar att " l å n m e n  är det mest kraMda, omskakande, dyra och 
exklusiva biidmedium vi har tillgång till. Inga andra rörliga bilder går så djupt in i 
åskådaren" (Svanberg 199 1, s. 16 1). Detta kan vara en av anledningarna till att 
ungdomar är den grupp i samhället som ser mest flim både på TV och på bio. 
Ungdomar är liksom barn, manniskor i standig utveckiing, på väg h i vuxenlivet. 
Filmen utgör för många en del i sökandet efter en egen identitet och spelar M o r  en 
stor roll i många ungas livsstil. Det är i första hand ungdomar mellan 15-24 år som går 
mest p i  bio. Därefter kommer barn i skolåldern, 9-14 år och på t d j e  plats finner man 
barn mellan fem och åtta år (Statens kulhurad 1991, s. 69Q. 

4.5 Filmen - den rörliga bildens sprak 

Elisabet Edlund är en av dem som arbetat mycket for att barn och ungdomar ska fa ta 
del av bra film under goda visningsforhållanden. Hon arbetade under flera år på 
Filminstitutet bl. a. som ansvarig for insiiitutets barnbio, Barnens Bio Fågel Blå i 
Stockhoim, men även med andra projekt som involverade film. Under läsåret 1985186 
genomforde Edlund "Minst en timme film i veckan'' i Vallenhma utaiifor Stockholm. 
Projektet genomfördes inom ramen för KulM i skolan5 och möjöggiordes genom 
medel fian Utbddningsdepartementet (Edlund 1986, s. 24). Mycket forenklat är 
hörnstenarna i projektet tre och bidar en triangel: 



1. Fumtcpplevelsen - barnen får se bra film under goda visningsfirhåiianden och 
filmema är sådana som inte normalt visas på biografer eller som eleverna inte självmant 
hade valt. Det som är viktigt, menar Edlund, är att barnens fkupplevelse är deras 
egen och att läraren inte filrsöker analysera varför eleverna upplevt iilmen på ett eller 
annat satt. 

2. Filmf~rst&lsen - är den andra hörnstenen och nu har har man sett flmen och är 
tillbaka i klassrummet. Med video och diskussionsunderlag ser man tillsammans bitar 
ur filmen och diskuterar hur filmaren med hjälp av bild och ljud arbetat upp stamningar 
och spänning som far oss att uppleva filmen som vi gör. Ett annat sätt att skapa den 
här förståelsen är att arbeta med egen videoproduktion eller genom att diskutera hur 
populära TV-program är uppbyggda. 

3. Det egna skqandd - är den sista grundpelaren och innebär att elever och lärare f% 
skapa själva med rörliga biider. Att sjäiv få arbeta med film är det bästa sättet att lära 
sig de rörliga bildernas språk, tror Edlund (Edlund 1986, s. 24). 

Tankama kring dessa tre punkter fanns aven med i projektet med Barnens Bio Fågel 
Blå som startade hösten 1986 och är en av föregångarna till skolbion. Man Liktade sig 
mot förskolor, skolor och fritidshem i Stockholm med omnejd och erbjöd bra barn- 
och ungdomsfilm till lagt pris under dagtid. Edlund menar i artikeln att det borde ingå i 
förskolans och skolans kultureila ansvar att ta med eleverna på bio (Ediund 1988, s. 9). 
Vidare menar hon att på samma satt som biblioteken vaniar om den smala litteraturen, 
"borde det finnas en kommunai barnbio, som lat dagisbarn och skolbarn komma och se 
de goda, roande och oroande filmerna som, av olika anl-gar, inte nått dem via de 
'kommersiellaf biografenia (Edlund 1988, s. 10). Lärania utrustades med diskussions- 
materiai, afiischer och bilder ur de flmer de bokat. Diskussionsmaterialet kunde 
användas till att förbereda och efterarbeta filmen i klassen. Senare under projektets 
gång erbjöd man aven b ~ ~ ,  sseminarier om iilm for de lärare och övrig 
personal som använde sig av barnbion. Tanken var att öka lärarnas nyfikenhet på fh 
och att vilja arbeta med den p& ett meningdbllt sätt i skolm och fórskolan (ibid, s. 11). 

I boken S k o h  och de rörliga bitclem (1986) har Elisabet Edluad s-t de 
ansatser med flim och rörliga bilder som @orts i skolor runtom i Sverige h m  till 1986. 
Antologin vill visa vad man kan göra med -iilm och vilket levande och &o& medel 
den kan vara i skolan. Boken presenterar olika sätt att arbeta på, t ex undervisning om 



rörliga bilder, uppföljning och bearbetning av barns filmupplevelser, att undervisa med 
hjälp av rörliga bilder (Skolöverstyrelsen 1986, s. 6@. 

B i l h e n  Harriet Enea och svenskläraren Birgitta Lagerkvist-Vänje arbetade under 
några bild- och svenskatimmar med ett temaarbete om nyhetsprogram i TV i årskurs 
nio på Ekerö (Skolöverstyrelsen 1986, s. 56m. Eleverna får genom att &granska ett 
videoinspelat Rapportprogram större kunskaper om hur man bygger upp ett nyhets- 
program, vad programledaren spelar för roll for tittaren, i viken ordning nyhetsins- 
lagen placeras och v d o r  o s v. Temalärarna menade att eleverna, genom att själva 
planera och göra egna nyhetsprogram, bättre skulle förstå hur en producent t8nker och 
d a r  kunna analysera andra program (ibid, s. 59). 

Att bearbeta sina hupplevelser tillsammans med någon som kan förklara hemska 
eller nya intryck är viktigt för ett barn. Marja Seilola, som själv är filmare och 
filmvetare, ansåg att barnen i hennes eget bostadsområde såg for lite 61m och startade 
darfor en filmstudiecirkel där lågstadiebarn, iiitidspedagoger och föra1drar deltog (ibid, 
s. 66m. Barnen fick se engagerande filmer som man sedan diskuterade tillsammans. 
Maja berättade om hur man gör film, lärde ut viktiga jilmbegrepp och barnen fick 
sedan göra egna bildberättelser som avfotograferades på diafilm och visades tiilsam- 
mans med tal inspelat på kassettband. Enligt Marja är detta det bästa sättet att 6 barn 
att förstå filmens språk, genom "kombinationen av att se fardga filmer och att själv 
berätta i bild" (ibid, s. 72). 

För att levandegöra momentet lag och rätt inom samhallskunskapen bestämde sig 
läraren Majken Måriensson, tillsammans med biidläraren Bobo Hermansson, for att 
låta en sjundeklass göra en film om en väskryckning. Alla elever i klassen skulle på ett 
eller annat satt deltaga i filmarbetet, i manusgruppen, miljöletargruppen eller kamera- 
gruppen osv (ibid, s. 101). Efter hårt arbete hade man en fardig film som både elever 
och lärare var mycket nöjda med. Lärarna anser att 

Bildämnet borde oftare beredas möjlighet att verka parallellt och tillsammans med 
andra skoIamnen. Detta dels för att eleverna ska upptäcka och Iara sig hantera bildens 
möjligheter och nyansrikedom, dels för att hjalpa till att beflista övriga ämeskun- 
skaper. (ibid, s. 100) 

Skolan och de rörliga bildem vill inspirera lärare och andra som arbetar med barn 
och ungdomar att börja arbeta med film och rörliga bilder i skolan. Trots sina nio år på 
nacken är boken och projektformema fortfarande aktuella. 

Även inom gymnasieskolan har filmprojekt genomforts under åren. På Nösnässkolan i 
Stenungssund har estetiska ämnen ailtid hafl en fiamtradande plats (Skolöverstyrelsen 
199 1, s. 79). Förutom estetiska tillvalsämnen som musik, dramatik och bild har man 
aven olika kulturprojekt. Bland annat samarbetar gymnasieläme i svenska och bild 
med en numera etablerad kulturverksamhet som man har kallat "Från bok till iiim''. 
Lärarna har utgått itiån boken "En ond man" sam aven har fihatiserats av Hans 
Medsson under namnet "Den enfaldige mördaren". Efter att ha läst boken samtalar 
elever och Iiinre omkring innehåilet innan man ser f h e n .  Varje klass f<ir också under- 
visning i filmkmskap av en mediepedagog. 



Syftet med verksamheten har vant tvåfkk: att intressera eleverna för böcker och att ge 
eleverna större möjlighet att kritiskt granska och bedöma film, men också utveckla sin 
uppfattuhg m kvalitet i fiimskapandet. (Skolöverstyrelsen 1991, s. 79) 

P& Chapmanskolan i Karlskrona har man en lång och omfattande filmtradition. 
Gymnasieskolan har sedan 1960-talet en egen filmstudio, den enda skolstudion i landet 
som är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) (Skolöverstyrelsen 199 1, s. 
99). Som underlag for uppsatsskrivande visar man inom svenskämnet minst en flm per 
elev och läsår. Man kan som elev aven bli medlem i filmstudion och kan då se bra 
i iher  åtta gånger per termin på en större biograf inne i Karlskrona. Filmerna väljs ur 
SFF:s utbud, dels av elevema~medlemrnania, dels av ett filmråd bestående av iilm- 
studiokunniga lärare och förhoppningen är att denna process leder till ett balanserat 
och kvalitetsmässigt bra program (ibid, s. 99). 

4.6 Medieundervisning 

Förestallnuigen om att mediekunskap existerar i dag till gagn för vår demokrati och 
våra nationelia kulturvärden är falsk, en fonn av önskethkimde. Bara en minoritet av 
larania inom grundskolan bryr sig om området och bland dem Cins många vitt skiida 
idéer om vad som ska ingå och inte (Stigbrand 199 1, s. 6). 

Karin Stigbrand presenterade 1989 en avhandiing med titeln Mediekunskap i skolan6 
och den bild av förhållandena i skolan hon ger är mörk. Många lärare anser, liksom 
mhga föraldrar, att ansvaret for barnens relation till medier ar föräldrarnas. Den tid 
som fhns disponibel för medieundervisning i skolan är knapp och de flesta lärare är i 
stort behov av fartbildning (Stigbrand 1991, s. 4). Stigbrand menar att nyckeln till 
lyckad medieundervisning är läromedlen, "de anger inte bara vad som är viktigt och 
vad eleverna ska kunna utan också undervisningens metodik" (Stigbrand 1991, s. 5). 
Den undervisning som bottnar i en protek-tionistisk hållning är inte bra, anser 
Stigbrand, "mediekunskap i skolan fungerar inte så som det ser ut idag, som 
preventivmedel mot videovald" (ibid, s. 5). De läme som lyckas är de som lyssnar till 
barns och ungdomars frågor om medier och rörliga bilder och tiusammans med 
eleverna använder dessa på ett konstruktivt sätt. På den vägen, menar Karin Stigbrand, 
ökar man förståelsen for mediema hos unga. Skolledningen har en viktig roll i att 
initiera en debatt om vad medieundervisningen ska innehålla och hur den ska laggas 
upp på den enskilda skolan. Stigbrand anser att idag vilar alltfor stort ansvar på den 
enskilda läraren (ibid, s. 79. 

Från bö jan av 90-talet till nu har inga större förändringar skett och filmaren och 
fivetaren Marja Seilola menar att 

den nutida unga generationen kommer att leva i en värld där det är ntubändigt för alla 
att kunna överblicka informatiansfl~ förmå att sovra i utbudet, tolka budskap och 
göra personlrga stiihngstaganden utifran informationen ... Vill M bevara demokratin 
blir det nödviidgt att lära unga mämkkor att handskas med medierna och deras 
arbetsatt (Seilola 1994, s. 4). 

Seiiola anser inte att den nya l&oplanen &r grundskolan ger något stone utrymme for 
medieundervi~ning~då man har skurit ned på de garanterade undervisningshmm av 
svenska, bild och musik där medienia kommit in som naturliga avsnitt. Hon menar 



därfldr att undervisningen om medier även i fortsättningen kommer att vara beroende 
av de läme som själva är intresserade och har kraft att ta tid till det i sin undervisning 
(Seilola 1994, s. 4). 

4.7 Kommunerna och filmen 

Kommunernas engagemang far filmen begränsar sig oftast till stöd till insatser av 
organisationer och föreningar (Statens kulturråd 1991, s. 78). Man visar aven film for 
barn och ungdomar på bibliotek, på fritidsgårdar och i andra lokaler. På senare tid har 
dock kommunema hjälpt till ekonomiskt vid lokala f'ilmfestivaler och upprustning av 
biograflokaler. Som ett led i den kulturpolitiska ambitionen att visa kvalitetsilm samt 
kritiken mot de kommersiella biografemas &utbud driver 35 komnmer i landet 
biografer. På 25 orter är denna biograf den enda. Biografverksamhet har i de flesta 
kommuner ansetts som en klart kommersiell verksamhet och de kulturpolitiska pro- 
grammen har darför inte innehallit några direkta planer för filmområdet (Statens 
kultunåd 1991, s. 78). 

4.8 Organisationer för visning av film 

Runtom i Sverige finns många foreningar och organisationer som arbetar med att barn 
och ungdomar ska fa se och lära sig mer om film. Bland annat fhnsfilmstudiosörelsen 
som växte fiam under 50-talet och hade som mål att visa film av god kvalitet som inte 
vaniigtvis &s bland det ordinarie filmutbudet (ibid, s. 76). Sveriges Förenade Barn- 
och Ungdomsfilm-studios bildades i mitten på 70-talet och arbetar liksom sin moder- 
organisation for att visa bra film för barn och ungdomar, arrangera seminarier runt 
konstarten film samt kämpa for nedläggningshotade biografer. 

Bio Kontrast föddes ur Folkets Husrörelsen i bö jan av 70-talet och är en satsning for 
att dels förbättra flhutbudet, dels att stimulera manniskor som inte vanligtvis går p% 
bio att göra det. Barnens/LTngdomens Bio Kontrast har ett nära samarbete med 
organisationen Unga Ornar och finns på ca 100 platser runtom i Sverige. Man 
anordnar förutom filmvisningar också föreläsningar och fhverkstäder (Riksorgan- 
isationen FHR 1990, s. 23). Folkets Husrörelsen har arbetat med skolbio sedan 
1986187. Rörelsens skolbioprojekt startade på försök med stöd ifiån Filminstitutet och 
är nu en etablerad verksamhet i många kommuner. Skolbion inom Foikets Hus bygger 
på följande tre komponenter: 

1. Bra filmer visas där fiim är som bäst - på bio. 
2. Läraren får ett studiematerial att arbeta med i Idassrummet. Materialet är inte 
bara en tryckt handledning utan också en videokassett med valda sekvenser ur 
filmen. 
3. En studiedag för lärare ocldeller elever (denna brukar inleda flmarbetet) 

(Riksorganisationen FHR 1990, s. 24) 

Ungefas samtidigt som Bio Kontrast bildades Folkets Bio. Denna organisation ville 
skapa möjligheter for de svenska .fria filmarna att visa sina filmer @enward 1994, s. 
9ff). Efterhand började man också importera-smala och udda filmer från utlandet. Man 
har fär närvarande (1994) ca 500 medlemmar runtom i Sverige och driver 16 egna 



biografer där fh visas på 21 dukar. Aven inom Folkets Bio har man anordnat skolbio 
sedan 1988 då stödet fian Filminstitutet möjliggjorde dagsförstähingar for skolelever. 
Inom Folkets Bio anser man att man har skolbiostödet att tacka för det växande 
intresse for barn- och ungdomsfilm som är synbart på organisationens biogrder runtom 
i landet (Denward 1994, s. 10). 

5. Video, barn och ungdomar 

I slutet av 1970-talet gjorde videon sitt intåg i de svenska hemmen. Försäljningen av 
videobandspelare ökade mycket snabbt och succén löpte parallellt med en ökande 
uthynung av videokassetter. Lasse Svanberg uppskattade 1990 att i slutet på samma år 
skulle 52% eller vartannat hushåll i Sverige inneha video, antingen som ägare eller som 
hyrestagare (Svanberg 199 1, s. 102). I november-december 1991 beräknades 80% av 
barn och ungdomar i Sverige ha video hemma (von Feilitzen 1993, s. 33 5). Siflforna 
pekade på att tillghgen var större bland 3-19-åringar än bland 20-24-hgar och 
anledningen tiil detta var att fler hade flyttat hemifrån i den senare gmppen (von 
Feilitzen 1993, s. 336). @e höga sifnorna placerar dock inte Sverige som världens 
videotätaste land, vilket många tror, min anmärkning). 

Den våldsvideodebatt som utbröt kort efier det att videon bö jat vinna mark i Sverige 
och som fortfarande rasar, fick sin början efter ett samhdlsprogram i TV-magasinet 
Studio S i december 1980 (Fridlund 1985, s. 202 q. Programmet viickte iiven debatt i 
dira nordiska grannländer. Bert Fridlund har tittat närmare på anledningarna till den 
moraliska panik7 som han menar utlöstes som en följd av programmet. Program- 
makarna visade sekvenser ur ~otorsd~smassakern~ samt intervjuer med ungdomar 
som sett flmen. Efteråt följde en diskussion i studion d& bl a dåvarande kultur- 
ministern Jan-Erik Wikström fanns med bland gästerna (Fridlund 1985, s. 223). Sedan 
60-talet har det rått en oro över om b m  och ungdomar blir mer våldsbenägna och 
aggressiva ntir de ser vald på video och TV. Fridlund menar att den debatt kring 
videoflher som följde efter Studio S-programmet helt enkelt är ännu ett exempel på 
den fostrariver gentemot popul&Mturella yttringar som har funnits och fordkande 
ftnm i den vasteriandska kulturen (Fridlund 1985, s. 200). 

Ända sedan 1500-talet har religiösa och moraliska folkuppfostrare g& tili 
s t o m  mot popullirkulturen. För femhundra år sedan gallde kritiken de 
hedniska karnevalerna, på 1800-talet romanläsandet, på 1950-talet Kalle Anka. 
Måltavlorna har skiftat, men kritiken har hafl ungefar samma innehåii genom 
seklerna. 

Programmet var, enligt Fridlund, vinklat och innehöll en mängd fklaktiga upplysningar. 
Man visade de våldsammaste sekvenserna ur de våidsetwnaste f i e rna ,  Mlket gav 
videorepertoaren en orättvis bild (ibid, s. 206). Frågan är dr man på Studio S- 
reda.k$bnen valde att Eramda videomediet p i  det sätt man @orde? Fridlund stiiiier i 
sin text upp ett antal möjliga förklaringar, bl a att man ville peka på medias fdghet, 
men också p& kopplingen våld - banilungdomar. En annan arklaring kan helt enkelt ha 



varit att man, i enlighet med sitt syfte, ville kasta ljus över "mindre khda missför- 
hållanden, väcka indignation bland tittarna och f"a beslutsfattarna att rätta till for- 
summade områden" (ibid, s. 205). Fridlund har även granskat pressbevakmgen av 
video och av 1 15 tidningsariklar på temat, publicerade mellan 1980 och 1983, 
behandlade två tredjedelar videovåld, videopåverkan och lagstiftning. Textförfattaren 
konstaterar till slut att "massmedia lever ju på att vacka uppmärksamhet och detta 
@.Uer vare sig det bakomliggande syftet iir att hösta in profit eller indignation" (ibid, s. 
205m. 

Leif Furhammar anser att den moraliska panik som utlöstes efter Studio S-programmet 
1980, är högst jamförlig med den folkstorm som mötte biografens intåg och 
utberedning i Sverige i bö jan av seklet. Han fortsätter: "förutom vissa legaia och 
opinionsmässiga effekter fick den skandalösa uppmarksamheten det paradoxala 
resultatet att videon defhitivi slog igenom som standardutnistning i svenska hem" 
(Furhammar 1991, s. 347). 

5.2 Videoviildslagen 

Videovåldslagen trädde i kr& 1 juli 1981 och var en direkt följd av Studio S- 
programmet som sänts i december 1980. Lagen innehaller bl. a. förbud mot spridning 
av våfdsvideoflm till minderåriga samt vissa filmer tiil ungdomar över 15 år (Bolin 
1993, s. 250. 1986 lades aven förbud mot skildringar av sexuellt vald eller tvang till 
lagen. Man kan, enligt en lagändring genomförd 1991, dömas till fagelse i högst två år 
for oaktsam spridning (innebär att man vid uthyrandet är medveten om att handlingen 
är olaglig, min anmärkning) av valdsvideofilmer (Bolin 1993, s. 26). Sedan 1 januari 
1992 gäller den nya våldsvideolag som bl. a. ger justitiekanslern (X) rätt att besluta 
om åtal. Statens Biografbyrå, som beslutar om censur av iiimer for visning i Sverige, 
fungerar som rådgivande organ (Bolin 1993, s. 27). 

5.3 Vad sliger forskarna om viildsvideofilmers effekt pii 
barn och ungdomar? 

Följden blev alltså en ekad eflerikågan p& videoapparater och h m e r  och videovaldet 
blev något hela svenska foiket diskuterade. Men är det verkligen skadligt med video- 
tittande for barn och ungdomar? Blir de aggressiva och våldsbenägna av att se på 
vålds£ilmer? För att k u m  ge en samlad bild av ~ ~ d s f o r s k n i n g e n  har jag använt 
mig av antologin VdZdfiån alla hall (1993). 

5.3.1 Tidigare forskning 

Den forskning som förts på medievaldsområdet har under lång tid varit koncentrerad 
till USA, man länder som t ex Storbritannien, Japan och Australien kan också visa upp 
ganska omfattande studler. Ett av de st6rre forskningsprojekten i USA var The Payne 
Fund  hid dies' och utfördes under h 1929-32. I denna studie tittade man bl a på 
"filmens möjliga inverkan på barn och ungdomars rädsla, awikande beteende och 
brotts11ghetW (von Feilitzen, Forsman, Roe 1993, s. 18). Det h& projektet följdes av ett 
stigande antal arbeten och .till dessa d a d e  sig under slutet av 50-talet aven studier om 



TV-vald. Den strida ström av projekt som följde efter Payne-studien behandlade inte i 
lika hög grad aggression och våld utan var fokuserade på andra %or som t ex TV:s 
inverkan på kunskaper, M d  och sömn i samspel med M j e n ,  som granskades i en 
brittisk studie1' eller som i en motsvarande amerikansk studie1', funktionen TV har for 
barn (von Feilitzen, Forsman, Roe 1993, s. 18). 

Den forskning som till en början bedrevs i Norden hade liten koncentration på just 
medievåld. Orsakerna är två, dels har inte medievåldet varit lika omfattande som det i 
USA och dels har de studier som utförts utanför Norden, fiämst i USA, ansetts vara 
tillräckliga for kunskapen om mediers påverkan på barn och ungdomar (von Feilitzen, 
Forsman, Roe 1993, s. 18). Under 1930-, 40- och 50-talen handlade forskningen i 
Norden mest om barns och ungdomars £h- och biovanor och filmernas innehåll, men 
vissa behandlade aven hur barn upplevde och påverkades av filmupplevelser. 1947 
gjordes i Köpenhamn en betydande studie12 av banis rädsla i samband med filmer och 
detta tror man är den fössta undersökningen i sitt slag i Norden (ibid, s. 19). Ungefar 
samtidigt gjordes en liknade studie i ~tockholm'~ av "barns och ungdomars @sio- 
logiska reaktioner på våldsamma filminslag" och på denna följde flera likartade under 
1950- och 60-talen (ibid, s. 19). LeXFurhammar utkom 1965 med Filnzpåverkan, som 
sammanfattade den svenska och internationella Morskningen som dittills forskat i 
frågan om banis och ungdomars påverkan av våldsinslag i filmer (se ibid, s. 19). Under 
70-talet analyserade man in de ideologiska betydelserna i filmvåldet och i underhåll- 
ningsvåldet ansåg man sig kunna urskilja amerikansk kulturimperialism. Forskare på 
80-talet har undersökt återkommande våldsstrukturer i t ex skräckfilmer, man har tittat 
på tittarpreferenser och smakuppfattningar (ibid, s. 19@. "Om man ska peka på någon 
"trend" i dagens mångfasetterade nordiska forskning om filmvåldet, skulle det kunna 
vara ambitionen att s b o r a  teoretiska fdmanalyser med konkreta publikstudier", 
menar författama (ibid, s. 20). 

I ett av de inledande kapitlen i antologin Våldfldn alla hall (1993) redogör Cecilia 
von Feilitzen for @ra olika perspektiv på medievåldet med hjälp av exempel fkan den 
internationella och den nordiska forskningen (von Feilitzen, s. 26Q. 

Perspektiv 1: Effekter av mediavåldet - den traditioneila modeiien och dess 
vidare utveckling 

Det de traditionella aggressionsstudierna'4 t. o. m. 70-talet sammadattningsvis kom 
fram till var att "våldshandlingar i medierna kan leda till imitation hos yngre barn" men 
det är "...oftast fiåga om kortsiktiga impulser" (von Feilitzen, s. 26). Forskarna har 
också kunnat se att de intryck vi får ifrh medier inte är den enda orsaken till att vi 
reagerar och handlar som vi gör. Då intrycken blandas med våra tidigare, tungt 
vägande, erfarenheter, känslor och värderingar, kan det i vissa fall medföra att 
underhållningsvåldet på kort sikt i viss nuin kan bidra till ökad aggression hos vissa 
individer under speciella omständigheter. Slutligen har masskommirMkationsforsk- 
ningen fiinnit att det inte g& att urskilja &got "motsvarande indirekt orsakssambd 
mellan underhållningsvald och v&I&bratr'* (von Feilitam, s. 27). 

Senare forskning har kon-& mer till longitudiella m~dier dar man följt samma 
försökspersoner under en Ugre tid. Det man har kunnat se iir att: 

Tittandet p% underhåibhgsvåid tycks Brklara hiigst 5-10 procent av barn ah: 
ungdomars aggression över tid (ett till tio år), medan minst 90-95 procent av 



aggressionen beror på andra fhktorer i psyke och yttre livsvillkor: banrens och 
ungdomanias personlighet, resurser och tidigare aggression; familje-, skol-, och 
kamratrelatimer; ssociokuiturell bakgrund och samhallsförhålianden. Under-s- 
våldet spelar alltså på lång (liksom på kort) sikt endast en bidragande roll och kommer 
in som en svag förstärkg i i komplicerat nät av andra långi viktigare förbåiianden 
(ibid, s. 27). 

