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Abstract 

The focus of this thesis is to analyze the monthly magazine Tidskrift för svensk skolfilm och 

bildningsfilm (magazine for Swedish Educational Movies and Learning Movies) in the startup 

years of the magazine from 1924-1926. I use three theoretical concepts from sociology 

professor Tomas Gieryn called epistemic authority, credibility contest and the larger sum of 

the two - boundary work - to examine how the magazine argues for educational movies. My 

line of questioning is firstly: How does the magazine argue for and describe educational 

movies, and secondly: How does the magazine argue to be a part of the advancement of 

society? In my historically interpretation of the source material I find six themes. The first is 

movies seen as the foremost form of visually pedagogy (åskådningspedagogik), which was a 

highly rated educational phenomenon in the early 20th century. In short, the magazine argues 

that no other educational material such as books or oral learning affected the students as much 

as movies. Therefore, the school should use educational (nonfiction) movies on a broader 

scale. The second theme is that movies make the school subjects more interested, and 

therefore the students will be more motivated to learn. The third theme of arguing I have 

found in the magazine is that movies can be used as a historical time capsule for later 

generations. These three themes are especially aiming to answer my first question in the 

thesis. The other three highlights my second question. As the fourth theme I see Gustaf Berg, 

the publisher and headman of the magazine, and the magazine itself as pioneers for the 

mission of greater use of educational movies. In addition, the magazine also argues that the 

biggest Swedish movie company Svensk Filmindustri (SF), should be seen as an ally to the 

cause of spreading the educational movies. The fifth theme I have found is that a group 

Bildningsfilmens vänner (The Friends of Educational Movies) appear frequently in the 

magazine. They act both as writers and audience and are described in the magazine with 

utmost positive metaphors. I see the group as a created and imagined society that help the 

cause gaining credibility. The last theme is that the magazine describes itself and its writers as 

international versed, which is used to further improve the image and credibility of the 

magazine and the boundary work it does.    

My conclusion is that all six themes show that the magazine use itself and its headman Berg 

as a rhetorical platform to argue from, to gain higher credibility for educational movies.   

Keywords: Educational movies, history, boundary work, education, Gustaf Berg 

Nyckelord: Bildningsfilm, historia, boundary work, utbildning, Gustaf Berg 
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Skolfilmslandet Sverige – en historisk 
undersökning av argumentationen för 
skol- och bildningsfilm på 1920-talet  

 

Bildningsfilm; det oöverträffade kinematografiska 

åskådningsmedlet, som för livet och arbetsglädjen in i lärosalen, 

koncentrerar och inskärper lärostoffet, vidgar synen, värmer 

samhörighetskänslan med hembygd, mänsklighet, universum. 
Vinnande tävlingsbidrag på frågan ”vad är bildningsfilm” från 1925.1  

 

Inledning 
I antologibidraget Non‐Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960 beskriver 

filmprofessor Mats Jönsson skol- och bildningsfilmens framväxt i Sverige, och hur skolfilm 

blev sammanlänkat med uppfostring och bildning av barn och unga.2 Under 1920-talet, då den 

svenska skol- och bildningsfilmsproduktionen började komma igång på allvar, laddades 

skolfilm med många förhoppningar och förväntningar om att kunna bidra som en del i det 

större folkhemsbygget. Via folkskola, folkbildning och folkrörelser