Något som man däremot har kunnat faststalla är att fXm- och medievåld kan skapa 
rädsla hos barn och ungdomar och personer som tittar mycket på filmer med 
valdsinslag har en ökad benägenhet att se våld som ett bra sätt att lösa konflikter med 
(ibid, s. 28). 

Perspektiv 2: Kulturens makt 

Denna forskarsyn på medievåldet kännetecknas av en installning om "medierna och 
media-utbudet som en kulturell eller symbolisk omgivning, viken reflekterar 
värderingar ochleiler myter i samhallet" (ibid, s. 30). Medierna ger bilder av hur 
samhället "mar". Vissa forskare har i undersökningar av empirisk art kunnat se att 
personer som ser mycket dramatiserade TV-program ofta har en överdriven 
uppfattning om hur valdssituationen i samhället ser ut i verkligheten (ibid, s. 3 1). 
Jnbyggt i underhallningsvaldet finns också ett annat slags våld (Signorielli, se ibid, s. 
32) där man klart kan se ett mönster i offer/våldsutövare. Kvinnor, gamla, svaga och 
unga utsatts oftare för vald än män och rika. Dessa "svaga" grupper kan aven vara 
b e f ~ ~ ~ s g r u ~ ~ e r  eller hela folk, vilket kan medföra att fördomar bland publiken 
gentemot dessa grupper kan förstärkas genom ofördelaktiga firnställningar. Och detta 
menar, von Feilitzen, är "fråga om ett kulturellt, strukturellt och latent vald som kan ha 
långt värre idytanden än det manifesta @siska underhållningsvåldet'' (ibid, s. 33). 

Perspektiv 3: Den aktiva publiken 

De forskare som företräder denna syn har ofta kritiserat de två tidigare nämnda för att 
se individen som alitfor passiv, medie- och kulturidytanden som alltigenom negativa 
och medieutbudet som alltfor likartat. Manniskor har olika erfarenheter, preferenser 
beroende på Iniltureil bakgrund och intressen och väljer utifiån dessa och andra 
kriterier medieinnehåll. 

P. g. a. mänuiskors olika tolkningar och kulturella kompetenser blir enligt detta 
perspekik mediekuhren alltså inte så enhetlig och därmed inite en så stark negativ 
påverkansfaktor eller makhg utövare av kulturell kontroll. En del har darför betecknat 
oron i den allnarnia debatim över mediernas un-d som "moraiisk panikt' 
(ibid, s. 37). 

Forskare inom denna riktning har bl. a. firsökt utrona vad det är med våldet som 
fascinerar så. Ett antagande som gjorts är att då vi i dagens moderna samhälle inte kan 
ge efter for aggressioner och andra drifter på samma sätt som våra forfader, soker vi á 
utlopp för dessa genom användning av bildmediema.~Andra forskare grundar sig på 
idéen om identitetssökande. Barn och ungdomar b d e t a r  med hjälp av sina filmupp 
levelser av skräck och vald, de kriser och problem de kämpar med (ibid, s. 380. En 
annan gren av denna fors- menar att medierna och dess innehall är viktiga 
delar av barns och ungdomars liv och leger bl. a. grunden for deras livsstil och sociala 
handlande (ibid, s. 39). 



Perspektiv 4: Ekonomi och maktrelationer i samhäliet 

Inom det sista perspektivet betonas vikten av ägande och makt som viktigare påver- 
kadiktoreer än medievåldet självt. Forskarna menar att kultur och medieinnehåll styrs 
av politik, ekonomi och teknologi i ett samhälle samt av de forhållanden som råder 
inom medieproduktionen. 

En analys av d o r  den d e n d e  forskningen om mediddets effekter Iliite kunnat 
påverka medieindustrh i USA till att reducera un-syaldet, visar dels att 
medievåldet hanger ihop med värderingar som är djupt forankrade i hela det 
amerikanska samhfdlet, dels att det ligger allfor starka ekonomiska fhhrer bakom 
industrin (ibid, s. 41). 

Andra forskare har gjort analyser av medieinnehållen och genom att titta på hur 
underhallnuigsvåld, verkliga brott, rasism och annat nyhetsvald skildras har man Irunnat 
dra slutsatser av "medieorganisationems, journalistemas och producentemas policy 
och roller" (ibid, s. 42). Genom att företa noggranna undersakningar av mediautbudet 
samt genomföra jämförelser meiim lander och tidsepoker kan forskare fii kunskap om 
samMlet. Våld produceras i olika kulturella sammanhang för att stärka de, i s amue t  
rådande normerna och värderingarna (ibid, s. 420. 

Den forskning som utförts har främst imiktat sig på det fiktiva underhållningsvåldet 
och målgruppen for studierna har i första hand varit barn och ungdomar. De f3 studier 
som h n s  om medievaldets inverkan på och betydelse för vuxna visar ändå på att aven 
denna grupp påverkas. Cecilia von Feilitzen menar att det är viktigt att man ser på 
dessa @a perspektiv av medievåldsforskningen som komponenter som kan komp- 
lettera varandra i att öka vår forstaelse av medievåldets betydelse och påverkan (ibid, 
s. 43). 

5.4 Om barns och ungdomars videotittande 

Cajsa Mitcheii anser att det är viktigt att inte satta likhetstecken mellan video och vald, 
på samma gång som hon är medveten om att många videofilmer innehauer inte bara 
brutalt våld utan även rasistiska inslag och könsfördomar (Mitchell1989, s. 1440. Det 
som är av stor betydelse är att barn får möjlighet att bearbeta sina filmupplevelser för 
att förstå - både det hemska och det underbara. 

Barn är miinnislcor med mycket oiika &enhetnivå. Det et är roligt och utveek- 
lande för en tioånng skulle kunna vara både skrämmande och skadligt för en treåring. 
Barn tolkar vad de ser dels utifran sin egen faaningsförmåga, dels utifran sin egen 
personlighet och s h  egna e&ue&eter @&chel1 1989, s. 147). 

a g a  barn och ungdomar b& p& OK) och rädsla som kan sattas i Bhindelse med 
otacka filmupp1evelser o& hur denna grupp påverkas av obehagIEga sekvenser i iiliner 
kan bero på ålder, verklighetsuppfattning m. m. Under hösten 1987 genodordes en 
in tmdersökn ing  med 36 elever i å l a  6-8 år pk Höjaskolan och Rosengårds- 
skolan i Malmö. P& fi-agan om vad de helst 18jorde på iiitiden svarade aiajoritden av 
eleverna att de gärna tittade på TV och video. 88% av barnen uppgav att de oftasi 
tittade pA kabel-TV innaa de gick till Brskolan eller skolan på morgonen. Flera lärare 
menade att detta kunde vara orsaken till att elever ibland kom försent till skolan, men 



också att barnen anlände upprörda och behövde lugnas (Jönsson 1989, s. 60. I 
undersökningen såg man att TV inspirerade många barn i deras lekar och att barnen 
aven hämtade sina förebilder från medievärlden. Forskargruppen menade att "det är 
fhdidrallt de barn som ser mycket på ddsprogram, som agnar sig &t TV-inspirerade 
lekar. De har formodligen ett större behov av att bearbeta det de sett" (Jönsson 1989, 
s. 13). Ett annat dilemma är att barn inte alltid förstår budskap och mening i de 
program och filmer de ser och därför kan missförstånd uppstå, viiica kan resultera i att 
barnet får en felaktig och konstig uppfattning om vissa företeelser. "Många föräldrar är 
ganska omedvetna om hur lite deras barn egentligen förstår av de program som de ser 
på" (ibid, s. 1%. Rapportförfttama menar därför att det ai. viktigt att föraldrar tar sitt 
m a r  och sitter med sina barn och förklarar och klargör saker som uppkommer. Här 
har aven skolan en viktig uppgift. 

Elisabet Edlund är barnbliotekarie fi-ån början, men har arbetat med barn- och ung- 
domsfilm i många år. Hon menade 1983 att diskussionerna om videovåldet riskerade 
att lärare och föraldrar blev "negativa och skeptiska till iilm och video &er huvud 
taget" (Edlund 1983, s. 14). Edlund ansåg darfor att: 

Det bästa sateet att ge moteld mot nktigt dali& spekulativ film är naturligtvis att visa 
bra, engagerande film. I det här s-et galler det alltså att "haka på" video 
våidsdiskussionerna i förskolor och skolor och ge förskollärare och lärare inspiration 
till att visa och använda film i sina samtal med barnen om d& i världen och på video 
och om barnens rädsla och oro (Edlund 1983, s. 14). 

Elisabet Edlund arbetade med just denna metod under våren 1983 i en fjärdeklass i 
Stockholm. Hon valde att inte tala direkt till oroliga föraldrar om videovåld och dess 
skadliga verkningar, som hon först ombetts av läraren att göra, utan arbetade istället 
med klassen. En av Edlunds utgångspunkter under samtalen var människors självklara 
behov av spänning, längtan eRer starka bilder och filmer, som kan locka fiam mar- 
drömmar och rädslor och få oss att våga titta närmare p& dem och hon fiagade; "varför 
är det egentligen så härligt med skräck och vald?" (ibid, s. 14). Klassen berättade 
detaljerat och ingående for Edlund om vålds- och skräckfilmer de hade sett och hon 
märkte att de langtade efter att förmedla de h& bilderna till henne och fa hennes 
reaktioner på dem. Man behandlade flera gånger temat - det verkliga våldet och det 
inspelade - och med hjälp av stiilbiider diskuterade klassen om vem som utövade våldet 
på bilderna, mot vem var det riktat och om de blev radda när de såg de olika bildema 
osv (ibid, s. 1 5). 

ERer hand som diskussionerna fortlöpte insig Edlund att eleverna endast hade sett 
korta avsnitt ur eller hört talas om våldssekvenser i de våldsfilmer som de skrutit med 
att de hade sett. 

Denna insikt gör inte p& något sätt att jag viii @gera & negativa &ekterna som det 
s k videovåldet haft och foafarande har. Mer sager det, tycker jag, am den enorma 
attrahimm som v % l d s s k i l m  har p& béunen. Och om detas behov av att 
bearbeta innehållet i dem (ibid, s. 16). 

Mot slutet av perioden i klassen hölls ett föraldramöte där Elisabet Edlund deltog och 
man diskuterade barnens reaktioner p i  flherm och samtalen omkring dessa. Född- 
rarna ansåg att barnens sätt att se p% vald pil film o& i verkligheten hade nyanserats. 
Edlunds förloppning är att fler lärare ska arbeta med film och rörliga bilder i skolan på 



det här sättet. Hon menar att det är inte så svårt som det verkar för bilderna och . 

flågorna finns redan i elevernas huvuden och kan latt lockas fram med de många filmer 
som £inns. 

Inom projektet Mediapanel vid socioligiska ins t ionen  i Lund genomförde Inga 
Sonesson mellan 1975 och 1985 longitudiella studier med 200 malmöbarn (födda 
1969) om deras mediavanor och effekterna av dess anviimining. Hon farm efter slutförd 
undersökning att hypotesen om cirkeleffekter (det ena bidrar till det andra, min an- 
märkning) stämde. "Emotionellt instabila barn och ungdomar söker sig i högre grad än 
sina jämnåriga kamrater till valds- och skräck-program, och dessa program förstärker i 
sin tur deras asociala beteende" (Sonesson 1989% s. 145). Sonesson ansåg att de 
resultat som forskargruppen fått var nog for att inte kunna avfasda debatten om 
videovaldets negativa effekter som moralisk panik (Sonesson 1989b, s. 56). 

Ungdomar väljer andra filmer nu än de gjorde i början av attiotalet då man tittade 
mycket på valds- och porx5lmer. Anledningen då var att videon var ny och det 
förbjudna lockade mer än det gör idag. Att man tittar på andra genrer nu kan, enligt 
massrnedieforskaren Jonas Wall, bero på att ungdomar har utvecklat en kunskap om 
videomarknaden och att de, enligt en del ungdomsforskare, har utvecklat en kulturell 
kompetens som medför att de väljer h e r  mer aktivt (Wall 1988, s. 27m. Wall har 
genom enkater sökt skapa sig en bild av 12-16-åringars videovanor och vilka W e r  de 
ser. 57% av ungdomania uppgav senast sedda film ur genrerna äventyr, komedi eller 
drama, 10 % hade senast sett skräckfilm och 13 % våldsfilm (Wall 1988, s. 68Q. 

Resultaten £i-ån undersökningen visade på att de flesta skolungdomar inte väljer att titta 
på extrema videofher, men att det fanns en grupp 12- 13-åringar av de tiWågade, 
fYämst pojkar, som tittade mycket p% de mer skriimmande skräck- och valdsfilmerna. 
Denna grupp utgjorde 7,5% av samtliga 12- 13-åringar i undersökningen (Wall 1987, s. 
72). Wall ser det som viktigt att övervaka och bromsa tittandet på extrema videoflmer, 
men ser det som ännu viktigare att 

lära barn och ungdomar att reflektera över vår ökande rnassmediekansumtion och dess 
innehåil. Hur överenssthmer den massmediebild som når fkn till barn och ungdom 
med verklighetens och vilken roll spelar den i deras tänkande? (ibid, s. 80) 

Jonas Wall menade att behovet av massmediehnskap på schemat var angeläget. Inom 
valdsskildringsrådet15 har man länge hävdat att just kunskap om och bearbetning av 
våldsskildringar i filmer är det bästa sättet for barn och ungdomar att förstå det de ser. 
Med stöd fian rådet har tre projekt drivits på Folkets Bio i Stockholm, Göteborg och 
Lund (Denward 1994, s. 7). "Syftet har varit att ge unga människor ett vidgat 
perpektiv på denna filmkultur vilken också i hög grad är deras egen" (Denward 1994, 
s. 7). Charlotta Denward, som själv arbetar med barn- och ungdomsfilm på Folkets 
Bio, har utvarderat projekten och menar att det är viktigt att man har engagerade 
projektledare som @ar att se på och arbeta med popdärfh. Ungdomar är vana vid 
att vuxna taiar om för dem att de tittar på "fel" her. SkoMasser har fatt komma till 
Folkets Bio och i liten grupp fatt ta del av föreläsningar ledda av kunuiga projektledare 
varvat med fiimkiipp w actionfilmer och diskussioner runt dessa. Uppläggningen med 
föreläsningar och fiimklippsvisningar p& biografen, i d e t  for i SkoImiljö, har upp- 
skattats av d a  inblandade parter. Både lärare och elever har varit mycket positiva U1 
projekten och Denward är övertygad om att mindre studiemotierade elever har statkts 
i sin jaguppfhttning, då de med sina ofta stora kunskaper i filmkunskap har deltagit 



mycket aktivt i diskussionerna (Denward 1994, s. 53). Många lärare i skolan har inte 
sett de &er som deras elever pratar om och får ofta en felaktig bild av ilmerna och 
deras innehåil. Denward anser darför att 

ISmma gör både s& själva och eleverna en tjänst om de inte blundar utan istället 
försöker överbrygga det gap som Iinus mellan deras generation och dagens ungdomar 
vad gäller mediekunskap och -anvihdmq. De behöver dehitivt inte läsa fler rapporter 
om hur skadligt det är med vald i film. De behöver bilda sig en egen uppfattning genom 
att se på samma filmer som deras elever gör och forsöka förstd varfor de är så intres- 
santa för to- (ibid, s. 5 l@. 

Projekten har inte hait till uppgift att få elever som tittar mycket på våldsfilmer att sluta 
med detta, men. om filmanalyserna och diskussionerna har lett till ett vidgat fhintresse 
sam aven innefattar andra sorters flmer är detta en positiv effekt, menar Charlotta 
Denward (ibid, s. 7). 



6. Kungsbacka kommun 

Kungsbacka ligger ca tre d söder om Göteborg och är beläget i Hallands län. 
Nuvarande Kungsbacka kommun var färdigbildad 1974 efter en serie sammanslag- 
ningar. Kungsbacka tillhör de kommuner i Sverige som ökat snabbast bl. a. när det 
gder befolkningsutvecklingen. Sedan 1950, då folkmängden var 16 922 har inflytt- 
ningen ökat till att i december 1993 vara 58 897 (Kungsbacka komrmin 1994, s. 3). 
Trettio procent av befolkningen bor i centralorten och Kungsbacka kännetecknas av att 
de flesta invånare bor i småhus. Befolkningen har Övervägande hög utbildningsnivå och 
i slutet av 1993 var personer mellan 40 och 50 år den största gruppen i kommunen. 
Antalet personer med utlandskt medborgarskap är 1 428 stycken (1993-12-3 1) och 
under 1993 fick man 55 stycken nya flyktiingar till Kungsbacka (Kungsbacka kommun 
1994, s. 5). 1992 var 29 109 Kungsbackabor sysselsatta och av dem pendlade ca 15 
500 personer ut från kommunen till sina arbeten (Kungsbacka kommun 1994, s. 17). 

Kulturen i Kungsbacka 

Kultumämnden och fiitidsnämden är två separata nämnder i Kungsbacka till skillnad 
fian andra kommuner som ofta har en sammanslagen kultur- och £iitidsnämnd. Det 
finns ett huvudbibliotek, sex flklbibliotek, två bokbussar samt boken-kommer 
verksamhet i Kungsbacka. Kulturfofvaltningen har också hand om program (teater och 
musik) som man brukar arrangera tillsammans med föreningar och studieförbund. 
Förvaltningen är aven ansvarig för film, utstahingar, konst och kultmnimemhd. 1 
det kulturpolitiska programmet står det att kulturnämnden i Kungsbacka bl. a. vill 

* prioritera program och aktiviteter Gr bam och ungdomar samt 
generationsövergripande aktiviteter 

* stödja och stimulera manniskors eget skapande inom musik, teater, film och 
dans 

* bidra iiU att skapa förståelse for jiim som konstnärligt medium samt som 
medel för kommunikation och aven debatt 

(Kungsbacka Mtmämnd 1991, s. 8) 

I mars 1994 invigdes det nya kulturhuset Fyren i Kungsbacka. Totalkostnaden för 
huset blev 75 miljoner kronor och resultatet blev en 5 600 m2 stor byggnad. I 
biblioteksbyggnaden hittar man förutom huvudbiblioteket aven ett d e ,  en 
utstäiiningshall, konsertsal och andra samtingslokaler. Huset rymmer även kuitur- 
förvaltningens övriga personal och kulturskolans undervisningslokaler. Kulairskolan 
har ca 40 anstäilda lärare som undervisar ca 1 400 elever vilka är fördelade på ca 150 
är danselever, 110 teaterelever, 70 konstelever och resterande är sång- och musik- 
elever. Förutom de betalande eleverna har man gratis körverksamhet fbr ca 200 
deltagare och genom ett samubete med grundskoIan undervisar också Kulturskolans 
larare ca 1 200 lågstadieelever i d varje vecka (Kultd?orvaltningen 1994). 

Kungsbacka kommun har i flera år legat bland de kommuner med de högsta bokut- 
låningssiioma. I en ariikel i Göteborgs Posten i juli i år stod det om Kungsbacka- 
bornas höga biblioteksbesökssiffkor (Lilja 1995, s. 10). Under första halvåret 1995 
ökade antalet besök med 20 procent till 366 423 besökare. Aven lånen av böcker och 



andra medier ökade med 10 procent till 417 933 lån. Margareta Lundberg, biblioteks- 
och kulturchef, menar i artikeln att man & forvånad över den fortsatta ökningen då 
besöken ökade med 48 procent under 1994. Lundberg anser att satsningen på det nya 
kulturhuset är nyckeln till hmgången. "Värdet ligger i att man kan göra flera saker i 
samma hus. Man kan t r s a  bekanta och fika for att sedan slinka in på bibliotket eller 
konsthallen" (Lilja 1995, s. 10). En annan orsak till ökningen är att biblioteket har 
satsat pA utlåning av videofilmer, dataspel och CD-skivor. Besökarna har aven 
möjlighet att söka information och litteratur i datorer som förutom en nyutvecklad 
bibliotekskatalog också innehauer andra databaser på CD-ROM. Margareta Lundberg 
menar att denna möjlighet lockar många kommuninvånare som inte vadigtvis besöker 
biblioteket (Lilja 1995, s. 10). 

Under mitt arbete med examinationsuppgiften Rir kursen verksamhetens ~r~anisation'~ 
granskade jag huvudbibliotekets organisation i Kungsbacka. Under samtal med de 
anställda vid biblioteket M o m  en del synpunkter som kan vara av intresse aven i 
denna uppsats. Kommunen har sett en kraftig tillväxt i befolkning under de senaste 25 
åren och man är en förhållandevis rik kommun j e o r t  med andra i landet. Befok- 
ningen består i hög grad av högutbildad medelklass och bibliotekmana invånare, vilket 
kan vara en anledning till att kulturhuset är så välbesökt. Man har till skillnad fi-ån 
många andra kommuner en enskild kulturforvaltning med en kulturchef: skild fian 
fitidsförvaltningen. Detta ansåg några intenjuade kan bero på att politikerna anser att 
den kulturella verksamheten fungerar bra och är en viktig del i kommunen. Beslutet att 
bygga kulturhuset Fyren ansåg man också vara en symbol for kulturens plats i 
Kungsbacka (Svedstam 1994, s. 3Q. 

6.2 Skolorna i Kungsbaeka kommun 

Det finns 23 grundskolor och 2 gymnasiskolor i Kungsbacka kommun. Förutom dessa 
h s  också ett komvux, en särskola, SFI - svenska för invandrare samt en kulturskola. 
Grundskolan hade läsåret 1993194 6 666 elever och gymnasiet 1 860 elever 
(Kungsbacka kommun 1994). En del av gnuidskolorna har specialiteter eller profiler 
som t ex data- och mediaprofil ekologisk profil och kulturprofii. En av gymnasie- 
skolorna har en trekantig profilering vilket innebär kommunikation och media, for det 
andra estetiska utbildningar och till sist tekniska och yrkestekniska utbildningar 
(Skolförvaltningen 1994). 

6.3 Presentation av skolbioverksamheten i Kungsbaeka 
kommun 

Skolbioprojektet i Kungsbacka initierades våren 1989 och möjliggjordes genom stöd 
fiån Filminstitutet. Ett av villkoren for att stödet ska betalas ut är att M e n  efter hand 
går över p& en kommun, förening eller dyl& och i Kungsbacka gick det ekon~mkka 
&ttagandet helt över på kulturforvaltningen efter tre år. Under forsta året inbegrep 
projektet endast skolorna i centrala Kungsbacka, andra året övriga skolor och det 
tredje het omfattades alla kommunens skolor. I utvärderingen av första terminen 
skriver man att 



projektets syfte var att ge ungdomar kunskaper att kunna ta emot film samt aven att 
kritiskt granska filmer de ser. En gnuidforutsättning var dessutom att filmerna i 
projektet skulle ses under bra visningsförhållanden på biograf. Likaså var en viktig del 
i projektet att stimdera lärare till för- och efterarbete av fiimerna (Höglind 199 1, s. 1). 

Projektet arbetar enligt samma principer aven idag och man riktar sig nu till d a  elever 
i grundskolan och gymnasiet och varje elev betalar vid biobesöket tio kronor. Sedan 
1993 h aven förskolan med i verksamheten. På d a  skolor finns ett iilmombud som 
ska sprida information och uppmuntra lärare att anvtinda skolbiofilmerna. Varje termin 
presenteras lärania för ett antal iilmer att välja emellan och på &-distorna &s aven 
åldersrekommendationer tiil vägiedning. Förhandsvisningarna av filmerna halls i regel 
några veckor i .  klassvisningma och är till for att läraren ska kunna förbereda sig. 
En lärare kan också välja att ta med sig en elevgrupp for att diskutera filmen i forvag. 
Efter att läraren har bokat den film hanhon vill se med sim klass kan ett &&and-  
ledningsmaterial beställas fran kulturkontoret som hjälp vid for- och efterarbete runt 
visningen. b a r e n  påtar sig att for- och efterarbeta fiimerna efter egen förmåga, men 
kan också ta hjälp av sitt amombud på skolan eller Birgitta Olsson. 

Kulturkontoret anordnar kontinuerligt seminariekvällar och informationsmöten med 
anknytning till £ilm och rörliga bilder for lärarna, så att de ska få större kunskap och 
därmed kunna utnyttja filmerna mer i undervisningen. M a  skolor involverade i 
projektet f% också Tusen och enfilm skickad till sig, som är en Bmpedagogisk . . 
tidsskrift. 



7. Aktörernas åsikter om skolbioverksamheten i 
Kungsbacka 

Under november och december 1994 genomförde jag ett antal intervjuer med personer 
som är inblandade i skolbioverksamheten i Kungsbacka kommun. Följande sidor 
innehåiler dessa aktörers iisikter om film och skolbioverksamheten och inleds med 
projektledaren Birgitta Olsson, följd av Saga-biografens ägare, Christer Lundgren. 
Vidare följer tankar och åsikter om skolbion som fiamkom under intervjuer gorda på 
en gymnasieskola, en högstadieskola och en mellanstadieskola i kommunen. De 
genomforda intervjuerna omfattar ett filmombud, en lärare och @a elever på vardera 
skola. Till sist får M synpunkter på verksamheten av en kulturnämndspolitiker i 
Kungsbacka. 

7.1 Birgitta Olsson - projektledare om skolbio 

Birgitta Olsson är ursprunghgen mellanstadielärare och arbetade i arton år som lärare 
innan hon blev barnkulturpedagog på kulturkontoret i Kungsbacka. Hon har alltid 
tyckt att det är viktigt med kultur och är förutom filmen involverad i bl. a. skrivarlager 
och Stand up poetry (poesi- och kulturhällar med ungdomar på kulturhuset i 
Kungsbacka, min anmärkning). Hon reser också runt i länet och undervisar i hur man 
gör tecknad film. 

Birgitta är fbkonsulent for Hallands län och sammnsthllde 1992 en rapport om 
biografsituationen i länet (Olsson 1992). Hon menar i rapporten att det är för många 
biografer som är vilande och efte&ågar en regional samordning i nära samarbete med 
Landstingets kulturavdelning, Filminstitutet och visningsorganisationenia for att 
stimulera film- och biograflivet i länet (Olsson 1992, s. 37). Hennes råd till kom- 
munerna är att böja med barnen. Många tror att det inte finns bra filmer för barn under 
15 år, men Birgitta hävdar att svensk och dansk barn- och ungdomsfilm ses som den 
förnämsta i världen och uppmanar dasför kommunerna att initiera och stödja projekt 
för att ge unga tillgång till £ilmen (Olsson 1992, s. 36). Birgitta pekar på Kungsbacka 
och menar att här når man längst i länet. Skolbion omfattar samtliga elever fiån 
förskolan till gymnasiet och man erbjuder bra flher i en bra biograf. 

En medveten skolbioverksamhet ger barn en möjlighet a# uppleva film och genom 
bearbetning oeh diskussianer tillsammans med kamrater och vuxna tolka tillvarons 
mekansimer. En passiv f5hk011~umtion ger inte barnet någon chans att sortera intryck 
e k  kritiskt betrakta bildnödet (ibid, s. 35). 

7. l. 1 Biografen 

Stödet till filmkulturelt arbete med barn och ungdomar var och är ett indirekt 
biografstöd tiii hjäip for biografer på små orter. Saga Bio i Kungsbacka är ett bra 
exempel på en biograf som har blivit hjälpt av stödet och man har bra beläggning h 
runt. Christer Lundgren fick under våren 1994 en smultronutmärkelse av Filmkrönikan 



for sin breda verksamhet. Han har forutom deri vanliga repertoaren med "storfilmerna" 
som riktar sig till den unga publike< också dagbio och skolbio. Dagbion riktar sig till 
pensionärer, arbetslösa och andra daglediga. Under skolloven visar biografen filmer för 
lediga elever under dagtid. Sedan 1977 har biografen också Bio Kontrast föreställ- 
ningar på lördag eftermiddag= då det visas &ner som "visserligen inte är & smala 
som på Hagabion i Göteborg, men som Christer vet att han har en publik för", menar 
Birgitta. Filmerna vänder sig bl. a. till 40- och 50-åringar som går på bio i större 
utsträckning i Kungsbacka än vad som är vanligt1'. "Detta beror på att man hela tiden 
har gödslat jorden med mer och mer filmer och samiat folk pil biografen och de har 
haft det bra där och då kommer de tillbaka". Birgtta anser att biografen är en neutral 
plats som är viktig för infiastrukturen i ett samhälle. Det är en samlingsplats, som 
bensinstationen och kowkiosken, d& olika sorters människor kan mötas och darför är 
det viktigt att inte lagga ned biografer på små orter, menar Birgitta. 

I mars varje år anordnar kulturnämnden och Saga-biografen tillsammans med fem 
barnkulturForeningar i kommunen &nem dag. Filmfesten varar under två dagar och 
riktar sig till barn i olika åldrar. Förutom bra barnfilmer erbjuder man bl. a. barnen 
tillgång till en animationsverkstad, där man tillsanamans med kunniga läme får lära sig 
att göra tecknad film direkt på video. 

Under 1994 ansökte kulturnämnden tillsammans med Christer Lundgren om att Saga 
skulle bli en europabiograf. 100 biografer i Europa skulle väljas ut och under en vecka 
i november skulle man visa europeisk film med hjalp av ECU-pengar ur Media Salles, 
vilket är en avdelning inom EU:s mediaprogram. Tillsammans med biogrden Roxy i 
Orebro var Saga Bio de enda biograferna i Sverige som antogs och under första 
veckan i november visade man europeisk film for v&@llda salonger. 

Andra veckan i samma manad anordnade kulturkontoret nordisk konstflmvecka på A 

kulturhuset Fyren. Besökarna kunde under dagtid titta på &ner på video i huset och 
på kvällama erbjöds fasta program med &ner på storbildsvideo. Under hösten i994 
inbjöd kulturkontoret aven personer som arbetar med undervisning och vård till 
biografen. Man visade två starka dokumentärher om barndomen, skildrade på olika 
sätt. Regissörerna var inbjudna och bland de 150 biobesökarna fanns bl. a. kuratorer, 
psykologer, forskoilärare och lärare. UtiIiån 5lmerna fördes sedan diskussioner runt 
barndomen. 

7.1.2 Kungsbacka-modellen 

Birgitta menar att pengarna for skolbioprojektet säkrades ganska snabbt hos 
kommunen i Kungsbacka. I många andra kommuner har den Grsiimrade ekonomin 
gjort att liknande projekt har fatt laggas ner, men orsakerna kan vara andra och%. 
Enskilda eldsjälar som brinner for &en bygger upp projekt i kommuner, men om , 

dessa flyttar dör verksamheten ut. En annan orsak kan vara att man inte arbetar 
strategiskt under de tre år man har stOd .Eran FilninstiMet och n& stödd försimm Bir 
det för dåligt forankrat hos kommunen och pengarna saknas. Projektgruppen som 
arbetar med skolbion är B i a  Olsson, projektledare, Ingrid Höglind, chef far 
sllmfinkulturen och biograf@arren Christer Lundgren. Tasammans beslutar de vilka 
filmer som ska erbjudas skolorna, bjuder in foreksare och anordnar seminarier om film 
och rörliga bilder för lärarna. Birgitta berättar att när man kallade larania till fdrsta ' 



mötet om skolbio kom nio personer, men idag är det fullsatt när man kallar till 
informationskvällar. Dessa kvällar brukar ofta avslutas med en av lärarna uppskattad 
smygprdär. 

Projektgruppen har som sitt motto: "ös film över lärarna så att de kommer att älska 
fiimupplevelsen på biografen - då tar de med sina elever dit också!" Det viktiga i detta, 
menar Birgitta, är att under dessa kvaUar visa film for dem i egenskap av vuxna, inte i 
egenskap av pedagoger. "De ska få egna fTilmer, vuxenflmer. Man ska kunna sitta där 
och bara ha hur trevligt som helst eller det kan vani en så stark fllm att det karms som 
ett knytnavsslag i magen". Lararen ska inte behöva sitta med sitt "pedagogiska öga" 
och tänka på hur filmen passar hennes~hans klass, det sker under förhandsvisningarna 
av skolbiofilmema. Man har i projektgruppen alftså velat "niarinera" lärarna med fi 
och detta görs bl. a. genom filmaflnar på Saga-biogafen med föreläsare och bra filmer, 
där Christer Lundgren bjuder på lätt supé eller andra överraskningar. En av föreläsama 
under åren, Elisabet Edlund, som förut arbetade på Filminstitutet, talade om den stora 
kulturpolitiska gärning man utför när man arbetar för att föra ut filmen bland barn och 
ungdomar. Birgitta anser att det är mycket viktigt att förmedla till liirarna att det de 
gör för £ilmen inom ramen för projektet är regional kulturpolitik. "Kungsbackas lärare 
är stolta över att de är med i ett projekt som arbetar efter en modell som andra kan ta 
efter. Det talas om 'Kungsbacka-modelient ute i landet". 

En annan viktig komponent man arbetar med är fiimombud och Kungsbacka är en av 
f"a kommuner som verkligen har lyckats etablera denna tanke. På varje skola finns ett 
iilmombud som ska fungera som kontaktperson på skolan för lärarna å ena sidan och 
för kulturkontoret å den andra. Bland uppgrfterna finns bl. a. att informera ba re  om 
nya filmer, förelisningar och informationskvaJ1a.r. Birgitta berättar att ombuden ses 
som VIP-personer av projektgruppen, vilket resulterar i att de bl. a. får uppleva en 
specieii f&nkväll på våren. Kvallama har vanligtvis ett tema och kan innehålla både 
mat, film och andra överraskningar. Våren 1993 t ex inleddes iihkvidlen med att 
fiimombuden fick åka veteranbrandbil till kulturhuset Fyren som ännu inte var 
fárdgbyggt (iivigning mars 1994, min anmärkning). Gästerna bjöds på mat i det 
blivande caféet, "det såg ut som i en s a l M  niu Christer stod där med berg av sallad 
omkring sig och skar lax tili alla". Efter supen avnjöt alla smygpremiär av Brundbilen 
som försvann på Saga Bio. Filmombuden ska inspirera lärarna att använda fiimen mera 
och behöver dWor inspireras själva, menar Birgitta. 

Projektgruppen arbetar också för att lärarna ska fa möjlighet att lära sig mer om film 
och rörliga bilder. Tusen och enfilm är en 6.lmpedagogisk tidsskrift som riktar sig just 
till &skor som arbetar med att förmedla film till unga maruiiskor. Alla filmombud 
far ett exemplar gratis av kulturkontoret att cirkulera bland lärarna på sin skola. 
Birgitta, som också skriver i Tusen och enfilm och sitter med i redaktionsrådet, 
berättar att prenumerationen av tidsskriften går under pedagogiskt material. Hon 
skickar aven filmaddar ur andra branschtidningar till filmombuden som kan vara av 
intresse. Ti de filmhandledningar som k a m  får niir de har bestamt vilken film de ska 
se, medföljer oflast en videokassett med avsnitt ur h e n  som de kan hos Birgitta. 
Detta kan vara bra att anvtiuh vid uppfoljningen av den sedda f'ltmen. Vid de uIl"aen 
som inte videokassetter finns tillgh@ga kan Bigitta leta .Eram r donsk l i pp ,  vilket 
högstadiet och gymnasiet bnikar uppskatta att arbeta med. 

Skolbio kaver kmskaper och fortbildning @r l&arq något som edIerfZ1ågdes starkt 
av lärarkåren redan i början av projektet. Under åren har &&a föreläst och d a t  på 



Saga-biografen inför fullsatt salong. Regissörer, hpedagoger, i ihkänme och 
filmare har talat om rörliga bilder, &en och dess språk, i6lmanalys och bearbetning av 
ihupplevelser och vikten av att väma om flmen. Filmprojektgmppen har också med 
pengar från skolfomaltningen vid några tillG&llen anordnat studiedagar inom ramen for 
det ordinarie studiedagsprogrammet runt ämnet film och f'örmedling av denna. 

7.1.3 Skolan och filmen 

Birgitta menar att det är svårt att etablera &en i skolans värld. Av tradition har inte 
skolan arbetat med denna konstart och man saknar många gånger kunskap om film och 
rörliga bilder. Hon pastår vidare att det fhm en radsla f& filmen som bottnar i debat- 
ten fTan fiamst 80-talet om våldsfilm och våldsvideo. Film anses av många som farligt 
och inom skolan fiågar man sig varför man ska arbeta med film när barn och ungdomar 
redan tittar så mycket? 

Jag anser att man har ett kulturpolitiskt ansvar för fiimen likaväl som man har det för 
bilden, böckerna. I skolan visar Iarania vägen till en bred hkratur. Man säger ju inte 
att bara för att man har så mycket serier och lätiläsia böcker som Sune och Bert 
behöver vi inte göra något mer för de laser, de läser alldeles tiilräckligt. Så är det ju 
inte, utan vi visar ju på hur mycket liaeraair sam helst, allt det här firnis också. Precis 
samma tanke måste finnas inom f lhen,  tycker jag. Att man dessutom går och ser 
filmen på biografen, det är ju där det konstverket ska visas, det är ju för biografen det 
är aort. 

Det är lättare att arbeta med låg- och mellanstadiet än det är att arbeta med högstadiet 
och gymnasiet berättar Birgitta. Skolbiovisningar ses som schemabrytande v e r k d e t  
av vissa lärare på de högre stadierna och gymnasiet, viket kan bidra till att W e  elever 
kan gå miste om möjligheten till bra fihupplevelser. Lag- och mellanstadiet har lattare 
att förlägga biobesöken när de viU. Birgitta anser att skolan har enorma möjligheter 
men att det oftast fattas pengar. Ett problem för skolorna som ligger en bit utanför 
Kungsbacka är att de måste betala 600 kronor för en buss om de ska delta vid 
skolbiovisningarna. Detta drabbar inte bara skolbion utan också andra aktiviteter som 
simning, skridskor osv. Vissa skolor satsar mer på andra konstarter som musik och 
teater. Darfor, menar Birgitta, kan man inte räkna med att Kungsbackas d a  9.000 
elever ska utnyttja skolbion varje teimin. Under våren och hösten 1994 såg ca 8.700 
elever fXm inom ramen för skolbioverksamheten. 

Birgitta tycker att det är viktigt att l ä r a .  arbetar för att lusten att vara nyfiken på all 
film finns hos eleverna, "man kan inte fa några garantier för att &en är bra men man 
ska vara nyfiken idafall". 

7.1.4 Att anvanda filmen i skolan 

Elisabet Edlund baserade sitt arbete med en föregångare till skolbion efter en triangel 
(se sid. 4.5). Birgitta Olsson arbetar i stort sett &er samma grundtanke: 



Film kan göra kunskap levande. Vi kan ltira oss saker genom filmen om människor, 
tider, historiska händelser m. m. och det är roligt att lära sig genom filmen. 

1 .  Filmupplevelsen - en god hupplevelse under goda vimingsförhiihnden ligger till 
grund. Upplevelsen är privat och det är viktigt att läraren inte försöker ändra på 
elevernas uppfattning av och reaktioner på h e n .  Alla människor är olika och 
upplever saker olika. 

2. RefeKa'onen - genom att diskutera och följa upp filmen i klassrummet tillsammans 
med kamrater och lärare. Vad lärde flmen oss? Varför berörde speciella scener oss? 
Eleverna & lära sig om och av h e d i e t .  

3. Det egna skapandet - att själv få arbeta med film och rörliga bilder. 

Förberedelserna innan en film behöver inte vara så omfattande, menar Birgitta. Det är 
är viktigt att pIacera filmen i rätt samma&ang dvs att l%ta eleverna f"ar veta var filmen 
utspelar sig, i viken tid och om den har någon speciell historisk forankring. Filmen kan 
ha ett speciellt tema som kärlek, vänskap eller död vilket också kan vara nödvändigt 
att ta upp innan. "Som lärare har man ett ansvar inför eleverna att förbereda dem och 
undvika överraskningar, filmerna de ser är ju ofta sådana som de aldrig hört talas om 
förut". 

Det som är viktigt är istället att man som lärare noggrannt tanker igenom inför varje 
film hur man ska arbeta med den efteråt. Hon menar att det är en dålig utgångspunkt 
att tid sin klass bara stäila fiågan, "tyckte ni om filmen? Var den bra?". Antingen väljer 
man att bearbeta f h e n  direkt efter biobesöket eller att "låta filmen ligga i kroppen och 
mogna ett tag och ta upp den veckan efter". Med hjalp av de excerptkassetter, som 
fuuis att låna av Birgitta, kan man f"a tillbaka de känslor som filmen vackte i bio- 
salongen. Man kan t ex. arbeta dramaturgiskt, se hur %en är uppbyggd. Birgitta 
berättar att filmen har sexton berättarkomponenter eller medel att beratta med som t ex 
kamera, klipp, rörelser, rekvisita, ljud osv. Genom att använda dessa olika kompon- 
enter, hur lyckas f'ilmadregissören formedla &gar och känslor till oss som 
publik? Eleverna kan Ei reflektera över hur vi kan förutse att han-en kommer att 
röra sig i en riktning och vilka mekansimer som används f& att vi ska veta det. När 
man berättar med film görs det mycket snabbt och detta förutsätter att även den som 
tittar kan 1- filmen lika snabbt. 

Läraren kan t ex. börja ur bilden och låta eleverna snabbt rita ned den första scenen de 
kommer att tanka på ur flmen. Scenerna siitts sedan upp i kronologisk ordning och 



tillsammans kan klassen *a sig varför många valt samma scen, medan vissa scener 
helt uteblivit. Ett annat arbetsatt är charader. Små grupper av elever far till uppgift att 
göra ett stilleben av en scen i filmen och resten av klassen får gissa. Utifrån dessa 
scener kan man sedan chkutera iihm Den rekvisita som behövs kan skrivas upp på 
tavlan och metoden kräver darfor inte så mycket förberedelse. Ett annat sätt är att låta 
klassen göra Hmaffischer tilI &en de har sett. 

Nar projektgruppen fastställer skolbio~erna inför en termin väljer man for olika 
åidrar men Birgitta menar att det finns filmer som går över gränserna. 

Jag kan tanka mig att den har filmen passar för gymnasiet men sedan kan årskurs sex 
också nappa p& den. Det kan vara en film for ck riktigt små, Linne@ i &rem 
irddgdrd som vi hade för förskolan och ettorna. Senare såg jag på listan att årskurs sju 
och åtta var där darfor att de hade ett bildtillval och det var intressant p& det sättet. Det 
är roligt att se vad som kan hända. 

Hösten 1992 visades Linnea i målarens trädgård och alla förskolor i kommunen 
tWågades om de ville se den och delta i en utstähing. 650 sexåringar såg *en och 
före och efter visningen arbetade man på daghemmen med temat "I Linneas fotspar" 
vilket resulterade i en vernissage med samma namn i januari 1993 på konsthallen i 
Kungsbacka. Resultatet blev fantastiskt, menar Birgitta, for daghemmen hade arbetat 
på många olika sätt. Några hade varit inne i Göteborg på Konstmuseet och studerat 
hur riktiga konstnärer gör, andra hade byggt upp riktiga ateljéer och ett daghem hade 
tagit kontakt med Monetmuseet i Paris och fatt material att arbeta med. Under våra 
1993 visades filmen återigen for att barnen skulle kunna se filmen med sim föräldrar 
och daghemmen ville även att de yngre barnen skulle få möjlighet att se den. Birgitta 
menar att detta var en "pedagogisk drömstart", då förskolan inledde sitt engagmang i 
skolbioprojektet med denna &n. 

Pil en högstadieskola i Kungsbacka enades SO-lärania (lärare inom samhällskunskap, 
historia, geografi och religion, min anmärkning) om att all undervisning under en 
termin skulle utga iji-ån film. Vid ett tillfUe inbjöds en flimregissör vars film var med 
på repertoaren. Birgitta berättar att när lärare och elever kommer med egna initiativ 
som rör filmen är filmprojektgruppen alltid villig att stalla upp med material, kontakter 
och råd. 

7.1.5 Ringar pd vattnet 

En gymnasieskola i Kungsbacka kommer under hösten 1995 erbjuda sina elever en 
mediagren på S-programmet (samhällsvetenskapliga). Detta val kan göras i årskurs id 
och är ett alternativ till grenarna ekonomisk, humanistisk och samhallsvetenskaplig. 
Grenen möjliggörs tack vare att skolan genom beviljade pengar ffan Filminstitutet 
kunnat bygga en ny mediaverkstad. Birgitta berättar att detta är en av fkuktema av 
skolbioprojektet. 

Ett exempel p& hur skolan, ilhen och dess konstnar kan göra kunskap levande är 
regissören Kjeli Gredes besök i Kungsbacka. En gymnasieMass hade sett filmen 
God#on Herr Wallenberg, regisserad av Grede och fick efteråt W i e  iitt samtala 
med honom. Reflektionerna eRer h e n  och mötet med regissören b s  nedtecknade . 

och samlade i ett kompendium (Kulturforvaltningen 1991). I förordet skriver Birgitta 



Olsson om det behov av en svensk hjälte som framkommer i texterna och .om elevernas 
ilska över att inte ha hört talas om Raoul Wallenberg mer tidigare. En kille skriver 

Nej, jag tycker det är bra att man visar sadana. här filmer för ungdomar. De är ju de 
som skall påverka framtiden och då är det viktigt att man far en inblick i verkligheten. 
Sen är det ju bara så att människan aldrig någonsin far glömma vad man dart 
O(uiturfoNsiltningen 1991, s. 21). 

En amian elev anser 

Att Kjell Grede kom till skolan tycker jag var toppen. Han gav oss en iimu tydligare 
bild kring Wallenberg. Initiativet att iåta oss elever se flmm Godafton Herr 
Wallenberg och ta hit Kjell Grede tiIl skolan var suverän. En viktig bit i historie- 
k u n s k a ~ .  Temat kruig Wallenberg kunde t o m ha utvecklats ännu mer. Ta mer 
initiativ av den här Srpen! (KWorvaltningen 199 1, s. 26) 

Kjell Grede har besökt Kungsbacka två gånger. Bhgitta berättar att han inte tycker om 
att resa ut i skolor men att han gärna kommer till Kungsbacka och menar Birgitta "det 
borde ju tala sitt klara språk om hur man ser på oss inom filmbranschen". 

Under våren 1995 har Birgitta besökt alla skolor i kommunen för att tala for skolbion 
som aktualiserats genom iilmens 100-årsjubileum. En del skolor utnyttjar inte skolbion 
ds men det är Birgittas förhoppning att f3 med sig även dessa skalor i verksamheten 
hösten 1995. 

7.2 Christer Lundgren, ägare till Saga-biografen i 
Kungsbacka 

Biografen har funnits sedan slutet på 1930-talet och var från början en av två biografer 
i Kungsbacka. 1963-64 lades den andra biografen ned och sedan dess har Kungsbacka 
endast en biosalong. Christer har ett brinnade &intresse och bestämde sig for att ta 
över biografskötseln efter sin far när denne, 1969-70, beslutade sig for att försöka sig 
p& något annat. Biografen var, i början på 1970-talet, i behov av en od t t a . .de  reno- 
vering, men den dåvarande fastighetsägaren var inte intresserad av detta. Förhandlingar 
meilan fastighetsagaren och Kungsbacka kommun resulterade senare i att kommunen 
köpte fastigheten och byggde om biografen. Idag är fastigheten iiterigen såld, men 
hyresavtalet har överlåtits till Christer. 

Förutom att Christer älskar att jobba med film, så är det också bans inkmstkalla, 
vilket direkt påverkar hans val av iilmer. För att betala riikningar och löner &e 
"repertoaren bli så kommersiell som möjligt, så att vi £ar så stor publik som möjligt". 
Saga Bio en pr*-biograf med egen siittnbg. Christer valjet filmer genom att 
håila reda på vilka h e r  som ska ha premiär några månader hmåt.  De iilmer han inte 
direkt, med hjälp av uppgifter om skådespelare, regissör och producent, kan avgöra 
som "stora" filmer, försöker han att se. Detta kan innebiira att åka till Stockholm eller 



bestäiia hem 0texta.de kopior. Det är viktigt att biida sig en uppfattning om hur bra en 
film är, både publikt och kvalitetsmässigt, något som inte alltid går ihop. 

Varje lördag eftermiddag visar man s k "smal" fiim på Bio Kontrast. Enligt Christer är 
de h m  inte så smala, för även här gäller att det är "något som drar och att det 
h s  en krets människor som har ett intresse att gå och se sådan ilm". Bio Kontrast 
drivs helt och hållet av kulturkontoret, men Christer sitter med i det filmråd som väljer 
filmer inför varje säsong. Sagabiografen erbjuder också dagbio för pensionärer @ra 
onsdagar per termin. Visningarna har kommit till stånd efter att kulturkontoret och 
Saga inlett samarbete med Pensionärsuniversitetet. 

7.2.2 Saga Bio och skolbioprojektet 

Efter att biografen stod fardig efter renovering i slutet av 1970-talet, tog Christer 
kontakt med rektorerna på några skolor i kommunen f i r  att lägga fram idén om att 
visa flm fran den ord'iarie repertoaren for elever på dagtid. Detta var mer en form av 
filmvisning av aktuell film och skiljer sig ifrån den målsättning man har idag. I mitten 
på 70-talet kom Christer i kontakt med nuvarande chefen for ahänkulturen, Ingrid 
Höglind, i samband med att biograten hotades av nedläggning och ett samarbete 
inleddes. Under åren har detta fördjupats och ledde till att man 1988 tillsammans sökte 
stöd till iilmkultureil verksamhet for barn och ungdom. Det Christer och kultur- 
kontoret såg i grunden för skolbion var att det b s  mängder av skolbarn som aldrig 
hade varit på bio, aldrig hade upplevt film annat än framfor TV:n. Detta var ett stort 
hot mot biografverksamheten och om inget gjordes skulle det bli omöjligt att i fram- 
tiden driva en biografpå en mindre ort som Kungsbacka. 

Under hela 1994 hade man 55 slutna forstäbingar for ca 8.700 skolelever och varje år 
raknar man med att ca 60% av Kungsbackas skolor går på bio. Det som Christer 
upplever som positivt är det Wtum att man har haft möjlighet att visa bra filmer som 
inte har någon kommersiell kraft annars. Till h e r m  man erbjudit skoloma har det 
funnits material att arbeta med, i form av lärarhandledningar, elevtidningar m.m. 
Christer pekar på möjligheterna att använda filmen som ett kompletterande redskap i 
skolan. Som lärare kan man välja att ta upp olika teman att studera t ex komedier, 
samhällssituationer och historiska händelser eller rentav problem som man möter 
dagligen, invandrarfientlighet, mobbing och missbruk. Främst när det gäiler att 
bearbeta och öka förståelsen for problem i våri samhälie är h e n  ett bra medel, menar 
Christer, for "med iilm behöver man inte ta upp personfragor, utan kan se det mer 
generellt". 

Filmombuden ute på skolorna är mycket viktiga för att informationen om skolbio ska 
nå ut till aiia lärare. FFilmverksamheten på en skola kan dö ut om ett bra fiimombud 
slutar. Christer anser att man lyckas d alla de som vill och kan r& och att de som inte 
kommer "inte kan bli omvändaw. Den urspmnghga målsättningen var att aiia skulle gå 
pi% bio, men det iinns ett fatal skolor i kommunen som helt står M o r  skolbioverk- 
samheten, något sam de själva valt eller snarare, som Christer tror3 att det .finns ett 
antal drivande tärare som motarbetar anvandandet av film i s k o h  .Att dessa skolor 
stäiler sig utanför verksamheten, tycker Christer är mycket tråkigt, men menar p& 
samma gång de måste känna att det är bra. 



7.2.3 Projektets betydelse för aktörerna 

Christer tror att det betyder mycket for d a  elever att få gå på bio, antingen om skalet 
är att de slipper skolan elier att de har roligt tillsammans. Dämnot, anser Christer, att 
det b s  en hel del lärare som känner sig osäkra inför att använda skolbio och väljer 
darfor att tacka nej. Inom projektgruppen kan man inte helier vara så radikal i sina 
filmval som man önskar ibland "helst hade vi velat tvinga alla fiån årskurs åtta och 
uppåt att gå och se Pumans aloffer men de flesta har valt att @ och se Gilbert Grape". 
Enligt Christer är det lätt att identifiera de klasser som kommer oförberedda titl en 
filmvisning på att de har mycket svart att vara tysta och koncentrera sig under filmen. 

I egenskap av kommuninvånare, anser Christer, att det är viktigt att biografen h 
kvar for att det kommer alltid att finnas ett intresse for film. Det är omstandigt och 
tidskrävande att ta sig ifk& Kungsbacka till Göteborg och Saga-biografen är darFor ett 
bra och nära alternativ för Wungriga ungdomar, "film ska vara lättgiughg! ". 
Christer tror aven att de övriga kornmuninvånarna är nöjda med sin biogr@ både 
tekniskt och repertoarmässigt." Jag tycker det är viktigt att alla i kommunen £ar lära sig 
att f* är bäst på bio och att det är naturligt att gå på bio!" Vidare anser han att de 
som arbetar inom kommunen tycker att det är  bra verksamhet, inte minst for den 
publicitet man får på riksplanet; "alla vill ju marknadsföra sina idéer och säga 'det här 
är yi bra på !"'. Det är viktigt, menar Christer, inte bara inom kdhuforvaltxhgen utan 
också for lärare och filmombud ute på skolorna att f% ett erkanaande. 

"Man ska ha klart Mr sig att skolbioverksamheten i sig själv inte r någon lönsamhet i, 
utan att den är i stort sett kostpadstackande", understryker Christer. Detta innebär 
intakter som täcker hyror och personal m. m., men i förlängningen betyder satsningen 
b t i d a  biobesökare, något som även biograferna i Göteborg gagnas av. 

Christers önskan är att han i firntiden ska ha fler biosalonger f"O att kunna handha en 
bredare repertoar, dels kunna. behålla s todber  längre, men ocksi visa m e r  som 'we 
har en avdort stor publik. Han ser den mediavärld, den teknik vi lever i och upplever, 
utvecklas med ljusets hastighet och anser att det är mycket &igt att värna om bra 
bio- och formedla den till barn och ungdomar. 

7.3 Tre filmombud om skolbioverksamheten i Kungsbacka 

Som tidigare nämnts är filmombuden ute på skolorna mycket viktiga for spridandet av 
information om skolbion och dess aktiviteter. Följande avsnitt behandlar tre filmom- 
buds tankar och åsikter m t  skolbioverksamheten i Kungsbacka. Filmombuden 
representerar *ar sin skola, en gymnasieskola, en högstadieskola och en låg/mellan- 
stadieskola och är i fiamtähhgen nedan, såväl som skolorna, forsedda med fingerade 
namn: 

Filmombudet pA gymnasieskolan (skola 1): Lauren Bacd 
Fiimombudet p& högsiAiesko1an (skola 2): Ester WiUiams 
Filmombudet på lag-lmellanstadieskolan (skola 3): Doris Day 



Lauren Bacall arbetar sedan många är tillbaka på skola 1 och har under åren ansvarat 
&kr U e n  som lcubmmbud och stod darfor som självklart filmombud när ett sådant 
eftefiågades av kulturkontoret. Att arbeta med film är inget nytt for Lauren, som 
arbetat med att få bra filmtill skolan i 14-15 år. 

Ester Williams är h a r e  och filmombud på skola 2 en mil utanfor Kungsbacka. 
Filmombudsrolien är ganska ny for Ester, sedan hon tog över den fiån en kollega för 
drygt ett år sedan. 

Bara ett stenkast 8rån Sagabiografen ligger skola 3 där Doris Day fdrutom Iarare 
också tituleras Mturombud, fiimombud, teaterombud och ansvarig for biblioteket. 

7.3.1 Filmombud - filmens ambassadör 

Dessa tre kvinnor har alla ett stort intresse for film, något som är nödvändigt, då en av 
ett fhombuds uppgifter, förutom att informera, är att inspirera. Som filmens 
"ambassadörer" ute på skolorna, anser Ester att man måste uppmuntra sina kollegor att 
gå mer på bio. De informationsmöten och inspirationskvällar med inbjudna regissörer, 
folk från Filminstitutet t ex, som anordnas for lärare av Mturkontoret och Saga är 
mycket viktiga att infornera om, anser alla tre. Att arbeta med film är nytt for lärare så 
man måste "engagera lärarna på sim skola och få dem att tycka det är Mktigt", menar 
Lauren. Det är dts& fiimombudets uppgift att förmedla den information som kommer 
till skolan f%n kulturkontoret och göra den tillgänghg för sina kollegor. Ester, liksom 
Doris, anslår viktig information i l-et och informerar om lärarträflkr och 
filmtemakvdlar lärarna har möjlighet att gå på, under konferenser på skolan. Doris 
anser att man som fiimombud också kan vagleda lärare som vill arbeta mer med film i 
skolan, men inte vet hur, genom att t. ex. påtala vikten av för- och efterarbete runt 
klassvisningarna. Lauren, som artietar på en gymnasieskola, skickar ut information till 
respektive ämnesforetradare. Filmombuden ansvarar sedan för att Christer f"ar listor 
över klasser, antal elever och vald visningsdag och film. Ett filmombud har aven till 
uppgift att hålla sig a jour med iilmvärlden, anser Lauren, t. ex. nya filmer, svensk och 
europeisk Bnproduktion, något som man bl. a. kan göra genom rikstäckande och 
utländska filmtidningar. 

7.3.2 Skolan och filmen 

I den svenska skolan viimr man om de traditionella konstart- som litteratur, bild, 
musik och dans, men tar man samma amvar för att fora fiam filmen? Doris, som 
arbetar inom en skola som har både låg- och melianstadie och särskola, menar att det 

ett jättestort intresse för film på skolan, "det är aldrig någon, som vill missa någon 
forhandsvisning". Aven särskolan utnyttjar biografen mycket. De flesta lärare använder 
alltså, enligt Doris, iihen i undervisningen, men menar ocks% att man kan inte begära 
"att alla ska gå in för det lika mycket". Ester, som arbetar på en skola belägen en bit 
utanför Kungsbacka, menar att d a  lärare för-söker gå med sina elever på bio, i +ån av 
tid. Hon anser att fiimen fick en bättre firntoning när den undervisades inom sven- 
skan, nu ligger den inom bildämnet och aniedningen till försämringen kan vara d b  



föribdrade läroplanen e k  att skolans nuvarande bildlme har for lite kunskap om 
film och rörliga bilder. På den gymnasiskola där Lauren verkar, anser hon att det nu 
h s  fler filmentusiaster än tidigare och att det har utvecklats till detta under de senaste 
åren. Man har på skolan arbetat i tio år med att integrera fYmen i undervisningen och 
Lauren anser att man har lyckats, "filmen är inte någon tredje klassens konstart här, 
utan är ett naturligt inslag i skolarbetet. Naturligtvis anvbder vi oss av fler böcker, 
men filmen har en självklar plats i undervisningen". 

Att arbeta med fllm i skolundeNisningen är nytt &r de flesta och kraver nya hns- 
kaper. Kulturkontoret och Saga-biografen anordnar bl. a. studiedagar på biografen dit 
lärare bjuds in for att lära sig mer om hur man förmedlar film och rörliga bilder till barn 
och ungdomar. Doris berattar att skolan flera gånger fatt erbjudande om studiedagar, 
anordnade på Saga och att flera av lär= deltagit. Ett exempel var en hel filmdag på 
biografen, i Filminstitutets regi, som handlade om efterarbete. Efter att ha sett filmen 
Hästenpån huvet fick deltagarna tips om hur man kan bearbeta *en i klassrummet 
efteråt. Efterarbete är svht och resultatet kan ibland bli dåligt, menar Doris. Lärarna 
på skola 2, och aven hon själv, behöver mycket mer kunskap i hur man kan arbeta med 
h i skolan, anser Ester. Problemet är dock att vid kursdagar prioriteras och väljs 
andra ämnen. Ester ser också den nya läroplanen, med dess striktare tyglar, som ett 
hinder for att utveckla arbetet med film i skolan. 

På den gymnasieskola, som Lauren arbetar på, har man fram till hösten 1994 inte stött 
på några svårigheter med skolbio, men förändringens vind blåser inom gymnasieskolan 
i och med den nya reformen och har, enligt Lauren, tvingat skolan att göra avkall på 
den flexibilitet som tidigare rått. Irifdrandet av s k resursdagar under hösten 1994 och 
kravet på nettotid i elevernas undervisning har m a o r i  att el&visningar nu maste 
förläggas efter skoltid och därmed inte kan krävas som obligatoriska. Lauren menar att 
det är "viktigt med en flexibel skola som kan uppmärksamma om det händer något 
speciellt i samhället som kan kopplas till en film, föreläsare eller dylikt". Lärarna anser 
att det nya systemet är tungrott och vill ha det som tidigare, om möjligt en ännu 
"öppnare" skola. 

Ester anser sig inte ha stött på några direkta svårigheter med skolbion under det 
gångna året som filmombud, men är som h a r e  på skola 2, medveten om det ständiga 
problemet med avståndet och bussar till Kungsbacka. Vid de tillfiaillen klasserna ska gå 
på Saga-biografen måste skolan boka extrabussar for att kunna transportera eleverna 
till Kungsbacka. Arrangemanget resulterar i extra kostnader, som skoloma i inner- 
staden aldrig behöver bekymra sig över. Med sina 500 meter till biografen har skola 3 
inget problem med kollektivtrafiken och inte med något annat heller, enligt Doris. 
Enda svårigheten, hon kan komma på, är att välja ratt filmer ur den h repertoar 
kulturkontoret och Saga erbjuder varje termin! 

7.3.3 Information, marknadsföring och material 

Filmombuden tillfrågades om det fanns dgra problem med info&onen eller om de 
ansåg att markandsföringen borde for&dras (med mat-föing menas har, på viiket 
sätt kulturkontoret arbetar ut mot skolorna för att nå di &g& läme som m6jligt och 
iii dem att använda skolbio som ett kompletterande redskap i undervisningen, min 
anmärkning). Filmombuden är ju valda att som "iilinens ambassdörer" bl. a. verka för 



att informationen fian kulturkontoret och Saga når ut på skolorna, inspirera 1tbi-e och 
förankra hos skolledning. De tre filmombuden tycker att den information som skickas 
ut fran kulturkontoret till skolorna är bra och inspirerande. Alla skolor har utrustats 
med en pärm, som filmombuden m a r a r  for att uppdatera med ny information som 
anländer. Aila tre anser att information och material ibland kommer for nära inpå 
filmvisningarna, men att det då är upp till filmombudet att snabbt distribuera det bland 
sina kollegor. Doris tycker att marknadsforingen är tillräcklig på en skola av skola 3:s 
storlek. De flesta larania på skolan är angelagna om att gå på förhandsvisningarna av 
de flmer som erbjuds, for att kunna bilda sig en uppfittning om vilken film som bäst 
passar deras klass och undervisning. Ibland händer det att fikhdlednuig~mterialet 
som finns tillgängligt som hjälp för likare anländer for nära inpå elewisningen och 
förkortar på så sätt förarbetstiden för läraren. 

Även Lauren anser att ansvaret för att föra ut informationen om skolbio vilar mycket 
på filmombuden på skolorna och att skolbion kan bli ännu mer "erkänd" inom skolan 
om alla tar den på allvar och engagerar sig i den. Hon anser att man kan sprida 
ansvaret på flera lärare att inspirera och tala for skolbio. Lauren har en suppleant och 
tillsammans stödjer och påminner dem varandra, så att ingen information går lärama 
förbi. Det är också mycket viktigt att forankra skolbion hos skolledningen, under- 
stryker hon, "så att man vet att det går igenom och att ingen bromsar i slutändan". 
Lärarna på skola 2, där Ester är verksam, utnyttjar sälim möjligheten att gå på 
förhandsvisningar utan iir istäilet beroende av bra information om filmerna. Doris anser 
att det material som kulturkontoret tillhandahåller är av första klass och mycket ända- 
målsenligt. De infomiationsmöten som håils på Saga, för lärare, är också värdefbila for 
att inspirera i det fortsatta arbetet med skolbio. 

7.3.4 Projektets betydelse för aktörerna 

Doris har alltid tyckt om film och att gå på bio och är därför mycket positi* inställd till 
skolbioprojektet. Som mellanstadielärare anser hon att det är en harlig upplevelse att se 
en fiim tillsammans med sin klass; "säg att jag har en klass i tre år och vi ser sex filmer 
fisammans, de filmerna b& vi med oss hela tiden och kommer ständigt tillbaka till". 
Att dela en gemensam upplevelse, är jatteviktigt, menar Doris. Lauren kan inte tänka 
sig skolan utan skolbio och hon tycker att projektet har berikat henne personligen och 
även i hennes arbete. Vid ett informationsmöte på Sagabion knöts kontakter med 
regissör Kjell Grede, vilka resulterade i att skola 1, tillsammans med kulturnämnden, 
sökte projektpengar fiån Filminstitutet for att utbiida läme i videoteknik på Journalist- 
högskolan. Stödet fian Filminstitutet, som också har finansierat uppförandet av skola 
l :s mediaverkstad, utgick i tre år och förutsatte ett kommunalt ekonomiskt åttagande. 
Lauren är också involverad i startandet av en mediagren till S-programmet hösten 
1995. Skolbioprojektet har också betytt mycket för samarbetet med andra förvalt- 
ningar i kommunen. För Ester har projektet inneburit att hon har börjat gå mera på bio 
privat och minns att hon gick mycket på bio under sin egen studietid. 

Ester tror att eleverna på hennes skola kan ha en negativ inställning tiH att gå på bio 
med skolan för att de känner sig "dirigerade" på bio i skolans regi. Filmvalet görs av 
lärarna och detta kan också bidra till att eleverna upplever att det är h u  en påtvingad 
"skolgrej". Ester berättar att filmen Pumans dotter väckte mycket starka känslor hos 
många elever. Det är svårt att uppskatta värdet av projektet for lär- men ett mått 



kan ju vara att se på hur många som utnyttjar möjligheten i sin undervisning, menar 
Ester. Doris tror att Iärarna på hennes skola ser lika positivt på skolbion som hon själv. 
De gemensamma filmupplevelser man som lärare samlar på sig, tillsammans med sin 
klass under tre år, är ovärderliga och är en del av klassens samnianhallning och 
gemensamma trygghet. Elevernas åsikter om skolbio kommer bl. a. till tals vid de 
utvärderingar som görs av skolvericsamheten efter varje termin. Då sammanställer man 
skolans aktiviteter som t. ex. temadagar, teaterbesök och ser på vad man har gjort och 
om man ska ändra på något. Filmen ligger överst på iistan för de allra flesta barn och 
Doris menar att skolbio är bra för den erbjuder filmer som barnen tycker är jättebra, 
men som de inte hade hittat på egen hand. 

Lauren tar ofta med sig ett antal elever fran olika klasser och inriktningar när hon g& 
på förhan-gar på Saga for att välja filmer. Eleverna har ofta en känsla för vad 
som är gångbart bland sina jämnåriga och vad som inte är det. Lauen värjde sig för 
Pumans dotter och ansåg att den var för stark, men fick uppmaningen av eleverna att 
hon var skyldig att visa den. Och då, menar hon, är det rätt. Under våren 1994 såg alla 
klasser på skola 1 Schinder's list. Många elever var skeptiska och menade; "ska vi 
verkligen se en fllm i svartvitt?". Efter fiimen sade flera att det var tur att den var just i 
svartvitt for de hade aldrig orkat se den annars. Lauren berättar att man har många 
elever på skolan som är engagerade i Amnesty, Rädda Barnen m. fl. och att man 
anordnar miljö-, konst- och fi-edsdagar där fiim är ett naturligt inslag. Hon tror att 
filmentusiasterna bland elevem har blivit fler under projektets gång, även om ung- 
domar vanligtvis är .flitiga biobesökare. Lauren upplever att de flesta lärarna på skolan 
sätter stort värde på möjligheten att använda &en i undervisningen. Hon minns en 
informationskväil för lärarna i kommunen som hölls på biografen, där det var fullsatt 
till sista fåtölj och menar att det är underbart att man går man ur huse på kväilstid efier 
en lång arbetsdag för att G en filmupplevelse. Uirania på skolan försöker alltid välja 
filmer som är engagerande och kan tas upp i respektive ämne. Aven Lauren anser att 
gemensamma fiimupplevelser är viktiga for när "elever och lärare sitter och snörvlar 
brevid varandra över saker som berör dem, syns det tydligt att vi at manniskor 
allihop! " . 

Ester menar att det är mycket viktigt med en egen biografi Kungsbacka, både för 
skolor och for de vanliga invånarna och att det vore hemskt om den lades ner. "Saga- 
biografen är helt suverän och sköts exemplariskt av Christer! ". 

Även Doris anser att biografen är viktig för Kungsbacka och en livsnödvändighet i ett 
litet samhalle. #'Att ha en sådan entusiast som sköter biordjansen med stöd &ån 
kulturkontoret - tillsammans gör dom ett fantastiskt jobb och är val världsberömda i 
Sverige!?". 

Lauren tror, att när man öppnar dörren till Kungsbackas omdiskuterade och nyinvigda 
kulturhus, känner nog de flesta Kungsbackabor glädje och stolthet över att detta ibns i 
deras lilla stad. På samma sätt menar Lauren att det at med h e n ,  som är en av hörn- 
stenania, i ett litet samhalle. Hon anser att biografens fortlevnad är viktig för att ung- 
domar ska känna att det är deras kommun också. 



7.4 Tre larare om skolbioverksamheten i Kungsbacka 

I avsnittet som följer f& vi ta del av tre lärares åsikter om skolbioverksamheten i 
Kungsbacka. Tillika med filmombuden representerar de tre lararna samma tre skolor 
och är i framställningen försedda med fingerade namn: 

Manlig lärare p% gymnasieskolan (skola 1): Clark Gable 
Kvinnlig lärare på högstadieskolan (skola 2): Lana Turner 
Kvinnlig lärare på Iåg-/mellanstadiskolan (skola 3): Vivien Leigh 

Clark Gable har arbetat på skola 1 sedan 1972 och undervisar i samhällskunskap, 
socialkunskap, psykologi och sedan en tid tillbaka även media. 

Lana Turner undervisar i samhallskunskap, historia, geografi och religion, dvs SO- 
h e n a  på skola 2 och är för tillfauet klassföreståndare för en nionde klass. Lana har 
tidigare arbetat som lärare på vuxenskolan. I 

På skola 3 jobbar Vivien Leigh sedan flera år tillbaka som lärare och forestår 
nämarande en femte klass som sedan skolstarten h d  möjligheten att gå på skolbio. 

Skolbioprojeketet sparkade igång våren 1989 i Kungsbacka och irmefal&i.de tili An 
början endast skolorna i centralorten. Detta innebar att skola loch 3 var med d$n 
starten och både Clark och Vivien har utnyttjat möjligheten att gå på skolbiovisningar 
med sina elever sedan dess. Clark understryker att han har gått när det har varit ibra 
h e r  som han har kunnat använda i undervisningen. Lana har bara kant till skolbion i 
några år, vilket kan förklaras med att aiia skolor i kommunen inneslöts först höken 
1990. Hon berattar att hon har gått med sina klasser då det getts tiilfääe, vilket 
inneburit att det är niondeklassania som har £att möjligheten att gå. l 

d Skolor arbetar, som bekant, efter läroplaner men har aven lokala skolplaner. D ssa 
lokala skolplaner innehåller arbetsstrategier som är unika för respektive skola och som 
har diskuterats fram av skolledning och lärare. På skola 1 och 2 fhm skolbio inte 
inskriven i den lokala skolplanen utan det är upp till varje niskild lärare om honhisn vill 
amrända filmen i sin unde~snbg.  På skola 3 däremot, berättar Vivie% finns skolbio 
inskriven i skolplanen under läsåret 1994195. Skola 3 ska foir övrigt försöka gå så 
mycket som möjlighet på teater, konstutstähingar och iiim och anledningen deana 
medvetna satsning är att man har fiinderingar på att profilera skolan som kuiiurskola. 

7.4.1 Skolan och filmen 

Mrama tW?ågades om vad de tanker p& när de ska välja en iilm fir sina elev*  ana . 
anviinder sig inte dt id av for hands vis^ på Saga, utan har ibland sett &nem 
inne i Göteborg istället. Lana menar att det är viktigt att filmen har ett budskap II& d man går på skoltid. Hon gör skilinad på när hon g k  med sin klass på kvastid pr att se 
en Disney-6ilm t.ex., då for att få en gemensam upplevelse och skratta tillsammans. 
Laos anser också att eleverna bör vara 15 år for att klara av att anamma film& detta 



p& grund av att ämnena i de flmer som erbjuds oftast är så "krävande". Hon tycker att 
varje förestallning ska kunna bearbetas med adekvat för- och efterarbete. När det gäiler 
metoder i undervisning är filmen ett mycket bra redskap, speciellt for SO-hena, 
anser Lana, och tror att hon talar för d a  SO-lärare på skolan. Fastan arbetssättet &r 
ganska nytt for henne, tycker hon att hon har h& stor användning av alla filmer i sin 
undervisning. I samband med att skolan såg SchMdler's tist under våren 1994 läste 
man om 2:a världskriget. För att förbereda Massen innan filmvisningen brukar Lana 
använda sig av de £bhandledningar som iinns utarbetade till de flesta h e r  och anser 
att de är jattebra. Hon brukar göra ett urval av de fk&gestalbgar som nämns i hand- 
ledningarna och arbetar sedan  ån dessa i klassrummet. Till den senaste men ,  
Pumans dotter, erhöll Lana dock inte materialet forrän efter klassen hade sett filmen 
och gav M r  endast en kort presentation före av landet Guatemala, där h e n  
utspelar sig. Lana anser att det är vikiigt att eleverna får möjlighet att prata eller skriva 
av sig sina upplevelser efter en stark £lm, som många furner varit. Detta efterarbete 
kan b1.a. röra sig om att elevema enskilt far skriva ner lite om filmen eller att man i 
helklass talar om de starkaste scenerna. Lana tror att man kunde arbeta mer med 
skrivandet om man kunde samarbeta med svenskläraren, men tyvw iir denne inte 
intresserad av att utnyttja b e n  i undervisningen. Filmupplevelsen l&mas dock inte 
här utan tas senare upp av Lana i det tema där det hör hemma. I £ h e n  Pznmms dotter 
utspelar sig handlingen i inbördeskrigets Guatemaia och Lana planerar att darfór ta just 
Guatemaia i sin blickpunkt, när niondektassarna studerar u-landskunskap, i-ladu-land 
och tlyktingproblematiken till våren. 

Clark utnyttjar de firhandsvisningar av kommande iiher som erbjuds och som läme i 
b1.a. samh&skunskap och psykologi tittar Clark efter £iimer som berör teman inom 
hans ämnesområden. Även skola 1 såg Schindler's list våren 1994 och före h e n  gick 
Clark igenom nazismens ideologi och dess v&dmingar och aven den historiska bak- 
grunden för att ge eleverna en grund att stå på. ERer biobesöket använder Clark en 
lektion till att tillsammans med klassen diskutera specifika uppledser d e v m  har av 
iiimen och även peka på olika teman som utmärker sig. Han försöker få igång en 
diskussion runt filmen, dels runt sjiiha fihupplevelsen och dels runt faktabakgrunden 
som kan anpassas till t-ex. samhallskunskapen. Clark minns den senaste h e n ,  
P u m m  dotter, där eleverna berördes starkt av m e n ,  som är mer verklighetsanknuten 
än annan iilm man ser. Efieråt diskuterade man i klassrummet om våld rent allmänty 
våldsinslagen, vad som berättigar våldet i denna f%n kontra andra h e r  och hur vald 
skildras i iiher. "De har en mycket nyanserad biid av detta", menar Clark. 

Vivien anser att det är viktigt att ta möjligheten, som erbjuds, att som lärare se filmma 
i fdwiig och menar att hon försöker välja &er som barnen uppskattar "det ska vara 
en postitiv grej! ". Filmen ska engagera så många som möjligt i klassen. Det fjnns &ner 
som Vivien anser vara Utankvärda" och som hon skulle vilja att klassen såg, men hon 
viU inte att det ska resultera i att "bamen far en negativ upplevelse och gir miste om 
det som man vill att de ska ta till sig". Till skillnad fran Clark och Lana använder 
Vivien inte skolbiofitmen som ett komplement i undeMsningen och tror att anlednin- 
gen är att det bara är en g h g  per termin och det gör det svårt att fa in &en p& ett 
naturligt sätt, att planera in den i undervhingen. Fiirberedelserna i klassrummet 
varierar fiån film tiil film, men Vivien brukar läsa igenom i3mlxmdledningarna och 
Mora l i t ,  understryker hon, har hon ju sett filmen innan och utan att avsioja för 
mycket av innehållety berättar hon lite om filmens handling.Vien beklagar att &r- 
beredelserna inte är mer omfattande. Skola 3 hiar Tör det mesta formiddagsvisningar p$ 
Saga och Vivien har darfdr möjligheten att bearbeta filmen i klas sme t  med klassen 



redan samma dag. Till att börja med fors en allman diskussion om filmen I klassen, 
upplevelser och specie& starka scener tas upp. Eleverna får sedan rita, t.ex. den scen 
man tyckte bast om i filmen eller h i andra faii fått skriva. Efter den senaste flmen, 
hon Will, skrev alla ett referat av handlingen. Vivien skulle aven vilja arbeta med andra 
bearbetningsmetoder, men tycker att tiden i skolan inte räcker till. 

7.4.2 Behov av fortbildning 

Behovet av fortbildning i hur man förmedlar film och rörliga bilder till barn och 
ungdoniar är stort, anser de tre tillf%gade lärarna. Lana tycker att hon behöver mycket 
fortbildning och att det också är ett område som svensklärama på skolan skulle 
uppmärksamina mer, då det kommer in som en naturlig del i ämnet. Det h önske- 
mål om att detta skall vara ett led i fortbildningen, men på skola 2 är det endast två 
lärare som under en studiedag fatt kunskaper inom filmområdet. Tidigare låg filmkun- 
skapen under svenskämnet, men ligger nu på bildararens ansvar och behandlas inte på 
samma sätt längre. På skola 2 har man en icke behörig läme i bild, vilket har resulterat 
i att vissa utbildningsavsnitt har fått väljas bort. Vivien skulle definitivt vilja ha fort- 
bildning i -et for att själv få ut mesta möjliga utav skolbioiilmerna och battre kunna 
förmedla dem till sina elever. Hon menar att hon behöver mer kunskap om uppbygg- 
naden av .film och hur man gör film, men att detta också ska "in i den allmänna 
mängden av grejor man vili göra!". Clark är den som har fatt mest fortbiidning av de 
tre tillffågade, men anser sig ändå vara i stort behov av mer kunskap om W o r -  
medling och rörliga bilder. Han är en av de lärare som har gått på fortbildning på 
Journalisthögskolan och fatt utbiidning, både praktisk och teoretisk, i hur man gör film 
och hur man analyserar film. Han är medveten om att han har fått mer fortbildning än 
de flesta lärare i kommunen. 

7.4.3 Information, marknadsföring och material 

Lärarna ombads också uttala sig om filmombuden på sin skola som förmedlare och 
inspiratörer for skolbion. Lana p& skola 2 tycker att det fiuigerar bra och påpekar att 
all nödvandig infonnation finns i en pärm som är kand av och tillganglig för alla lärare. 
På Viviens skola får fiimombudet utrymme att informera iärarna dels på lärarkonferen- 
serna och dels genom att sätta upp anslag. Där talar hon om vad som är gång, vilka 
flmer som ska visas, eventuella infonnationstrfiffar for l h u e  på Saga och andra 
skolbionyheter. Vivien berättar att filmombudet "puffar" väldigt mycket for att lärarna 
ska gå p5 förhandsvisningarna och att de sedan gemensamt ska diskutera om lämpliga 
fiimer för de olika klasserna. Clark anser inte att filmombudet utför någon speciell 
upp@ på hans skola. Hon fomedlar allmän information, j form av anslag, om vilka 
filmer som finns att valja emellan, forhandsvisningar och informationskvällar på bio- 
gr&. 

Vivien tycker att hon har svart att uttala sig om infonnationen fih kuhrkontoret, men 
tiihgger genast "det är ju en etablerad verksamhet har i Kungsbacka". På förhands- 
visningarna t.ex. trafllsu. man lärare fi-ån diverse olika skolor och =vien tror dibfbr att 
man lyckas att nå ut riktigt bra. Clark menar att marknadsföringen är bra som den är. 
Information om aktuella £iimer finns tiIIgängiig, n6dvändigt bakgrundsmaterial och 
filmhandledningar samt bokningslistor förmedlas genom filmombudet. Lana anser att 



mycket av ansvaret för att skolbion ska fungera på skolan, vilar på lärarna och att de 
gör det bästa utav det. Hon menar, att det utmärkta informationsmaterial som kultur- 
kontoret förmedlar och möjligheten med skolbio, kunde utnyttjas ännu bättre om man i 
bö jan av varje termin planerade in skolbion i undervisningen på samma satt som man 
gör med övriga ämnen. Man bo~de då, med hjälp av  ombudet, titta på vilka filmer 
som är aktuella, när man ska se dem, hur de kan användas i skolarbetet och göra en 
gemensam planering for verksamheten. Lana tror att hon talar för d a  SO-lärare p& 
skolan, som använder filmen i sin undervisning. 

7.4.4 Projektets betydelse för aktörerna 

Clark menar att han har stor användning för &en i skolan. Det berikar undervis- 
ningen och konkretiserar teman man viil ta upp. Den gemensamma flimupplevelsen ger 
en grund att diskutera utifi%n. "Ofta är det så har att problem som jag har läst massa 
om har eleverna inte samma referensramar om, men efter en fjlm har vi det och kan 
diskutera utifiån dem". Clark anser att ämnen blir mer levandegorda för eleverna på 
det har sättet. Han tror att det betyder mycket for kommunen att biografagaren är så 
mån om .filmen som uttrycksmedel och visar bra iiimer på biografen. Biografen som är 
en del av det Mturella utbudet kan visa vanliga %er for ungdomar samt visa vägen 
till kvalitetsfilm, menar Clark. 

Vivien fiågar sig om det betyder så mycket for henne som lärare att använda filmen i 
skolan. Hon anser snarare att skolbion är en aktivitet som är ett trevligt inslag i 
skolarbetet. Hon berattar att hon har försökt att följa upp filmerna genom att tala om 
kanslor och stawiingar eleverna fatt i samband med filmerna, men menar att det är 
jättesvårt. Vivien tror att det beror på ovana både for henne och för klassen. "I vissa 
klasser, det väidigt olika, vill man inte blotta sig för mycket, man är osäker på vad 
kompisarna ska tycka om man sager att man nästan grät. Fasaden är jatteviktig!". Lana 
skulle d j a  ha mer film i skolan. Hon lånar mycket iilm från AV-centralen och menar 
att eleverna är i en viktig ålder och det är nu man kan lära dem att se skillnad på bra 
och dålig iilrn. Hon tror att skolbioprojektet betyder mycket for eleverna. Pumans 
dotter har Lana sett senast med sin Mass och menar att filmen berörde eleverna djupt. 
"Eleverna sade efter %en att den 'tar' mycket mera, de uttryckte det inte som 
haftigare men detta var en d o k u m e n ~  och det berörde dem mycket starkare". 
Lana menar att ni& filmen är stark och berör, kan ingen smita fran budskapet, "vad gör 
vi for att hjalpa manniskor i krig och på flykt?". Filmen kan ge alia aspekter och  vinkla^ 
av en personlighet, företeelse eller händelse, vilket är en omöjlighet for en lärare. 

7.5 Eleverna om skolbion - klass SX 

Måigruppen för skolbion är elever i aila Kungsbacka kommuns förskolor och skolor. 
Genom att göra intenjuer med ett litet urval av dessa elever viile jag Pa reda p& vad 
just de anser om skolbion. De intervjuade består av @ra elever ur en femteklass (X), 
@a elever ur en niondekbss (9Y) och fyra tredjehelever pA samhällsvetenskaplig 
linje (3 52). Eleverna kommer ifrån samma skolor som iibombuden och lärarna, men 
den lärare som mtenjuats fiån gymnasieskolan är inte klassföreståndare eller lärare f6r 
de intervjuade gymnasieelevenia, men de tiiihor samma skola. På grund av skiilnaderna 



i bl. a. ålder, skola och nivå på flmerna har jag valt att presentera årskurserna var for 
sig. Alla elever är i f'ramstdlningen anonyma. 

7.5.1 Aktörerna i klass 5X på skola 3: Kalle, Fia, Leo, Ma 

Kdle,Fia, Leo och Mia går i klass 5X på skola 3 och har haft möjligheten att se 
skolbio sedan de började skolan. Skolan de går på ligger mycket nära biografen vilket 
innebär att dessa elever har möjlighet att se en skolbiofilm per terniin, ibland fler. 

7.5.2 Filmerna 

AUa *a är eniga om att Iron Will, den senast sedda filmen, är den absolut bästa av alla 
filmer de sett tillsarrunans med klassen. Kalle tycker att filmen var så bra for den var 
"spännande och dramatisk med action" och det är så han helst vill att filmer ska vara, 
men han gillar inte "Drakula-filmer". Fia vill att iiher ska vara roliga och spännande 
och menar att Iron Will var bra just f& att det "hande så mycket spännande saker". 
Både Mia och Leo gillar samma sorts filmer som de andra och nämner favoritiiher 
som Babypå vift, Jurassic Park och Sunes sommar. Alla @ra anser att de filmer de fik 
se på skolbio är bra. 

7.5.3 För- och efterarbete runt filmerna 

Eleverna ombeds att berätta om vad som hander före och efter en skolbiofilm, vad 
fröken gör for att förbereda klassen och vad som hander när man kommer tillbaka till 
klassrummet. Deras fröken brukar prata i stora drag om handlingen, men hon nämner 
inte om filmen är "läskig eller sorglig eller så", påpekar Mia. K d e ,  Mia ock Leo 
tycker att det är lagom att deras fiöken pratar lite om &en innan de ska gå på bio, 
"det är bra att vara lite förberedd". Fia kommer inte ihåg vad fiöken brukar göra innan 
filmerna. 

Efter den senaste filmen fick alla rita den scen i iihen som de tyckte bast om och 
tillsammans diskuterade man innehåll och speciella scener som eleverna kom ihåg. Fia 
berättar att "ibland f"ar M skriva om det i böckerna, om det som hände i &en liksom" 
(böcker fömodas har vara anteckningsböcker, min anmärkning). Några andra metoder 
har inte läraren använt, menar elevema och de har inte heller några fórslag på andra 
arbetssätt och som Leo uttrycker det, "finns val inget annat sätt att göra det på?". 

7.5.4 Biobesöket 

Kalle tycker att det är bra att g& med skolan på bio för "det kul och man missar 
lektioner", Fia vill hellre gå på bio med kompisar for "da far man sitta var man viii och 
äta godis". Under skolbiovisningar är kiosken i foajén inte öppen för elever och lärarna 
bestämmer var i salongen Masserna ska sitta. Mia tycker också det är bättre att gå med 
kompisar, men att gå med klassen "...är ganska bra det med". "Bra för man slipper ha 
lektion" anser Leo om att gå med skolan på skolbio. 



7.5.5 Film på bio och film p& video 

Eleverna fiagan om de tycker att det är någon skillnad på att gå på bio jamfört med 
att se film på video. Fia och Mia menar båda att det "är lika bra" och att "det spelar 
ingen roll". Fia går inte så ofta på bio, men när hon går ser hon allt möjligt, "jag och 
mina kompisar bestämmer själva vad M ska gå på". Mia går på bio ibland och då ser 
hon helst roliga h e r .  Leo anser att det är "roligare att iitia på bio, men jag sätter mig 
gärna och tittar på video också". När jag fiågar honom varför det är speciellt med bio 
svarar han "det är mycket roligare bara! ". Leo går inte s& ofta på bio på Iiitiden men 
när han går blir det filmer . .. typ som Sune (Sunes sommar, min anmärkningY"' Kalle 
menar att det inte är så stor skillnad meilan fiim på video och på bio "men om jag får 
välja går jag helst på bio". Han säger att han ibland går på bio på fritiden. 

7.6 Eleverna om skolbion - klass 9Y 

7.6.1 Aktörerna i klass 9Y på skola 2: Nell, Meg, Sue, Byron 

Skola 2 ligger en mil utanför Kungsbacka och vid skolbiovisningar kräver lokaltrafiks- 
bolaget att skolan hyr egna bussar för att transportera sina elever tili Saga-biografen. 
Detta har inneburit att skolan utnyttjar skolbiovisnuigarna endast en gång per år, ibland 
ännu mer d a n  och inte en gång per termin som andra skolor i kommunen. 

7.6.2 Filmerna 

Eleverna ombeds berätta om de fiimer de har sett i skolsammanhang och det &am- 
kommer at? de endast sett en fXm tillsammans på högstadiet och det är Pumar~~ dotter 
(vid intervjutillfäliet hade klassen sett fiimen dagen innan och hade ännu inte diskuterat 
den i helkiass). Nell tycker att den var bra, men inte så bra som många av de andra 
eleverna, "jag är väldigt luitisk mot filmer, jag g h  nog bara inte den sortens fiimer, 
de är inte så roliga överhuvudtaget". Hon minns också vagt en fiim de såg i sjunde 
klass, men kommer inte håg filmens namn. Nell hade hört talas om filmen innan hennes 
klass gick och såg den, tack vare att många andra skolor hade varit och sett den. Meg 
anser att Pumans dotter var en jättebra fiim "den var verklig, man fick se vad som 
verkligen händer där". Hon hade också hört talas om filmen innan p g a att hennes 
mamma är lärare. Sue tycker att Pumans dotter var jättehemsk "det var lite svårt att ta 
det personligt, att tanka sig in i situationen, hon var ju i samma iiider som oss ungefar". 
Till skillnad fian de andra två hade Sue fatt reda på h e n s  existens av sin lärare, som 
tyckte att hon skulle se filmen vid en lararvisning i samband med några skoluppgifter. 
Byron anser att flmen var ganska hemsk, "jag tyckte inte a# den var äcklig, men det 
var hemskt for man visste att det hände på riktigt". ]Han hörde talas om h e n  på 
skolan första gången. 



7.6.3 För- och efterarbete runt filmerna 

Meg ber&tar att inför Pumans dotter förberedde läraren klassen genom att berätta kort 
om handluigen och om landet Guatemala där filmen utspelar sig. Vid nästa lektions- 
t3Eille ska fiimen diskuteras och Meg anser att detta är det bästa sättet att följa upp en 
f i h  - genom att prata om den. Nell menar att det inte är ett måste att tala om filmen 
före utan att behovet snarare fuins efteråt. "Den halr karen är väldigt så att hon ska 
prata om det innan och behandlar flmen före och så" och Nell menar att "så mycket 
man ju aldrig reda på när man går på bio sjalv! ". Hon syftar även på filmvisningen då 
en lärare hade ställt sig upp i saiongen och berättat vad hela filmen handlade om. Trots 
kritiken anser ändå Nell att det var bra att innan filmen få reda på lite bakgrund och att 
det var en sann berättelse. Till filmen följer även en tidning med artiklar om ungdomar i 
Guatemala och Sverige att distribueras i klassenia och som kan bilda en grund for 
diskussion. Nell och de andra i klassen har fått i läxa att kisa tidningen och ska sedan 
diskutera den och flhen tillsammans. 

Byron tycker att det hade varit bra om man hade fått veta lite mer om Guatemala innan 
&en, men att det mesta gick att förstå genom handlingen. Han anser vidare om 
uppföljningen av Pumans dotter att "det är väl bra att diskutera". Sue berättar att 
l-en delgav elevema lite om handlingen, men ingenting om folkgrupperna i Guate- 
mala. Hon menar vidare att "man skulle nog kunna förandra lite om man nu ska jobba 
med det i skolan - innan filmen staude sig ju en lärare upp och berättade om vad fiimen 
handlade om! ". Liksom Byron anser hon att förarbetet inte behövde vara så omfattande 
i fraga om den här fiimen för man kunde utliisa det mesta ur filmen själv. På frågan om 
efterarbetet kring en så stark film kommer ett, för mig, mycket forvånande, men intres- 
sant svar. 

Jag vet inte hur man skulle göra istället, men det skulle vara roligt att hjälpa till, för 
man gör ju ingenting, utan vi bara är har. Man skulle vilja göra något och där man 
sedan såg att hjäipen verkligen gick h n  också. Kanske starta en msamling, men att 
man sedan fick se människorna halla i klädem. Det är en så stor grej bara.. . 

7.6.4 Biobesöket 

Aktörerna tdifkågas därefter om sina åsikter om att gå med s k o h  på bio, på en film 
som bestämts av läraren. Byron tycker det är bra med skolbio "det är la' skoj, det är ju 
p& skoltid". Nell tror att hon var negativt instud till Pumans dotter redan innan hon 
såg den p g a att biobesöket gjordes med skolan, men understryker att hon antagligen 
inte hade valt att se filmen privat. Ändå tycker hon att det är bra att gå med klassen, 
men att det kan vara stökigt under förestailningarna. Meg tycker att det är kul att g% 
med klassen, men Sue ser det som negativi att det inte är &on som visar sina känslor, 
"efteråt så säger alla att 'det var väl inget"'. 

7.6.5 Film på bio och film på video 

Meg anser att det är mycket roligare att gå på bio än att se iilm på video hemma. "Det 
jag förknippar med biobesök är att det är mycket foltr, det är alltid folk som hörs när 
de kommenterar scener i filmen, d a  godisljud och så". Sue tycker liksom Meg att det 



är roligare att gå på bio och menar att film är "pampigare" p& en biograf än på video 
och förklarar; "musiken är mycket högre och man är mera i filmen, medan man har hela 
rummet omkring sig när man är hemma". Byron tycker att bio är speciellt for det är 
mycket folk och ofta många kompisar som tittar samtidigt. Nell instämmer med de 
övriga tre i att biografbpplevelsen är Överlägsen videoupplevelsen. Hon talar om den 
känsla hon har när hon sitter i biomörkret och "sitter man hemma kan man ju stänga av 
när som helst, på bio missar man ju bara man går ut på toa, nej, film är bäst på bio!" 

7.6.6 Egna filmintresset 

Eleverna ti&ågas till sist om det egna filmintresset och vad de helst ser för flmer 
privat. Byron går inte på bio så &a utan ser mest på fb hemma och kan M o r  inte 
uttala sig om någon speciell biofilm han har sett. Om han går på bio ser han filmer som 
han har hört talas om, "man går ju inte på sånt som man inte vet är braH och han menar 
att anledningen till att han väljer den sortens filmer är pengar och tid. Meg tycker att 
De &e musketörerna och Pretty woman är bra filmer. Den första f& spanningen och 
den senare för att "det är mycket kärlek och så". Liksom Byron går inte Meg på flmer 
som hon inte vet något om. Nell tycker också att De tre musketörema var en bra film 
för den innehåller bl. a. komik, kerlek och spänning, Hon går på filmer som verkar bra, 
men berättar att hon blev besviken när hon såg Fyra bröllop och en begravning for 
hon hade hört för mycket om den innan. Sue väljer inte komedier och fiimer som alla 
talar-om. Hon gillar heller inte tecknade Walt Disney-filmer och liknande "for de är 
oftast dåliga och så har mm inte upptäckt dem själv". "Skjutfilmer" tillhör inte Sues 
W m a k  heller, men hon gillar drarnwer.  Hon nämner Schider's list, vilken hon 
tyckte var hemsk, men mycket bra. 

7.7 Eleverna om skolbion - klass 3SZ 

7.7.1 Aktörerna i klass 3SZ på skola 1: Chloé, Belle, Joyce, m11 

Skola lär belägen ett par kilometer fran biografen och här utnyttjar många lärare 
skolbion nitigt. Det är på denna gymnasieskola som man hösten 1995 introducerar en 
mediagren. 

7.7.2 Filmerna 

Även 3 S2 har sett Pumans dotter som senaste &n och åsikterna om den och andra 
sedda filmer varierar mellan aktörerna. Chlod tycker att P- dotter var bra, men 
anser att Swing Kids, som klassen såg våren 1994, samt Schider's list var ännu 
bättre. Hon anser att båda filmerna, som de har sett med samhällsmkapen, behandlar 
nazismen pH ett väldigt bra sätt, "jag tycker det är jättebra att man g6r sadana &er s& 
att man verkligen far se hur det var". BeZle tyckte också mycket om Swing Kids och 
Schinder's list för att det "finns en mening med dem. Det handlar ju om nazismen och 
2:a världskriget". Hon tycker inte lika mycket om Pumans dotter fór hon anser att 
filmen var seg och långtråkig, "den handlade ju om indianerna i Guatemala, men jag 
tyckte inte själva filmen var så bra. Hon skulle hitta sin bror och när man fick se hur de 



skövlade byarna och så var ju intressant". Joyce anser att de tre & n e m  som tidigare 
nämnts var bra för att "de var ganska annorlunda och aktuella p g a ämnena och så var 
de mycket mer allvarliga än vanliga &er man går och ser". Will tycker att Pumans 
dotter "var helt värdelös! " och menar att den var för långsam. Jag fiågar honom varför 
han tror att han tyckte den var så dålig och han svarar "jag kände inte igen något, det 
kändes så långt bort". De flesta av aktörerna hade hört talas om h i n g  Kids och 
Schindler's list innan men inte Pumans dotter. 

7.7.3 För- och efterarbete runt filmerna 

Dessa elever tillhör en klass som i flesta fall har sett skolbiofilmerna i samband med 
samhallskunskapsämnet och de UIfrågas om hur för- och efterarbetet har sett och ser 
ut runt filmerna. Belle berättar att läraren inte brukar förbereda i klassrummet så 
mycket innan utan att det mesta arbetet sker efter biobesöket. Inför Pumans dohter 
berättade läraren lite om handlingen genom att läsa direkt ur lärarhandledningen men 
gjorde, enligt Belle, ett stort fel genom att "hon sade att den var långtråkig". &aren 
brukar följa upp filmerna genom att prata om dem i klassen. Den här gången skulle 
klassen under filmens gång @lla i ett filigeformulär "men det var lite meningslöst för 
hon kom försent - efter halva £ilmen". Klassen besvarade fikgorna och fick senare 
också läsa om Guatemala, revolutionen och kriget i skolan och detta tyckte Belle var 
mycket intressant, men menar ändå att det hade varit iimu battre att ha fan bakgrunds- 
uiformationen innan filmvisningen. Hon anser att man bör anpassa uppföljningen efter 
filmens karakttir "t ex det här med Guatemala, det borde man kunna diskutera om de 
problemen de har i Sydamerika och göra något arbete om det som man redovisar för 
varandra. Man kan ju ingenting om Sydamerika". 

Will menar att läraren inte gör något speciellt for att förarbeta merna utan att det är 
efteråt som behandlingen sker. Han anser att det inte behövs något förarbete utan att 
man måste se h e n  innan man kan prata om den. De M e n  med fragor och informa- 
tion om Guatemala klassen fick tycker Will är bra, men menar att det hade vuit bra att 
läsa dem innan filmen "&r då hade man tänkt lite längre". Chloé berättar också att det 
mesta arbetet kring filmema brukar ske efter filmvisningen. Jag f%gar om samhälls- 
kunskapsläraren utnyttjade ilmerna som berörde nztzismen i sin undervisning men 
Chlod menar att läraren kommer in på iilmerna ibland men hon inriktar inte sin under- 
visning på det "ämnet ska ju passa in när filmen går också". Efter Pumans dotter har 
klassen diskuterat mycket om våld (£ilmen innehåller verklighetstrogna och skräm- 
mande våldsscener, min anmärkning) och om flyktin&ågan (många indianer fian 
Guatemala har fatt fly till Mexiko p g a inbördeskriget, min anmärkning). Joyce tycker 
att efterarbetet kunde vara battre "man skulle kunna göra det lite mer intressant än vad 
hon gör det, det brukar flumma ivag oftast". 

7.7.4 Biobesöket 

P& grund av firiindringarna inom gymmsieskolan kan SkoIbioviSningarna inte läggas 
under skoltid längre utan är nu icke-obligatoriska och förlagda till eftermiddagarna 
efter schemaiagd tid. Will tycker det är positivt att gå på bio med skolan "for fiimerna 
har ju alltid ett budskap, de tar ju ut bra f k ~ e r  och så, fórutom Pumans dotter, för den 
intresserade mig inte ett dugg". Belle anser också att det är bra att gå med klassen och 



tycker att det basta är om hela kiassen har sett filmen, speciellt om det är i utbildande 
syfte, när man ska diskutera i klassrummet efteråt- Även Joyce är positiv till att gå med 
skolan "for vi pratar ju ofta om saker i samhallskunskapen och så berör filmerna det 
da". Chloe menar att det är skojigt att göra saker tillsammans med klassen, även 
utanför skolan. 

7.7.5 Film på bio och f h  på video 

"Det är klart att det är speciellt att gå på bio, jag tycker om att se film p& bio for allting 
blir så mycket större och närmare en själv", menar Belle, men tycker också att det 
beror på vad det är för sorts film. Hon anser att de filmer som de ser med skolan ska 
ses på bio 'Tor det blir en kraftigare och starkare reaktion då". Chld tycker att det blir 
en annan stämning när man går på bio och hon forknippar biobesöket med "mysiga 
känslor". Hon berättar att hon går på bio när hon har hört talas om någon speciell £b 
och att biobesöken sker periodvis, med koncentration till vinterhalvåret. Will tycker 
inte att det spelar så stor roll om man ser en sim på video eller på bio, men menar att 
det är bra med omväxling och säger till sist att "det &r väl roligare att titta så än 
hemma, men det är ju dyrare". Joyce anser att om filmen är bra spelar det ingen roll, 
men om den är "halvbra" bör den ses på en biograf. Hon tycker det är mysigt att gå på 
bio men menar att hon far välja f l h e m  noggranut p g a att biljettpriset är så högt. 

7.7.6 Egna filmintresset 

Chlod anser inte att hon har något speciellt ilhintresse jamfört med andra i hennes 
ålder men tycker att det är roligt och intressant att se film. Hon tror också att hon har 
ändrat fiimsmak lite under åren, "man blir ju intresserad av lite andra flmer nu. När 
man var yngre var det ju bara de "stora" filmerna som gallde, de som alla pratade om - 
nu väljer man sånt man vill se". Chld tycker att Fyra bröllop och en begravning var 
bra for att den var underhållande och hon blev glad utav den. Filmen såg hon på Saga i 
Kungsbacka. Joyce väljer sådana filmer som hon garanterat vet är bra och som d a  
pratar om. Ensam dr stark är en .film som Joyce har sett på video hemma och tyckte 
var jättebra, "den var bra för den handlar om apartheid och ger en bra biid av hur det 
kan vara därnere". 

Belle gillar svenska fihner som Ha ' ett d r b a r t  liv, Black Jack, hgibgård och Sista 
dansen och menar att "de känns nära, de är inte så 'happy ending' med bara kärlek utan 
jag gillar när man känner igen sig själv i dem, och det kan jag med svenska filmer". 
Hon giilar också The S v p e r ,  som hon har sett på Sandrews inne i Göteborg. Belle 
vet inte om hon har breddat sitt filmintresse igenom skolbion eller om det har med 
hennes ålder att göra men hon väljer inte de "hetaste"filmem som alla talar om utan 
går gäma på Sandrews där hon menar att de håiier ett lite annorlunda &utbud. "Det 
är mest de 'sakra' filmenia man går på, det är nog bara sådana, man måste ju se ut de 
basta när det är såpass dyrt som det är", menar Will. Han gillar komik och väljer M o r  
filmer som Den naknapistolen. Om flmen han viii se går på Saga i Kungsbacka går 
han lika gärna där som i Göteborg, "det är ju samma pris här". 



7.8 En kulturniimndspolitiker om skolbion 

Som kultumämndspolitiker har man bl. a. till uppgifl att politiskt besluta i kultur- 
nämnden om de kulturpolitiska mal som man har i kommunen och att fastställa de mål 
m m  ska arbeta efter inom t ex ahänkidtur, biblioteket. Ginger Rogers (flngerat) är 
förskollärare i kommunen och arbetar ideellt som kulturnämndspolitiker i Kungsbacka. 

7.8.1 Kulturnämnden och skolbio 

"En filmupplevelse är en totalupplevelse, känslomässigt. Man kan f% information 
genom flmer, man kan roligt och man kan gråta" menar Ginger som värnar om och 
känner speciellt for filmen. "I dagens smddle är det viktigt med bra film". 

Ginger kommer inte i detalj ihåg hur skolbioprojektet startade men vet att det är 
chefen for allmankultur, Ingrid Höghd som fkan början drivit fiågan och i samarbete 
med Christer Lundgren på biografen, Birgitta Olsson och lärare på skoloma fått 
skolbion att växa till vad den är idag. Hon menar vidare att kvalitetsfilmen kom i 
centrum i Kungsbacka när Ingrid Höghd ordnade så att Saga-biografen började med 
Bio Kontrast-visningar, vilket man fortfarande gör. (Det är ganska ovanligt att en 
kommun driver Bio Kontrast, påpekar Ginger. Folkets Hus-rörelsen brukar driva Bio 
Kontrast i sina lokaler eiler på små biografer runtom i Sverige). 

Ginger tror inte att någon inom kulturnämnden anser att filmen inte är jatteviktig och 
speciellt for barn och ungdomar och kan inte komma ihåg att någon motsatt sig några 
förslag vad gäller skolbio. Aven från kornmuamäktiges sida, varifrån man betalar ut 
pengarna, har man varit positiv från projektets början. Det finns ingen kommunal 
fkpolitisk handlingsplan i komunen, men Ginger anser att det skulle vara viktigt att 
kulturnämnden drev den fiågan vidare då hon inte tror att någon annan nämnd tanker 
på h e n .  

Skolbio behandlas inte särskilt ofta på kulturnämndens sammanträden- "Vi har ju 
beslutat att verksamheten ska h s " ,  menar Ginger, och därför tar man bara upp 
ärendet om nya förslag och idéer inkommit, vid ekonomiska beslut och om nya mal ska 
skrivas. Nämnden har också till uppgift att granska verksamheten för att se om malen 
upp%iis och Ginger påpekar att man inom -den har sett att så görs. Trots att 
malen upp@lls och verksamheten flyter är det alltid bra med fóniyelse och om man har 
möjlighet att utöka verksamheten med filmvisningar är det positivt, menar Ginger. 

"Vi matas ju ständigt med makidönnation i alla hörn och det är vikhgt att barn och 
ungdomar får lära sig att genomskåda det här med filmer och reklam . .. de är vana vid 
att se actiodmer, där det är valdigt fejkat, men om de ser verkligiigheten (Pumans 
dotter, min amärluing) så tycker de inte att det ser verkligt ut*. 

Filmen fanns inte vid intervjutdlfiaillet (november 1994) inskriven i någon av 
Kungsbackas skolors lokala arbetsplaner, men Ginger anser att "det borde vara 
obligatoriskt med ilim och media på schemat i den sortens mediasamhalle vi lever i". 
Frågan om filmens fianitida existens i de lokala arbetsplanenia kan inte drivas av 
kulturnämnden. 



Jag Hgar om d e t  också är att skolbioverksamheten ska utmynna i film- och 
videoprojekt och andra flmhiktade aktiviteter, men Ginger säger att det inte är något 
som nihmden har diskuterat närmare. Hon menar att flimombuden på skolorna är 
viktiga for att intresset for fiim breder ut sig &mu mer på skolorna i kommunen och att 
det också är viktigt att det bygga en fast grund så att flhintresset inte dör ut om en 
sådan eldsjäl skulle sluta på skolan. Hon tror också att skolbion kommer att generera 
filmaktiviteter på skolorna for det finns många satt att arbeta med fiim på. Den 
mediagren på S-programmet som skola 3 erbjuder fian och med hösten 1995 är en 
fiukt av skolbion och på en kulturprderad skola utanfor Kungsbacka har man arbetat 
med att göra fiim med eleverna. 

7.8.2 Betydelsen av projektet för aktörerna 

Ginger tror att man har valt att satsa så mycket på 161m for barn och ungdomar inom 
kommunen fiämst p g a att man har ett så bra samarbete med biografagaren samt att 
man har två eldsjälar for flimen på alhänkdturavdeInuigen, Ingrid Höglind och 
Birgitta Olsson. Hon tror också att Chister Lundgren känner att det gagnar hans 
biograf genom att "barn och ungdomar lär sig titta på film på bio, eftersom det är så 
mycket video". Manga lärare anser också att skolbion är bra, dels i undervisningen dels 
som avkoppling. Hon tror att skolbion ger stora möjligheter till barn och ungdomar att 
se filmer som de inte skulle ha sett själva. 

Att £Ii lära sig att gå på bio, på samma sätt som man får lära sig att gå på teater. Man 
är så matad med det amerikanska sättet att göra att det kan var svårt a# kanske 
anamma och förstå en fiim fi-ån ett annat land som är gjord på ett amiat satt. Men det 
kan ge mycket att l&a sig att genomskåda hur filmmakania lurar en. 

En del likme kan fungera som bromsklossar vad gäller skolbiof2mer som erbjuds, for 
de tror inte att eleverna klarar av en del f h e r ,  men Ginger mer att man bara måste 
förbereda filmen ordentligt innan. Det har med %der att göra också, menar Ginger, 
"vid en viss åider får man inte säga att en viss sorts filmer är bra". 



8. Diskussion och slutsatser 

Syflet med denna uppsats har varit att ta reda på om skolbioverksamheten i 
Kungsbacka kommun är en etablerad verksamhet, viket jag har definierat som en 
verksamhet som aktörerna, d v s kulturarbetare, biografkgaren, elever, lärare och 
politiker anser ska finnas med i det ordinarie kulturutbudet riktat mot barn och 
ungdomar. Jag har i min uppsats utgått fian följande fiågestähingar: 

- Har mart lyckah och i så fall va$&? 

- Vad amer aktörerna om skolbioprojektet? 
- elever - kulturnamndipolitiker 
- lärare -fllmombud 
- biografagare - samt projektledaren 

- Har filmprojektgruppen f& kämpa för projektets fortlevnad? Om s i  är fallet hur 
hm mun gatt till väga? 

- Om så inte är fallet, vilka faktorer har befriimjat och bidragit till en dablerhg av 
skolbioverksamheten? 

I ett försök att få klarhet har jag derför genomfort ett antal kvalitativa intervjuer med 
berörda parter och under diskussionens gång belyses olika aspekter av skolbioprojektet 
sett ur deras synvinkel varvat med mina egna slutledningar. I detta avsnitt kommer jag 
också att knyta an till den litteratur som är relevant for diskussionen. 

8.1 Propositionens grundtanke och skolbioprojektet i 
Kungsbacka 

Den proposition Bengt Göransson presenterade 1987 om stöd for filmkulturellt arbete 
med barn och ungdomar var ett indirekt biografstöd samtidigt som det var en plan f2)r 
att ge bam och ungdomar tillgång till kvalitetsiilm under bra visningsforhållanden. Små 
biografer i landsorten hotades av nedläggning och åtgärder var nödvändiga. Skolbio- 
projekten skulle, genom att utnyttja de lokala biografm under dagtid, säkra de 
hotade biografernas existens samt "fostra" framtida biobesökare. Det ökande video- 
tittandet bland barn och ungdomar var en oroväckande faktor, ansåg många i samhäl- 
let. I november-december 1991 beraknades 80% av barn och ungdomar i Sverige ha 
video hemma (von Feilitzen 1993, s. 335). Skolbioprojekt runtom i landet skulle darför 
fungera som en motpol till videofilmerna. Göransson ansåg det också som angeläget 
att barn och ungdomar fick en f&rdjupad kunskap om och rörliga bilder Tör att 
bättre kunna skilja på fantasi och verklighet och forbättra fönisättnhpma att möta t. 
ex. spekulativt våld (prop. 1987/88, s. 461). 

I Kungsbacka sökte man stödet för fkkulturell verksamhet riktad mot barn och 
ungdomar första gången det erbjöds (ansökte 1988 for varterminen 1989, min 
anmär-) och man har nu haft &albio i sju år i kommunen. Eleverna har möjlighet 
att se en film per termin på biograf och man räknar med att 60 procent av Kungsbackas 



skolor går på bio varje år. Under vår- och hösttenninen 1994 hade man 55 slutna 
visningar för sammanlagt 8.700 barn och ungdomar i kommunen. 

8.2 Projektets utformning 

Man talar om "Kungsbacka-modeilen" ute i landet och pekar bl. a. på de arbetssätt 
projektgruppen använt sig av sedan starten 1989. Alla skolor har filmombud som för 
kulturkontoret är mycket viktiga. Lararna inbjuds till i&o&onskviiIlar d& man 
infonnerar och visar film %r lärama. Förhandsvisningar av skolbioi3merna är också ett 
grepp som har visat sig framgångsrikt. 

8.2.1 Projektgruppen 

Projektgruppen består av Birgitta Olsson och Ingrid Höghd fiån kulturkontoret samt 
biografagaren Christer Lundgren. Propositionen påtalade just vikten av att olika lokala 
sarnarbetsmodeiier for projekten prövades ut i landet (prop 1987188, s. 462). Det goda 
samarbetet mellan kulturkontoret och Christer inleddes redan i slutet av 1970-talet då 
man bö jade med Bio Kontrast visningar på biografen (se 7.1.1). Under hen har 
många arrangemang på biografen skett i nära samarbete med kulturkontoret och man 
anser fiån båda sidor att samarbetet fungerar mycket bra. 

V'iund talar i sim utvärdering av skolbioprojekten (1993) om "eldsjälar" bakom 
projekten och i 75 procent av enkäterna anger man att det h s  en sådan bakom den 
lokala skolbion. Många anser att projektet står och faller med eldsjälen. Några projekt 
angav också att det fanns en grupp av "eldsjälar" bakom projekten (Viund 1993, s. 
3 1). Jag anser att Kungsbackas &projektgrupp är just en sådan samling av "eldsjälar" 
med Birgitta Olsson i spetsen. Deras egna intresse for filmen, de filmkumkaper som 
alla i projektgruppen har samt den kulturpolitiska ambitionen att fora ut bra iilm till 
barn, ungdomar och vuxna i bra biografwljö är en bidragande orsak tiil att skolbion 
och biografen är väl kända i Kungsbacka. EAer att ha arbetat som lärare i arton år i 
kommunen är Birgitta vd införstådd med skolans sätt att arbeta. Förutom skolbion 
åker Birgitta också runt i länet och undervisar i hur man gör tecknad film. Hon är aven 
filmkonsulent for Hallands läa Christer Lundgren sätter filmrepertoaren for biografen 
själv och har stora kunskaper om iilm Han har också bra kontakter inom h- och 
biografbranschen. Jag tror att lärare och skolledare i Kungbacka kanner att det arbete 
projektgruppen utför är professionellt och genomtänkt. 

8.2.2 Biografen 

Lasse Svanberg fragar sig v d o r  biografen är predestinerad att bli en storstads- 
Breteelse och menar att det borde vara en &sIrlig &&et att ha en bra biografi 
närheten av där man bor (Svanberg 1991, s. 76@. Projektgruppen såg hotet mot 
biografhäthgen och att många barn gick miste om fiimupplevelser på biograf som 
grunden %r skolbioprojektet och Birgitta menar att Saga-biografen är ett bra exempel 
på att Göranssons indirekta biografstöd har hjalpt. Hon pekar på vikten av en biografs 
existens för infiastnikhiren i ett litet samhälle som Kungsbacka. Biografen är en 
neutral plats där olika manniskor kan mötas. Skolbioprojektet hat bidragit till Saga- 



biografens fortsatta existens och biografen uppvisar bra beläggning. Den publik som 
går på Bio Kontrast visningarna på lördagar t ex består till Övervägande del av 40- och 
50-åringar, som statistiskt sett inte går på bio i någon större utsträckning. Birgitta 
menar att detta beror på att man presenterat bra film under en lång tid och att man p% 
så sätt "gödslat" filmklimatet och resultatet är en stor biopublik (se 7.1.1). Personligen 
förstår jag att folk i Kungsbacka kommer till den här biografen. Den finns nära och 
håller en bra och varierad repertoar. Christer fiamstår som en person med ett genuint 
intresse för film och en önskan att förmedla den till barn och ungdomar. Jag anser att 
hans motiv i huvudsak gnuidar sig i en kulturpolitisk vilja att sprida god fiim till 
morgondagens biobesökare, kombinerad med de kommersiella motiven som ju är en 
förutsättning för biografens fortlevnad. 

8.2.3 Filmvalet 

Filmprojektgruppen bestämmer inför varje termin vilka filmer som ska erbjudas 
skolorna. Filmlistorna förses med åldersrekommendationer och filmombuden 
informerar sedan lärarna om filmerna. Lärarna f"ar möjlighet att se filmerna under 
förhandsvisningar som hålls innan de visas for eleverna, vilket kan underlatta for- och 
efterarbetet av filmerna (se 8.3 .2) for l&aren. Cajsa Mitchell talar om att filmen kan, 
om den används rätt, vara ett berikande medel för barnet i utveckling då det ofta 
identifierar sig med karaktärer i filmen och därigenom kan f3 hjälp att bearbeta h l o r  
och upplevelser (Mitchell1989, s. 145). För många ungdomar är h e n  ett medel i 
deras identitetssökande. Elisabet Edlund talar om att lustfyllda och starka filmupp- 
levelser for barn och ungdomar skapar en respekt for filmen som konstart och menar 
att detta är nyckeln till en medveten, framtida biopublik som vågar stalla krav på 
filmutbudet (Edlund 1986, s. 24). 

Christer på biografen ser det som mycket positivt att man inom ramen för skolbio- 
projektet har kunnat visa filmer som inte annars har någon kommersiell kr& (se 7.2.2). 
Han anser att filmen är ett bra kompletterande redskap att använda i skolan for att t. 
ex. behandla vardagliga problem som missbruk, mobbing eller invandrdentlighet. 
Projektgruppen försöker d d o r  välja filmer som tar upp olika ämnen eller berör 
historiska händelser, tidsepoker m. m. 

Lärania har olika åsikter om vilka kriterier som ska styra valet av filmer. En orsak till 
detta kan vara att de intervjuade lärarna undervisar elever i olika åldrar. Läraren p& 
mellanstadiet tycker att det är viktigt att utnyttja förhandsvisningarna för att kunna 
välja filmer som barnen uppskattar, så att filmupplevelsen blir positiv. Hon menar att 
om barnen får en negativ filmupplevelse går de miste om det som man som &rare viii 
att de ska ta till sig, men hon går inte närmare in på vad detia innebär (se 7.4.1). Lana 
på skola 2 ser att det är viktigt att filmen har ett budskap när man går på skoltid och 
menar att Bmmediet är ett bra redskap i undervisningen, speciellt för SO-men.  Lana 
tycker att eleverna bör vara 15 år for att kunna anamma filmerna (se 7.4.1). Clark 
utnyttjar också möjligheten att gå på f u r h a n d w g a r  och tittar då efter iiimer som 
berör hans ämnen, samhällskunskap och psykologi. =Men använder till skillnad fran de 
andra lärarna inte filmerna i sin undervisning utan väljer filmer som hon tror att 
eleverna kommer att uppskatta och må bra av. Clark och Lana väljer filmer som passar 
deras ämnen men Lana menar anda att det är viktigt att eleverna hat nått nionde klass 

' 

för att kunna ta till sig filmerna på rätt satt. Det är svårt att uttala sig om sklunaderna 



mellan lärarnas olika sätt att välja filmer är beroende av deras personliga intresse for 
film eller att de lärare som unde~sar  lägre årskurser kanner ett större ansvar för att 
deras elever f% se "rätt" f'ilmer. Jag tror personligen att det är en blandning av båda. 
Både läme och filmombud anser att filmrepertoaren kulturkontoret och biografen 
erbjuder varje termin är mycket bra. 

En av eleverna i gymnasieklassen menar att skolbiofilmema är bra för de har alltid ett 
budskap och alla fjcra anser att Schindler's list och Swing kids var bra tack vare sina 
skildringar av händelser i historien som vi manniskor måste ta lärdom av (se 7.7.2). De 
@ra intervjuade i femte klassen tycker att de skolbiofilmer klassen far se är bra. Elev- 
erna fiån skola 2 har bara sett en film tillsammans och har duor svårt att uttala sig om 
filmema skolbion erbjuder. Pumans dotter har berört dem starkt. Denna skola är den 
som ligger längst ifih biografen av de skolor jag har vänt mig till for intervjuer och en 
av anledningarna till att de inte går på bio så ofbi är problemet med bussar. En annan är 
att deras lärare anser att det är viktigt att de har nått nionde klass för att kunna "anam- 
ma" filmerna, vilket jag anser är en underskattning av elevernas förmaga. Privat ser de 
flesta ungdomar mycket avancerade filmer i &åga om action, vald m. m. Jonas Wall 
gjorde 1988 en enkatundersökning med skolelever om vad de väljer att se på video 
(Wall 1988). Han såg att ungdomar idag väljer andra filmer än vålds- och porrfilmer 
som unga gjorde i början av 1980-talet då videon var ny. Ungdomar har utvecklat en 
kunskap om videomarknaden vilket har medfört att de besitter en kulturell kompetens 
som gör att ungdomar väljer filmer mer aktivt idag (Wall 1988, s. 27Q. Eleverna i 
årskurs fem endast se filmer som läraren anser är avkopplande och klassen kiarar 
av. Jag menar att de filmer skolbio erbjuder skolorna är av god kvalitet och utvalda för 
att beröra och ge barn och ungdomar kunskap, inte att skada dem. Det hanger på 
lärarn att låta barnen fa fumupplevelser som berör, inte bara underhålier och fungerar 
som avkoppling, de filmerna ser de hemma. Med ett genomtänkt for- och efterarbete 
kan elever, oberoende av ålder, anamma filmer som är anpassade efter deras ålder (se 
8.3.2). 

8.2.4 Filmombuden 

Kungsbacka är ett av få projekt i Sverige som har lyckats etablera tanken med film- 
ombud på alla skolor. Detta har varit en &amgångsrik satsning som har underlättat 
arbetet for projektgruppen att sprida information om skolbio på skolorna, förankra 
projektet hos skolledning samt bredda intresset for film biand lärare i Kungsbacka. Jag 
menar att utan denna strategi hade skolbion inte stått där den s& idag. Filmombuden 
är VIP-personer för projektgruppen och behandlas &efter med luel lda  filmkviällar 
med mat och överraskningar. Med hjälp av denna modell har man åstadkommit en liten 
"armé av filmälskare" som sprider den goda nyheten om filmen och dess möjligheter 
ute på skolorna. Lauren ser det som ett av  ombudets viktigaste uppgifter att 
förankra skolbion hos skolledningen så att ingen sätter stopp i slutandan (se sid. 7.3.3). 

De intenjuade lärarna pA skola. 2 och 3 anser att filmombuden &&ter sin uppgift bra 
och att all nödvändig information kommer dem ttidlhada. LAraren på gymnasieskolan 
menar att filmombudet mte &or någon speciell uppgift mer än att hon förser lärarna 
med nödvändig information (se 7.4.2). Han har ett genuint -esse och väljer 
filmer som passar in i undervisningen och är antagligen inte beroende av filmombudets 
uppmuntran för att använda skolbion. En annan orsak kan vara att man på skola 1 har 



arbetat hårt for att etablera filmen och att filmombudet nu kan skörda fiukterna av 
detta och inte behöver anstränga sig så mycket eftersom lärarna använder skolbion som 
en naturlig del av skolarbetet. Lärare som arbetar på skolor där filmen inte är så 
etablerad och själva inte har ett speciellt iihintresse är beroende av ett bra filmombud 
som informerar och "puffar" på sina kollegor, så att eleverna får möjlighet att gå på 
skolbiofilmer. 

8-2.5 haformation, marknadsföring och material 

De tre lärarna anser att marknadsföringen av skolbio är tillräcklig och att informa- 
tionen fih kulturkontoret är bra och innehåller det man behöver veta. Filmombuden 
har ju en viktig uppgift i att sprida information om filmer, forhandsvisningar och 
informationshällar på biografen så att lärarna kanner sig delaktiga och upplever att de 
har stöd från kulturkontoret. Lärarna på skola 2, där Ester är filmombud, är beroende 
av flminfonnationen då dessa läme sälian utnyttjar forhandsvisningarna. Lana tror att 
skolbion skulle utnyttjas ännu bättre på hennes skola om lärania satte sig ned med 
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skolbib&&rmationen vid varje terminsstart och planerade in filmen i undervisnuigen 
som man gör med alla andra ämnen (se 7.4.2). Att döma av intervjusvaren anser både 
filmombud och lärare att information och marknadsföring är tiiiräclciig. Det bör 
tillaggas att det flera gånger under intervjuerna påpekats av lärare, filmombud och" av 
Birgitta att skolbio och film endast är en av många saker som man gör i skolan. De 
positiva svaren gäilande information och marknadsföring tolkar jag d i o r  som ett 
tecken på att lärare och fiknonibud inte saknar någon information eller anser att något 
bör ändras. Christer på biografen tror att man når de som vill bli nådda. Det fbm 
filmombud på alla skolor i kommunen och information skickas tili samtliga vare sig 
man använder sig av skolbio eller ej. Christer menar att det på de icke- 
sko lo^ &?ärare eller skolledare som av någon anledning motarbet det 
av filmen i skolan (se 7.2.2). 

Mormationshällarna på biografen är välbesökta och lärarna brukar, efter att informa- 
tion delgivits eller en föreläsning avslutats, bjudas på en smygpremiär av en kommande 
film. Detta är en del av projektgruppens sätt att marknadsföra filmen gentemot lärania. 
"Os film över lärarna så att de kommer att äiska filmupplevelsen på biogrden - då tar 
de med sina elever dit också!" (se 7.1.2). Det viktiga är att lärarna under de här 
häilarna får se film i egenskap av vuxna och inte i egenskap av pedagoger. Strategin 
är enkel men mycket uppskattad av Iararna och jag menar att detta är ännu en bidrag- 
ande orsak till att skolbion och biografen befinner sig där de gör idag. 

Det pedagogiska materiaiet be& i huvudsak av de fihhancl1edninga.r som Filmins- 
titutet flamstäiler till de flesta filmer vilka sedan lärarna har till sin hjälp vid för- och 
&erarbete av filmerna. TU handldgarna f h s  också excerptkassetter som man kan 
låna hos Birgitta. När fbhmdledniugar inte finns bnikar Birgitta skicka ut recen- 
sionsklipp t. ex. som man kan arbeta med. Några av de intervjuade påpekar att material 
och information ibland anländer med kort varsel före visningarna, vilket kan stressa 
vissa lärare. Varken lY.mombud eller lärare har i intervjuerna något annat att Haga p& 
vad gäller materialet iTan kulturkontoret vilket tyder på att man finner handlednings- 
materialet tillräcwigi. 



Pedagogiska ambitionen 

För att beviljas stöd har skolbioprojekten varit tvungna att ha en pedagogisk ambition, 
"med pedagogisk ambition avses någon form av fördjupande uppföljning som i första 
hand inte behöver vara riktad till barnen, utan har t. ex. kunnat vara organiserad i form 
av studiedagar för lärare, föreläsningar i filmkunskap för föraldragrupper o. s. v. 
(Viklund 1993, s. 8). I Kungsbacka består den pedagogiska ambitionen av att lärare 
genom fortbildning i film och rörliga bilder ska kunna för- och efterarbeta de filmer de 
har sett tillsammans med sina elever. Birgitta Olsson menar i sin rapport om film och 
biografsituationen i Hallands län (1992) att 

en medveten skolbioverksamhet ger barn en möjlighet att uppleva film och genom 
bearbetning och diskussioner tillsammans med kamrater och vuxna tolka tillvarons 
mekanismer. En passiv iihkonsumtion ger inte barnet någon chans att sortera intryck 
eller kritiskt betrakta bildnödet (Olsson 1992, s. 35). 

Genom att bearbeta filmupplevelsen får eleverna inte bara kunskap om den sedda 
flmen utan också om hur rörliga bilder m e r a . .  I antologin Skolan och de rörliga 
bildema (Skolöverstyrelsen 1986) har Elisabet Edlund sammanstallt de ansatser som 
gjorts i skolan för att visa vad man kan göra med film och for att inspirera lärare och 
andra som arbetar med barn och ungdomar att använda filmen. Birgitta förklarar, tiilika 
med Edlund (se 4 3 ,  den pedagogiska tanken bakom skolbio med hjälp av en triangel 
(se 7.1.4). Inuti triangeln skriver Birgitta - att göra kunskap levande. Filmen kan ge 
kunskap om människor, olika tidsepoker och samhällssituationer. Genom den egna 
filmupplevelsen - som är privat, reflektionen - diskussioner och efterarbete i klass- 
rummet och det egna skapandet - att själv få arbeta med film och rörliga bilder, får 
unga kunskap om olika fenomen och om hur h e d i e t  fungerar. I Skolan och de 
rörliga hiIdem (Skolöverstyrelsen 1986) berättas om två lärare på en högstadieskola 
som ville levandegöra lag och rattsmomentet inom samhzillskunskapen. Eleverna fick 
göra en videoiiim om en väskryckning. Lärarna anser att 

Bildämnet borde oftare beredas möjlighet ati verka parallellt och tillsammans med 
andra skolämnen. Detta dels för att eleverna ska upptäcka och Iara sig hantera bildens 
möjligheter och nyansrikedom, dels för att hjälpa till att bef"asta övriga ämneskun- 
skaper (Skolöversiyrelsen 1986, s. 100). 

Kungsbackas skolbioprojekt har inte utmynnat i några projekt av den här typen. Man 
har kommit en bra bit pli väg då det gäiler att ge barn och ungdomar egna fiimupp- 
levelser och uppfaningen av flmerna sker i olika hög utstracknhg efter lärarens egen 
förmåga och intresse. Förhoppningsvis kommer skolbion utvecklas till att rymma även 
video- och andra filmaktiviteter likt den som nämnts ovan. Lärarna anser redan att det 
är svart att få in filmen p& schemat så det kan bli svart att motivera dem att anviinda 
iimu ett nytt medel i undervisningen (se vidare 8.3.1). 

Skolan och filmen 

Gunnar Svensson talar om att kultur ska fisnas i barns och ungdomars narmiljö och att 
skolan har en stor upp@ inte bara som kunskapsförmedlare, utan också som kultur- 
förmedlare. Han menar vidare att kulturen kan komplettera skolarbetet och göra det 



roligare både for läme och elever. Svåra ämnen som kärlek, död och vänskap kan 
lättare belysas och behandlas om man har en fiim, pjäs eller bok att utgå ifrån 
(Svensson 1993, s. 27). 

Det ligger ett stort värde i ett nära samspel meilan teoretiska ämnen och praktisk- 
estetiska. Modern forskning har visat hur a b d r a k t i o n s f ö ~  logiskt tankande och 
språklig &@t - sådant som styrs f%n den vanstra hjärnhaivan - förbämas om 
också den högra hj-m £i% vara aktiv. Denna är centrum för t ex sinnesför- 
nimmelser, kroppsspråk, och känslomässig -on, sådant sam stimuleras i 
p d d k k d k a  ämnen och genom hlturaktiviteter. 

Birgitta menar att det är svart att etablera h e n  i skolans värld p g a att man av 
tradition inte har arbetat med denna konstart. Hon tror att detta grundar sig i en rädsla 
för h e n  som bottnar i debatten fiån 1980-talet om våldsfilm och våldsvideo. Cajsa 
Mitchell menar att det är viktigt att barn far ta del av iilmen, såväl som av andra konst- 
former. Hon pekar på den syn på TV, film och video som man ofta möter i många 
läroböcker i barnpsykologi och barn- och ungdomskunskap - att iilm är något som 
barn bör skyddas ifrån - och menar att denna syn oftast grundar sig i den vuxnes 
okunnighet (Mitchell 1989, s. s. 143Q. Elisabet Edlund menade 1983 att diskussion- 
erna om videoviildet riskerade att föräldrar och iärare blev "negativa och skeptiska till 
film över huvud taget" (Edlund 1983, s. 14). Och Par man tro Birgitta så stämmer detta 
val överens med den syn skolan har på h e n  idag. Jag menar att man i Kungsbacka 
genom skolbioprojektet på vissa skolor har kommit en bi på väg mot att acceptera och 
etablera filmen i undervisningen. Den medvetna satsningen på att visa film for lärare i 
egenskap av vuxna, filmombudens placering på skolorna, en bra projektgrupp samt 
fortbildning i iiim och rörliga bilder har bidragit till att filmen på många skolor i kom- 
munen ses som en konstart som är användbar i undervisningen. 

På skola 1 och 3 har man kommit långt med filmen. Skola 1 har ett iilmombud som 
alltid hafl ett intresse for film och är bl. a. delaktig i att man med stöd fran Filmins- 
titutet byggt en mediaverkstad samt utbildat två lärare i videoteknik. Lauren är också 
engagerad i den mediagren som skola 1 fian hösten 1995 erbjuder elever på S-pro- 
grammet (se 7.3.4). Man har arbetat i tio år för att integrera filmen i undervisningen 
och Lauren understryker att h e n  är ett naturiigt inslag i skolarbetet (se 7.3.2). 
Filmentusiasterna har blivit fler på skola 1 under hren och jag tror att närheten till 
biografen samt ett engagerat iilmombud är några av de bidragande faktorerna till 
filmens starka stallning på skola 1. Samma fönitsättningar galler för skola 3 som också 
har ett filmombud som kanner starkt för filmen. Doris menar att ingen kare på skolan 
missar förhandsvisningarna och att de flesta larare använder filmen i undervisningen 
men att man inte kan räkna med att alla ska satsa lika mycket. Under läsåret 1994f95 
finns skolbio inskriven i den lokala arbetsplanen @r skola 3. Diskussionernib-nmt en 
eventuell kulturprofilering av skolan har gjort att man ska forsöka använda sig av film, 
teater samt konstutstahingar i högre utsträckning än fönit (se 7.4). Skola 2 har som 
m t s  lång väg till biografen vilket medfor att skolan måste hyra en egen buss och 
deita innebär en stor kostnad. Filmombudet är nytt sedan ett år tiilbaka och filmen 
f ö r a e r  inte för mig ha hafl samma goda f6ru-ar att etablera sig som konst- 
form på denna skola som på de två d a .  Filmombudet är and% mycket positiv tili 
filmen och skolbioprojektet och om problemet med bussar 16ser sig kanske eleverna på 
skola 2 i framtiden kommer att få delta ofiare i skolbiovisningarna. 



Lärarnas.egen vilja att använda filmen i undervisningen är naturligtvis också en faktor 
att ta hänsyn tiii. Under intervjuerna med lärare och filmombud på högstadiet och 
gymnasiet fiamkom det farhågor om vad de nya läroplanerna kommer att innebh for 
användandet av skolbion. På skola 1 t ex har man sett att införandet av nettotid'' i 
undervisningen har resulterat i att man inte kan förlägga elevvisningar under skoltid 
iängre utan eleverna f%r gå &er skolan. Lauren anser att skolan behöver ha en flexi- 
bitet som möjliggör att man kan uppmärksamma specieiia händelser i samhället som 
kan kopplas till en film, förelasare eiler dylikt (se 7.3.2). Det iimu många moment som 
ska inrymmas i skolarbetet under ett Iasar och filmen och skolbioprojektet är bara en 
liten del i detta arbete. Projektgruppen har en ambition att visa läme att film inte är 
något konstigt och svårt utan kan vara ett bra hjälpmedel i undervisningen. Denna 
önskan krockar tyvän ibland med att lararna upplever att man inte har tid att inlemma 
nya metoder i skolarbetet och att man saknar kunskaper for detta (se vidare 8.3.3). 

8.3.2 För- och efterarbete av filmerna 

När man ska använda filmen i skolan anser Birgitta att förarbetet inte behöver vara så 
omfattande men däremot är det viktigt att placera fiimen i rätt sammanhang. Läraren 
har ett ansvar gentemot eleverna att förbereda dem eftersom fiimerna de ser är sådana 
som de aldrig hade valt sjalva eller har hört taias om förut (se sid 7.1.4). Man bör 
istäiiet grundligt tänka igenom hur man vill arbeta med iihen i klassrummet efter 
visningen. Birgitta tycker att enbart fiaga sin klass om vad de ansåg om filmen och om 
den var bra är en dålig metod och pekar på många tänkbara uppföljningssätt (se 7.1.4). 

Utifrån de intervjuer jag har genomfort förstår jag att vissa b a r e  tycker att det kan 
vara svårt att efterarbeta fiimupplevelser i klassrummet. Förarbetet daremot brukar inte 
vara så omfattande. Filmhandledningania används for att ge elevema en kort inblick i 
vad fiimen handlar om, under viken tid och var den utspelar sig. uiför filmer som t ex 
Schinder's list, vilka behandlar centrala teman som nazismen och 2:a världskriget, 
väljer Clark att t ex gå igenom ideologien och dess grundtankar innan för att klassen 
ska sitta med lite förkunskaper under filmen (se 7.4.1). Lana presenterade landet 
Guatemala för sin klass innan de såg Pumans dofter för att de s M e  veta lite om landet 
där filmen utspelar sig (se 7.4.1). Christer på biografen menar att det märks under 
skolbiovisningarna vilka klasser som inte har blivit informerade om %en i förvag 
eftersom de har svårt för att koncentrera sig (se 7.2.3). 

Den uppföljning som sker av fiimerna är likartad vid jatr$orelse mellan de tre inter- 
vjuade lärarna. Vivien har möjlighet att efterarbeta filmen i klassrummet samma dag då 
skola 3 o h s t  förlägger sina skolbiobesök till förmiddagen. E k  en altmiin diskussion 
om den sedda filmen skriver eiler ritar barnen om fhen .  Vivien menar att hon skulle 
vilja arbeta med andra bearbetningsmetoder men anser att tiden inte räcker till. De 
andra två lämna som använder filmen i undervisningen anser att det är vikiigi att 
eleverna f"ar diskutera filmen efteråt. Clark diskuterar med eleverna dels om iiim- 
upplevelsen men också om faktabakgnuiden i fiimen som ofta kan knytas till samhaUs- 
kunskapen. Lana går vidare med h e r n a  och integrerar dem i sin undervisning och 
menar att hon har haft stor nytta av alla fiimer i sina ämnen (se 7.4.1). Det är väldigt 
individuellt fih laare till larare hur man v d .  att arbeta med fiherna och hur mycket. 
I utvärderingen av skolbioprojekten i Sverige (1994) har Klas Viklund sett att upp- 
följningen av fiimerna har skett efter den enskilde lärarens engagemang och egna 



hiresse av att tillsammans med sina elever gå vidare med filmupplevelsen. Han undrar 
darfor vad som ska ses som pedagogisk ambition i skolbioverksamheten - "att man 
måste folja upp filmvisningen med diskussioner och aktiviteter eller räcker det med att 
ge barnen ett seriöst forhåbingssätt till filmupplevelsen?" (Viklund 1994, s. 25). Jag 
ariser att om filmen och skolbion blev inskriven i alla lokala arbetsplaner på skolorna, 
vilket projektgruppen har som mal, skulle metoder for uppföljning kunna utarbetas och 
de lärare som kanner sig osälcra inför att arbeta vidare med filmupplevelsen och integ- 
rera i sin undervisning skulle få riktlinjer att gå efter som inte bara litade till 
Wens egna engagmang. Genom bra filmupplevelser och adekvat efterarbete av fiimer 
menar jag att barn och ungdomar f"ar ett seriöst förhållningssätt till film och medier och 
darf6r är det viktigt att lärarna känner sig säkra i den här rolien. 

Alia intervjuade dever berattar att förarbetet brukar innebära att de £ar del av filmens 
handhg. På högstadiet och gymnasiet f"ar man, beroende på h e m  karaktär, ibland 
också veta var filmen utspelar sig, centrala ämnen och tidsepoker som behandlas. De 
anser att det är bra att veta lite om filmerna innan, men att det inte får bli for mycket 
forinformation. Vad gälier uppföljningen av fiimerna anser eleverna i hkurs  fem att 
efterarbetet är bra. Jag fragar om de anser att man kunde arbeta på något annat sätt, 
men de kommer inte på något (se 7.5.3). Detta entydiga svar, tolkar jag som ett tecken 
på att eftersom läraren inte integrerar hupplevelsen med sin undervisning ser inte 
dessa elever skolbiobesöken som något m a t  än trevliga biobesök. 

I &skurs nio har man bara sett en film tillsanrmans, Pumans htter. Filmen berörde 
eleverna starkt och vid intervjutillfället (december 1994, min anmärkning) väntar en 
diskussion i helklass. En av eleverna anser att läraren ger intryck av att vilja diskutera 
och göra så mycket av %en, vilket hon inte tycker är nödvändigt. M a  &a anser 
ändå att det är bra att diskutera d upplevelsen, men en av aktörerna tycker att man 
kunde folja upp %en ännu bättre. Hon menar att filmen bidrog till att hon ville göra 
något for de krigsdrabbade i Guatemala, som att starta en insamling t ex. (se 7.6.3). 
För eleverna i denna klass är skolbiofilmerna något nytt då detta är den forsta flhen de 
har sett och metoden att arbeta med film i undervisningen känns kanske lite fram- 
mande. En av de intervjuade eleverna p& gymnasiet anser att man kunde arbeta mer 
med uppföljningen av filmerna och föreslår grupparbeten om Sydamerika efter att ha 
sett Pumans dotter. Hon menar att hon och de andra vet for lite om Sydamerika. Detta 
tror en annan av eleverna var anledningen till att han inte tyckte att filmen var s& bra. 
Han menar att Guatemala och inbördeskrigets fasor känns för avlägset för att man ska 
kunna ta filmen till sig (se sid. 7.7.2). Eleverna anser att deras lärare kunde arbeta mera 
med filmerna efteråt. Film gör inte bara kunskap levande for stunden utan det kan 
också föda en langtan efter mer kunskap om spedika händelser, personer, tider och 
länder. En del av eleverna upplever jag skulle vilja gå vidare med filmupplevelsen och 
de lainskaper de har fatt genom filmen medan andra anser att det räcker med det deras 
Iarare gör. Detta tycks höra samman med vad eleverna anser om Bmen de har sett. Jag 
tror att elever och lärare tiilsarnmans skulle kunna utarbeta metoder för efterarbete för 
en del Bmer. 

8.3.3 Behov av fortbiidning för ~~~~e 

Viund talar i sin rapport om att många läme anser att de behöver fortbildmg i 
&kunskap och de flesta projekt i Sverige har haft & att tillgodose detta behov 



själva. Han menar att "en tänkbar orsak kan vara den tröghet som h inom skolans 
organisation där studiedagarnas program och inriktning ofta är planerad sedan långt 
tillbaka och där det är svårt att som projektledare eiier enskild lärare att påverka 
innehållet" (Viklwd 1994, s. 26). 

I Kungsbacka har projektgruppen med pengar från skoIfdrvaitningen vid dgra W i e n  
anordnat studiedagar inom ramen för det ordinarie studiedagsprogrammet. På prog- 
rammet har funnits föreläsningar om iilm och rörliga bilder och h u  man förmedlar 
dessa tiil barn och ungdomar (se 7.1.2). Detta menar jag är ytterligare ett tecken på det 
positiva fdmkbmat som råder i Kungsbacka kommun. Informationskvijlhma på 
biografen brukar vara fhllbelagda och uppskattade av lärarna. Regissörer, filmpeda- 
goger, flhare m. fl. har inför full salong talat om film och olika arbetssätt att fdrmedla 
denna. Birgitta skickar förutom den iiimpedagogiska tidsdu-iflen Tusen och enfilm 
också annat filmmaterial till skolorna som kan vara av mtresse for lärarna. Behovet av 
fortbildning är trots ansträngningana fian filmprojektgruppen stort anser de inter- 
vjuade larania och filmombuden. Clark är en av de två lärare som har fatt utbildning i 
videoteknik, men anser ändå att han behöver mer kunskap. Filmombudet på skola 2 
menar att problemet med fortbiidning är att andra ämnen vajs och prioriteras av 
lärarna vid kursdagar (se 7.3.2). Som jag tidigare nämnt är film och skolbio bara en av 
många saker som lärarna befiandlar under ett lasår. Birgitta och de andra i %projekt- 
gruppen vill att lärarna ska första att filmen kan hjäipa dem och berika undervisningen, 
men med för lite kunskaper om Momedling och ont om tid väljer en del lärare att 
endast använda filmen som en avkopplande aktivitet. Behovet av fortbiidning kvar- 
står, viljan att lära sig finns bland många läme, men tiden räcker inte d. 

8.4 Den lokala förankringen 
. . 

Ett skolbioprojekt kan som längst erhålla stöd &ån Filmuistitutet i tre h. Under 
stödperioden ska projektet de-era verksamheten och forankra den lokalt så att 
kommunen ochleiler foreningslivet efter stödperiodens slut helt övertar h i e r i n g e n .  
Birgitta Olsson menar att pengarna till skolbioprojektet säkrades ganska tidigt hos 
kommunen och anser inte att man har fatt kampa för projektets fortsatta existens. Hon 
påtalar vikten av att projektgruppen hela tiden har arbetat strategiskt for att forankra 
projektet hos lärare, skolledning och politiker. Genom användandet av filmombud har 
man kunnat sprida information om skolbio till lärare och skolledare. Informations- 
kväliar där 1- fatt information, förelasningar och "marinerats" med bra film har 
varit ett annat satt att forankra projektet bland skolans personal. Detta har medfort att 
många läme har utvecklat ett stort intresse för film. Birgitta anser att skolan är en 
förhåiiandevis stangd institution när det gaUer att lyssna till u todende .  Darfor har 
det varit en fördel att dels kunna använda kollegor tili lärarna för att presentera filmen i 
skolan och dels att Birgitta själv som k a r e  h e r  skolans "sprak" och sätt att arbeta. 

I det kulturpolitiska programmet (1 99 1) står det att kulturnämnden i Kungsbacka bl. a. 
ska prioritera program och aktiviteter for barn och ungdomar. Det star också att man 
ska "bidra M att skapa forståelse for film som komtnärligt medium samt som medel 
för kommunikation och debatt" (Kungsbacka kulturnämnd 199 1, s. 8). Birgitta 
påpekar att det inte är självklart att kommuner tar ansvar a r  filmen som konstart. I 
slutet av ?O-talet hade ett srrmarbete inletts mellan M e e n  och Saga bio med 
Bio Kontrast visningar och detta fungerade bra. Politikerna i kommunen såg att 



förutsättningarna var bra och man satsade på skolbio. Både kulturnämnden och 
kornmunfullmáktige, v&h man betalar ut pengarna, har varit positiva till projektet 
fi bö jan, menar den intervjuade kulturnämndspolitikern. Hon kan inte minnas att 
någon i nämnden någonsin motsatt sig förslag gdlande skolbion. Ärendet behandlas 
siillan på kulturnämndens sammanträden, om inte ekonomiska beslut, nya förslag eller 
idéer ska tas i beaktning. Beslutet att verksamheten ska finnas är redan taget och 
nämnden anser aven att projektet uppfyller de d som är uppsatta. 

Kungsbacka är belaget nära storstaden Göteborg som har ett mycket brett kulturutbud. 
Trots detta har man ändå valt att satsa mycket på kultur i kommunen. Man har till 
skillnad fran många andra kommuner en enskild kulturfonraltning med en kulturchef, 
istallet for en sammanslagen kultur- och fiitidsforvdtning. En del tror att detta kan 
bero på att politikerna anser att den kulturella verksamheten fungerar bra och är en 
viktig del av kommunen (Svedstam 1994, s. 3Q.  Detta kan ha bidragit till att man 
beslutade att bygga det kulturhus som 1994 invigdes i Kungsbacka. Kommunen har 
sedan mitten av 1950-talet sett en kraftig tillväxt i befolkning, som i hög grad består av 
högutbildad medelklass och biblioteksvana invånare (lilja 1995, s. 10). Kulturhuset 
hyser förutom ett välbesökt huvudbibliotek också en kulturskola. Flera grundskolor i 
kommunen har också kulturprofil. 

8.5 Projektets betydelse för aktörerna 

Skolbion i Kungsbacka är känd i Sverige bl. a. tack vare sin lyckosamma etablering av 
*ombud på alla skolor. Vad har då skolbioverksamheten for betydelse for aktörerna? 

8.5.1 Filmombud och lärare 

De tre filmombud som intervjuats är naturligtvis mycket positiva till projektet. De 
jobbar på skolor där filmen är "accepterad" som konstart, bortsett från de skillnader 
som finns mellan hur de enskilda lärarna använder flmen i undervisningen. Filmen 
motarbetas inte på de tre skolor jag har besökt. Filmombuden har därför, enligt min 
åsikt, en lätt uppgift då de ansvarar for att informera om något som de själva har ett 
stort intresse av. Den uppbackning och uppskattning de far Eran filmprojektgruppen 
forstärker ännu mer kanslan av att det är roligt att vara filmombud i Kungsbacka 
kommun. 

Lärania ses liksom filmombuden som mycket viktiga av projektgruppen då det är de 
som bestämmer om elevema ska f"a ta del av skolbio~erna. Birgitta tror att lärarna är 
stolta över att de är med i ett projekt som det talas viil om i Sverige och Christer på 
biografen tycker att det är viktigt att både lärare och &ombud ett erkännande f"or 
det arbete de utfor med skolbion (se sid. 7.2.3). De tre filmombuden menar att lärarna 
på deras respektive skolor uppskattar att kunna använda flmen i undervisningen, i 
olika stor utsträckning. Kulmdspo l i t iken i  tror att lärarna ser skolbion som något 
dels att använda i undervisningen och dels som avkoppling. Larania sjäiva anser att 
skolbion är bra men använda den på olika att och i olika stor utstrilckning - som ett 
medel i undervisningen eller som avkoppluig. Jag tror att skillnaderna i användande 
b1.a. beror på bristande kunskaper om iilmmediet och hur man ska gå vidare med 
filmupplevelsen, tidsbrist - skolan har ett pressat schema och de gamla, beprövade 
metoderna får gå fore. Filmen är ännu inte helt etablerad som konstform i skolan aven 



om man i Kungsbacka har kommit en bra bit på vag mot en sådan etablering och ett 
faktum är att alla Itinre är inte intresserade av Wn och av att använda den i under- 
visningen. 

8.5.2 Elever 

Christer på biografen tror att det betyder mycket för eleverna att gå på skolbio, vare 
sig det handlar om att slippa skolan eller att se en bra Wn och göra något tillsammans. 
De tre intervjuade lärarna tror att biobesöken betyder mycket för eleverna. Ett &om- 
bud menar att vissa elever kan kärma sig "dirigerade" på bio för att det anordnas 
genom skolan. Vid intervjuerna med eleverna fhmkom endast ett uttalande som tydde 
på sådana Kikter (se 7.6.2). Melianstadielämen är fdrvånad över att hennes kiass 
kommer ihåg alla iiimtitlar tili filmer de har sett under skoltiden och inser att hon har 
underskattat betydelsen av biobesöken for sina elever (se 7.4.3). På skola 3 brukar 
f h e n  placeras överst på utvärderingslistorna eleverna Qller i om skolans aktiviter. 
Eleverna på mellanstadiet tycker att det är roligt att gå på bio med skolan for man 
slipper lektioner men två av aktörerna anser att det är roligare att gå privat for då kan 
man köpa godis och fiöken kan inte bestamma var man ska sitta. Aven bland hög- 
stadie- och gymnasieeleverna £ramkom aspekten med att man slipper ha lektioner p g a 
skolbiovisningarna, men dessa svar tog jag inte helt på allvar. U@ån intervjuerna har 
jag kunnat utläsa att eleverna är nöjda med skolbion i Kungsbacka. Projektet har också 
bidragit tiu att man på skola 1 hösten 1994 kan starta en mediagren på S-programmet 
(se 7.1.5). 

Barn och ungdomar är de som går mest på bio i samhället. I första hand är det 
ungdomar mellan 15-24 år, i andra hand barn i skolåldern 9-14 år och i tredje hand 
bam mellan fem och åtta år (Statens kulturråd 199 1, s. 6w. Barn och ungdomar ser 
också mycket på video hemma och xnånga av fherna är bra men en del är barnfor- 
bjudna och innehaller scener som kan vara skadliga. Inga Sonesson har under tio år 
studerat 200 mahöbarn (födda 1969) om deras mediavanor och &ektenia av deras 
användande. Sonesson menar att de resultat forskargruppen kom fram till var nog för 
att inte kunna avfarda debatten om videovåldets negativa effekter som moraiisk panik 
(Sonesson 1989b, s. 56). Propositionen hade som mål att barn och ungdomar genom 
skolbioprojekten skulle f"a kunskap om medier och rörliga bilder och darmed mer 
kritiskt kunna sålla i medieflödet (prop. 1987/88:, s. 461). Marja Seilola, som är 
filmare och filmvetare, menar att det är viktigt att lära unga idag att handskas med 
medier och deras arbetssätt för att bevara demokratin. Medieundervisning i skolan är 
darfor av vikt (Seilola 1994, s. 4). Kultunämndspolitikern som ingår i intervjunder- 
sökmugen anser att "det borde vara sjaIvklart med iilm och media på schemat i det 
mediasamhalle vi lever i" (se 7.8). På de tre skolor jag har varit står inte medi- 
på schemat men jag hoppas att skolbioprojektet inom en snar hmtid kan bidra till att 
debatten om mediakunskap och dess existens i undervisningen blir aktueli. Min am- 
bition har inte varit att undersöka hur mycket de intervjuade eleverna ser på skadliga 
videofilmer och om projekiet har förhdrat detta fihvai. Jag har dock ställt &&-an om 
huruvida de äldre eleverna kunde uttala sig m de anser att de har ändrat sina privata 
filmval på bio som en följd av projektet. Detta är svårt att uttala sig om, anser de. De 
väljer andra &er nu än dir de var yngre men om detta beror på ålder eller ändrad 
iilmsmak är omöjligt att säga. Svaret ligger i framtiden då dessa barn och ungdomar till 



följd av projektet föshoppningsvis har en mangfasetterad syn på film och rörliga bilder 
och är medvetna biobesökare med krav på bra fk. 

8.5.3 Biografen och Christer Lundgren 

Skolbioprojektet har hafl en stor betydelse for Saga-biografens fortlevnad. Bo 
Heurling talar i sin rapport om flmens roll i det lokala kulturlivet (Heurling 1993) och 
att det borde vara lika naturligt att belöna årets biograf eller främsta fkvisare som att 
kröna hets basta film (Heurhg 1993, s. 6). Det goda samarbetet med kulmrnämnden 
har bl. a. bidragit till att Christer Lundgren har en mycket bred verksamhet på bio- 
grafen och våren 1994 mottog han en utmärkelse for detta. Saga Bio har bra belagg- 
ning och är en röd biograf (se 3.3). Christer Lundgren sätter fkrepertoaren själv och i 
Heurlings rapport är detta att föredra för mindre biografer då biografagaren vid satt- 
ningen kan använda sig av sitt eget inflytande och siina kunskaper om den lokala 
markanden (Heurhg 1993, s. 36). Skolbion gagnar inte bara Saga Bio utan också 
biograferna inne i Goteborg. I framtiden skulle en utökning av biografen innebära att 
Christer kunde halla en bredare repertoar med salonger för både "stoWer" och 
"smalare" kvalitetsfilm. Biografen är viktig i ett litet samhalle och i Kungsbacka har 
man en biograf man kan vara stolt över. Det är nödvändigt att värna om bra biofilm i 
viht mediasamhälle och Christer kan göra det bl. a. tack vare det positiva filmklimat 
som har fötts ur skolbioprojektet. 

8.5.4 Kungsbacka kommun 

Birgitta Olsson och projektgruppen borde genom projektets goda rykte och det goda 
filmklimatet i Kungsbacka känna att det är ett betydelsefullt arbete de har utfort under 
projektets sju år. Regissören Kjell Grede t ex som inte gärna besöker skolor har gastat 
Kungsbacka två gånger och har sagt att han gärna kommer tillbaka (se 7.1.5). Projekt- 
gruppens strategier for att förankra projektet i kommunen har resulterat i att det talas 
om Kungsbackamodellen i Sverige. 

I rapporten Att vidga deltagandet i kulturlivet (Statens Inilturråd 1991) menar man att 
det tidigare varit folkrörelserna och de kommersiella fiimf'rdretagen som vihat om 
filmen och biografernas fortsatta existens men att det nu är hög tid för stat, kommun 
och landsting att ta ansvar for flmen (Statens kulturråd 199 1, s. 79ff). I Kungsbacka 
kommun har man tagit ett kommunalpolitiskt ansvar för flmen och skolbioprojektet 
har inneburit att kommunen fatt god publicitet på riksplanet. Komuninvånarna har en 
bra biograf att gå till som håiier hög standard både tekniskt och repertoannässigt. 
Många av de intervjuade aktörerna har påpekat vikten av en biografs existens i ett litet 
samhtdie. 

8.6 Slutsatser 

- Skolbioprojektet i Kungsbacka - en d l m a d  verksamhei? 



Jag anser utifr%n den genomföda undersökningen att skolbioprojektet är en etablerad 
verksamhet. De åsikter och tankar som fkdommit under intervjuerna med aktörerna 
stödjer denna slutsats, läme liksom elever är mycket positiva till verksamheten. 
Projektgruppen har inte fatt "kampa" för att projektet ska få forileva utan beslut om 
verksamhetens fortsatta existens i kommunens kulturutbud riktat mot barn och ung- 
domar har tagits av kulturnämnden utan problem under hela projekttiden. Jag har 
också velat undersöka vilka orsaker som beframjat och bidragit till en etablering av 
skolbion. Med hjälp av intervjuer med aktörer, utvärderingsmaterial samt övrig 
litteratur har jag ringat in foljande orsaker: 

l. Det h ett öppet kulturklimat i Kungsbacka kommun där man medvetet 
prioriterar och satsmpd verks-flr barn och ungdomar. Kungsbacka har, till 
skillnad fran många andra kommuner, en kulturfd~altning med en kulturchet skild 

fiitidsforvaltningen. Närheten till Göteborg som erbjuder ett brett kulturutbud 
hindrar inte att kommunen har valt att t ex bygga ett stort kulturhus. 

2. Förekomsten av stödet till lokaltfilmkulturellt arbete med barn och ungdomar 
och möjligheten att erhålla statliga pengar for den här typen av verksamhet. 

3. Det tas ett kommunalpolitiskt anmm forfilmen i Kungsbacka kommun, vilket inte 
är självklart i alla kommuner. 

4. Det h s  en kommunal eldsjd i Birgitta Olsson och bakom henne resten av 
projektgruppen som också är eldsjdar for filmen. För många skolbioprojekt i Sverige 
är eldsjälen den bärande kraflen bakom, utan honom/heme faller projektet. I 
Kungsbacka har man forankrat verksamheten på flera satt (se punkt 6). 

5. Sedan slutet av 1970-talet finns det ett mycket bra samarbete mellan kultur- 
kontoret och biograftägaren som fördjupats och resulterar i att man arrangerar 
aktiviteter runt fTum tillsammans. 

6. Projektgruppen har &ån skolbioprojektets början arbetat strategiskt for d 
förankra skolbion i kommunen, hos politiker och hos lärare och skolledare p& 
skolorna. Filmombuden på skolorna t ex hjälper till att marknadsföra och informera om 
skolbio för lärare samt förankra projektet hos skolledare. 

8.7 Slutord 

Barn och ungdomar bör ges möjligheten att se kvalitetdiim för att kunskap om 
världen - olika levnadssätt, religioner och kulturer. Bra film ger alternativ till den värld 
som speglas i TV och i videofilmer av sämre kvalitet, Skolan kan sedan fungera som 
ett forum där elever och lärare, med filmen som gem- upplevelse, kan diskutera 
brännbara ämnen. Jag menar att skolbioverksamheten i Kungsbacka erbjuder elever 
och lärare just denna möjlighet. Det f le r  som lärare att våga mända filmen i 
undervisningen och att som elev vara öppen för all slags film. Saga-biografen lever 
vidare och skolbioverksamheten har kommit till Kungsbacka för att stanna. 



9. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att försöka ta reda på om skolbioprojektet i Kungsbacka är en 
etablerad verksamhet. Projektet initierades för sju år sedan med stöd 5-h Film- 
institutet och projektgruppen är fortfarande densamma. 
Rapitel 1 - presenterar uppsatsens syfte, frågeställningar, metod och uppsatsens 
disposition. För att försöka svara till syfiet har föjande fiågestähbgar satts upp: har 
m m  bckats etablera skolbion och i s& fall varjor? - Jrad anser aktörernu om 
skolbiopojekikt? - elever, &are, $lmombwi, biografagare, kultumäm+Iitiker 
samt projektledhren. - Har projektgruppen f&t h p a  för projektets fortlevnad? Om 
Sa är fallet, hur har man gått till väga? - Om så inte är fallet, vilka fakrorer har 
befiämjat och bidragit till en etablering av skolbioprojektet? 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med aktörerna i Kungsbacka. 
Aktörerna har tiWågats om sina tankar och åsikter om projektet. I intervjuunder- 
sökningen har projektledaren, biografägaren samt en kulturnämndspolitiker inter- 
vjuats. Vidare har tre filmombud och tre h e  f& olika skolor redogort för sina 
åsikter om skolbio. Lärarna och filmombuden u n d e ~ s a r  på en mellanstadieskola, en 
högstadieskola respektive en gymnasieskola. Fyra elever fian vardera skola har också 
intervjuats. Materidet har dyse ra t s  utifran vissa huvudaspekter som iiamträdde 
under intervjuerna med aktörerna. 
Kapitel 2 - presenterar bakgrunden till skolbioprojektens existens i Sverige och den 
roll Filminstitutet har i sammanhanget. Bengt Göransson lade 1987 fiam en propo- 
sition (1987188: 100) om stöd till flmkulturell verksamhet for barn och ungdomar. 
Anledningen var bl. a. oron for det ökande videotittandet bland barn och ungdomar. 
Biografer på små orter var nediäggningshotade och Göransson menade att alltför 
många barn och ungdomar gick miste om bra filmupplevelser på biograf. 6 miijoner 
kronor skulle fördelas av Filminstitutet till lokala skolbioprojekt runtom i landet. 
Skolbiosituationen i Sverige och i Europa redovisas därefter. Barnbioboken (1992) 
redovisar skolbioverksamheten i Sverige under de första tre iiren (1988-1991) och 
tieslniver 17 olika projekt. Från 1988 fiam till 1993 hade Filminstitutet delat ut stöd U] 
225 projekt i Sverige. Förutsatiningama för skolbio ser något annorlunda ut i Europa. 
I Sverige väljer skolorna själva vika filmer eleverna ska se, medan man i flera euro- 
peiska länder ställs uiför ett nationellt val. 
Kapitel 3 - kapitel 5 - innehåiler den teoretiska grund uppsatsen vilar p&. Littera- 
turen är fokuserad på de delar som Bengt Göranssons proposition var t&& att hjälpa. 
Kapitel 3 - behandlar biografsituationen i Sverige. En kort genomgång av biografens 
intåg och varande i Sverige presenteras med hjälp av Leif Furhamrnar (1991). Bo 
Heurling har sammanstállt rapporten Biografen i Sverige (1993) som har fatt ligga till 
grund för avsnitten om biografstatistik och biografens plats i det lokala kulturlivet. 
Kapitel 4 - går igenom Iniltur för bam och ungdomar med inriktning på &n. En kort 
överblick av barm och ungdomars kulturvanor inleder kapitlet. Vidare talas om 
skolans uppgift som kunskapsformedlare, men också som kulhVf6rmedlare. Texten 
koncentreras sedan på film och fiimupplmlser. Olika filmprojekt och metoder att 
arbeta med fdm riktade mot barn och ungdomar beiyses. Exempel ur Skolan och c& 
rörliga bildem (Skolöverstyrelsen 1986) ges på ansatser som gjorts inom skolan för 
att förmedla film och rörliga biider till unga. Medieunde~sning i skolan är något 
många anser är angeläget i dagens informationssamhälle, men Karin Stigbrand menar 
att undervisning om medier inte existerar i skolan (Stigbrand 1991, s. 6). Vad gör 
kommunerna for filmen? Tiii slut ges en presentation av olika visningsorganisationer i 
Sverige som arbetar med att visa fdm. 



Kapitel 5 - behandlar ett aktuellt änme vilket engagerar många - videotittande, barn 
och ungdomar. Våldsvideodebatten föddes ur ett Studio S-program i december 1980. 
Bert Fridlund menar att den debatt som utbröt var ännu ett exempel på den fostrariver 
mot populärkultur som alltid har funnits i den västerländska kulturen (Fridlund 1985, s. 
200). Som en direkt följd av Studio S-programmet i slutet 1980 trädde videovalds- 
lagen i kraft 1 juli 198 1. En kort definition av lagen ges. Tidigare forskning samt olika 
perspektiv på medievaldet presenteras vidare. Cecilia von Feilitzen har i antologin Våld 
Jiån alla håll (1993) sammadhitat &a olika perspektiv på medievåldet med hjälp av 
exempel från internationell och nordisk forskmg (von Feilitzen 1993, s. 26@. Kapitlet 
avslutas med exempel på undersökningar och studier som lejorts av barns och ung- 
domars medievanor samt effekterna av dessa. 
Kapitel 6 - ger en kort beskrivning av kommunen Kungsbacka, dess kulhmibmd 
samt skolsituationen i kommunen. Kulturnämnden har valt att prioriteka verksamhet 
för barn och ungdomar och kulturprogrammet innehaller en strof som säger att 
kulturnämnden ska bidra till att skapa förståelse för filmen som konstnärligt medium 
(Kungsbacka kulturnämnd 199 1, s. 8). Därefter presenteras skolbioverksamheten i 
Kungsbacka, hur projektet har utvecklats och hur det är utformat. 
Kapitel 7 - går igenom undersökningens resultat och presenterar aktörerna var för 
sig. Lärare, iihornbud och elever utgör tre grupper. Projektledaren beskriver b1.a. hur 

har vuxit fhn, vilka metoder som använts for att förankra projektet i 
kommunen. Biografagaren talar om Saga-biografens engagemang i skolbioprojektet 
och vad det har inneburit för biografens fortlevnad. Han delger också åsikter om 
projektets betydelse %r aktörerna. Fiombud och lärare ger sin bild av skolbion 
genom att redovisa åsikter om hur man använder f k e n  på respekiive skola/klass, om 
information och material som tillhandahålls av kulturkontoret m. m. Filmombuden är 
en viktig länk for skolbions forankring på skolorna. Av intervjumaterialet &amgår att 
de tre lärarna använder filmen på olika sätt i skolan - som ett berikande medel i 
undervisningen eller som en avkopplande aktivitet. I presentationerna av elevemas 
åsikter om skolbion belyses bl. a. skolbiofilmerna och aktörernas omdömen om dessa. 
En del av de aIdre eleverna anser att läraren borde följa upp fkupplevelsen på ett 
grundligare sätt. Några menar att efterarbetet är for ingående. kkterna tycks följa 
elevemas uppfattning om filmerna. Den kulturnämndspolitiker som intervjuats 
behandlar kullurnämndens agerande i samband med skolbios start samt hur man ser på 
verksamheten idag. Hon ger också sina åsikter om vad projektet har for betydelse för 
aktörerna. 
Kapitel 8 - innehåller en diskussion av det insamlade materialet, relevant litteratur 
samt födattarens egna slutledningar. Avslutningsvis framläggs de slutsatser som 
dragits av undersökningen. Projektgruppen består av tre efijdlar med projektledaren i 
spetsen. De besitter alla goda kunskaper om film, har ett stort intresse för konstformen 
samt en kulturpolitisk ambition att fora ut bra film till barn och ungdomar. Viklund 
menar i sin rapport att en övervägande stor del av projekten (75 procent) redovisade 
att det fh.ns en eldjäl bakom skolbion och att verksamheten *hängdew på denna 
(Viiund 1993, s. 3 1). Saga-biografen är ett exempel på att Göranssons indirekta 
biografiöd har hjälpt. Biografen uppvisar en bred verkamhet vilken biografagaren 
våren 1994 belönades för. Filmen kan användas som ett medel i undervisnuigen för att 
konkretisera särskilda saker. Både läme och elever anser att filmerna som erbjuds 
genom skolbion är bra. Filmombuden är en av hemligheterna bakom skolbions 
förankring p& skolorna - utan dem hade inte projektet befunnit sig där det är idag. 
Lärarna anser att det handledningsmaterial som Mturkontoret tillhandahaUer är bra. 
För att beviljas stöd är skolbioprojekten tvingade att uppvisa att man har en peda- 
gogisk ambition med sim verksamhet (Viklund 1994, s. 8). I Kungsbacka har man fran 



projektgruppen påtalat vikten av for- och efterarbete av filmerna. Projektledaren menar 
skoh av tradition inte har arbetat med filmen och att detta bottnar i en rädsla för 

fiimmediet som en foljd av våldsvideodebatten fran början av 80-talet. Lärarna anser 
att de har for lite kunskaper om formedling av film och att de darför har svårt att 
efterarbeta filmerna i klassrummet. Två av de tre intervjuade lärarna använder filmen i 
s k  denisning. Den lärare som inte använder filmen i undervisningen anser att tiden 
inte räcker till. Det påpekas också vid ett flertal tiWden av lärare och projektledaren 
att skolbioverksamheten endast är ett av många moment i skolarbetet. Vidare dis- 
kuteras den lokala förankringen av projektet. Projektledaren menar att pengarna &r 
verksamheten sakrades tidigt hos politikerna i kommunen. Filmombuden har hjälpt till 
att förankra projektet på skolorna genom att tala for och informera om filmen for 
lärare och skoiledare. Lämna har erbjudits fortbildning i formedling av iilm och rörliga 
bilder. Kulturen i Kungsbacka har en fiamtradande roll och trots närheten till 
Göteborg, som erbjuder ett brett kulturutbud, har man valt att satsa på ett nytt kultur- 
hus i kommunen. Kulturnämnden har beslutat att skolbioverksamheten ska finnas, 
vilket kan vara en foljd av att man prioriterar barn och ungdomsverksamhet i kom- 
munen samt att samarbetet med biografiagaren sedan slutet av 70-talet är mycket bra. 
Uppsatsen slår fast att skolbioverksamheten är en etablerad verksamhet i Kungsbacka 
som aktörerna räknar med ska h a s  med i det ordinarie kultunitbudet. De faktorer 
som har befiamjat och bidragit till denna etablering redovisas i slutsatsavsnittet i sex 
punkter. Kungsbacka har ett öppet kulturkhat där man tar ett kommunalpolitiskt 
ansvar fi)r filmen, vilket har möjligdort projektet och dess fortlevnad. Det statliga stöd 
som i tre år utgick från Filminstitutet var en grundfönitsättning för projektets initiering. 
EIdsja.Iarna bakom projektet samt det goda samarbetet mellan kulturkontoret och 
biografagaren är ytterligare orsaker till etableringen. Avslutningsvis, har man arbetat 
strategiskt mot politiker, skolledare och lärare fran projektgruppens sida for att foran- 
kra skolbion i kommunen. 
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länsindelningen @er endast i filmxzmmanhang 
den filmrepertoar som bestäms av de stora IihfOretagen som t ex SF och Sandrews 
läroplan för grundskolan = Lgr 80 
Broplaner för det obligatoriska skolvilsendet och de fiivillga SkoIformerna : L p  94 : Lpf 94 
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Stockholm : Pedagogiska institutionen, 1989 
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de negativa aspekterna - de utnämns till "folkdjävlar" (Fridlund 1985, s. 196) 
8 h e n  gjordes 1974 och handlar om fem ungdomar som en efter en möter en grym d&i, då de råkar 
ut för en perverterad person som stammar från en gammal slaktarklan. Anledningen till morden är  att 
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Blumer, H. & Hauser, P M (1933) 

'O Himmelweit, H T, Oppenheim, A N & Vince, P (1958) 
" Schramm, W, Lyle, J & Parker, E (1 96 1) 
l2 Sierstedt, E (195 1) 
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I7 efter 25-årsåldem avtar andelen biobesökare markant med stigande ålder 
18 eleverna garanteras ett specieilt antal timmar i varje ämne, enligt den nya läroplanen 



Bilaga 1: Filmlista 

Denna £iimiista är en förteckning över de filmtitlar som fiarnkom under intervjuerna 
med aktörerna (se kapitel 7). Filmerna är dels sådana som visats inom ramen for 
skolbioprojektet, dels sådana som de intervjuade har sett privat. Varje titel är försedd 
med en kort annotation för att ge läsaren en uppfattning om vad &en handlar om. 

Baby på vzji 

Black Jack 

- en amerikansk komedi om en babys äventyr ute i 
världen på egen hand. 

- skildrar den svenska dansbandsmiljön. Colin Nutley, 
som har regisserat iihen, lyfter bl. a. fiam speciella 
*er som man kan fiiirväntas möta på dansres- 
taurangerna i Sverige. 

Brandbilen som försvann - baserad på en Sjö-ahiöö roman. En svensk 
thriller där kommissarie Martin Beck s t a s  inför ett 
svårlöst fall med en skjuten man på Savoy i Malmö och 
en försvunnen brandbil.. . 

De tre musketörerna - Alexandre Dumas' populära roman med samma namn 
ligger till grund för denna £ilm. En aventyrsfilm med 
snabba faktningsscener, våghalsiga expeditioner och lite 
kärlek i Richelieus Frankrike. 

Den nakna pistolen - en amerikansk komedi där den galne poliskommissarien 
Frank Drebbin trots sitt klumpiga sätt alltid löser gåtan i 
slutet. 

Ensam är stark - utspelar sig i Sydafiika och handlar om en vit ung 
M e  som hamnar i fagelse där han träEu en fargad 
man. Mannen lär honom att boxas och genom boxningen 
kommer han i kontakt med många färgade som han 
sluter upp med i kampen mot apartheid. 

Fyra bröllop och en begravning - en brittisk dramakomedi om sex goda viinners 
liv, vilket under en period kantas av @ra bröllop 
och en begravning. 

Gilbert Grape 

God @on herr Wallenberg 

- handlar om den 24-arige Gilbert som bor i ett 
litet s d e  i den amerikanska mellanvästern. 
Han drömmer om ett annorlunda liv och tillvaron 
förändras när den fknodiga flickan Becky 
kommer till stan. 

- en £ilm med Stellan Skarsgård i huvudrollen 
som Raoul Wallenberg. Filmen speglar 
Wallenbergs kamp för judarna under andra 
världskriget. Regissör Kjell Grede. 



Ha' ett underbart liv 

Haten Rån havet 

Iron Will 

Jurassic Park 

Linnea i målarens tradgård 

Pretty woman 

Pumans dotter 

Schindler 's list 

Sista dansen 

Sunes sommar 

- en svensk ungdomsfilm om en kärlek som väcks 
mellan en kille och en tjej på en annorlunda resa 
mot Stockholm. 

- en saga om två zigenarpojkar bosatta på Irland. 
De gör en resa med hästen fiån havet for att hitta 
sin döda mamma och få svar på stora livsfragor. 

- utspelar sig i Kanada och skildrar en ung pojkes 
bravader under en hunds1ädtävIi.g. Med sina 
hundar utmanar han vuxna och erfma hund- 
förare. 

- är filmen om en rik mans dröm att återuppliva 
dinosaurierna på jorden. Han lyckas, men något 
går fel och plötsligt blir situationen okontroller- 
bar. 

- en tecknad film om flickan Linneas vandringar 
genom den franske målaren Monets trädgård i 
Paris. 

- är en amerikansk nutida askungesaga som 
utspelar sig i Hollywood. En rik affisman 
plockar en kväU upp en prostituerad och detta är 
början till en inte helt okomplicerad kärleks- 
historia. 

- fdmen bygger på Monica Zaks roman med 
samma namn och utspelar sig i Guatemala, där ett 
inbördeskrig rasar sedan 40 år tillbaka. Filmen 
skildrar en ung indiannickas sökande efter sim 
lillebror. Finansieras bl. a. Rädda Barnen. 

- är h e n  om den tyske affismannen Oskar 
Schindler, som genom sitt företag räddade drygt 
tusen judar undan nazisternas koncentrations- 
läger. 

- en svensk flm regisserad av engelsmannen 
Col i  Nutley. Vi f"ar en inblick i tävlingsdansens 
värld och två konkurrerande danspars liv samt 
deras kamp for att vinna. 

- en svensk komedi om den unga killen Sune och 
hans familjs semester på en camping i sommar- 
Sverige. Peter Haber gör roiien som Sunes 
knäppa och påhittiga pappa. 



Swing kids 

The Snapper 

Änglaghd 

- utspelar sig i det sena trettiotalets Tyskland d& 
ungdomar försöker sta emot det enorma tryck 
naziregimen satte på sina medborgare. 

- speglar det hårda livet i Dublins arbetarkvarter. 
Man f"ar följa en ung tjej och hennes kompisar 
och problemen runt hennes oväntade graviditet 

- är bl. a. en f3m om Sverige och svenskar. När 
Fanny och hennes vän Zack kommer till det lilla 
samhället i Västergötland för att ta hand om sitt 
arv, herrgården Anglagard, forändras alit. 



Bilaga 2: Intervjufrågor 

Frågor till projektledaren 

- Presentation av dig själv 

- Skolbioprojektets historia i Sverige? 

- Skolbioprojektet i Kungsbacka - historia? 

- Skolbiosituationen idag? 

- Din roll i projektet? 

- Samarbetet med Saga-biografen och Christer Lundgren? 

- Ekonomiska situationen? 

- Marknadsföring? 

- Filmerna? Kvalitetskrav? Hur väljer ni ut £ilmer? 

- Vilka skolor deltar i projehet? De som inte deltar - orsaker? 

- Hur arbeta med film i skolan? Utbildning av l m e ?  

- Projektets betydelse och effekter för Kungsbacka kommun och berörda 
parier? 

- Framtiden för skolbioprojektet? 

+ naturliga f"0ljdfrågor. 



Frbor till Christer Lundgrert, &are till Saga-biografen 

- Ge en kort historik och presentation av Sagabiografens liv, hur du kom in 
p5 det här på spåret med film m.m. 

- Vilken sorts "filmpolitik" tillämpar du? Hur vajer du filmer? 

- Nar blev du involverad i skolbioprojektet? Och hur gick det till? 

- Vad har skolbioprojektet inneburit för dig personligen och professionellt 
som ägare till Sagabiogden? 

- Vad tror du skolbio betyder för elever och lärare i Kungsbacka? För 
kommunen i stort? 

- Borde marknadsföringen av skolbio förändras eller anser du att ni lyckas 
nå ut till alla berörda? Finns det lärare som bara går på visningma, men 
aldrig tar med sina elever på skolbio? Hur överbrygger man sådant? 

- Finns det skillnader i hur elever uppträder under visningarna? Vad tror du 
detta kan bero på, om man bortser &ån ålder? 

- Finns det något du skulle vilja förändra eller förbattra inom 
skolbioprojektet? Isafall varför och hur? 

- Har du några drömmar och visioner för framtiden vad @ler film och 
förmedling av denna till barn och ungdomar? 



Frågor till filmombud 

- Hur länge har du varit &ombud? 

- SEur blir man filmombud? 

-Vad har man för uppgrfter som filmombud? 

- Finns det ett intresse för filmen som konstart på skolan där du verkar? 
Tar din skola ansvar för filmen som konstart, jamfört med hur ni värnar om 
t ex boken, litteraturen, bilden, musiken, dansen? 

- Anser du att lärarna är öppna för att arbeta med denna konstart i skolan? 

- Har du stött på några svårigheter under din tid som filmombud? 

- Borde marknadsföringen av skolbio förändras för att nå ännu fler lärare 
eller är den tillräcklig? T ex, kommer informationen i god tid? 
LaraMsningar och elevvisningar, god tid emellan? 

- Vad har du och dina kollegor för fortbildningsbehov betrzande 
förmedling av filmupplevelser och undervisning i rörliga bilder? 

- Vad har arbetet som fiimombud och projektet skolbio betytt för dig? 

- Vad tror du skolbio betyder for elever och läme? 

- Vad anser du om betydelsen av projektet för Kungsbacka? 



l 

Frågor till lärare 

- Hur lage  har du vetat om att skolbio k s  i Kungsbacka och i vilken 
utsträckning har du tagit med dina elever på bio? 

- Finns skolbio inskriven i skolans lokala arbetsplan eller är det upp till 
varje enskild lärare att bestamma om man ska gå på bio? 

- Hur väljer du vilka &ner du ska gå på med din klass? 

- Hur förbereder du i klassrummet mför en Wöresmllning? Några 
exempel 

- Hur ser uppföljningen ut? Några exempel. Förekommer uppföljning inom 
gymnasieskolan? 

-Anser du att du som lärare skulle behöva mer u t b i l h g  om hur man 
förmedlar film eller att du har tillräckliga kunskaper? (Kurser, utbildningar 
som tilfiågad gått ) 

- Hur arbetar *ombudet på din skola? Vilket utrymme ges filmombudet 
att informera och inspirera på din skola? 

- Borde marknadsföringen av skolbio förändras eller lyckas man nå ut till 
lärama? A. Kulturkontoret B. Skolan 

- Har skolbioprojektet utmynnat i några aktiviteter på skolan på begäran av 
elever eller genom idéer friin lärare? 

- Vad tror du skolbio betyder for eleverna? Vad betyder det för dig? För 
kommunen? 

- Vilka filmer har du och din(a) klass (elever) sett i år? 



Frågor till eleverna 

- Minns du några h e r  som du sett i skolsammanhang? Vilka? Varför 
minns du just dem? 

- Hade du hört talas om filmenlfibnerna innan ni sag dem på biografen? 

- Har du sett filmen/filmerna igen? På bio, video eller på TV? 

- Finns det några andra flmer du skulle vilja rekommendera? Var har du 
sett dom och varför var de så bra? 

- Vad anser du om att gå med skolan på bio? 

- Vem går du helst på bio med om du far valja själv? 

- Brukar läraren förbereda klassen innan ni går och ser filmerna? På vilket 
satt? 

- Hur ser uppföljningen ut efker ni har varit och sett filmen? Kunde denna 
förbättras eller är den godtycklig? 

- Tycker du att det är speciellt att se film på bio eller går det lika bra att 
sitta hemma vid TV:n och titta på video? Vilka känslor förknippar du med 
bio-grafbesök? 

- Har du breddat din filmrepertoar genom åren? 



krskurs 5 ,  Skola 3 

Fria tankar om 
BIO PA SCHEMAT 

Vad har ni sett för filmer under tiden ni har gått i skolan, som ni 
kan komma ihag, och som vi kan skriva upp p& tavlan? Fröken 
kan ocksa hjtilpa till. 

FILMEN: Vilken är den btista filmen du har sett? Varför var 
den så bra? 

BIOGRAFEN: Tycker du att det är bra eller daligt att g& 
med hela klassen p& bio? Varfljr bra eller daligt? 

GEMENSAMMA UPPLEVELSEN: Vad gör ni i 
klassrummet efter att ni har varit p& en film? 
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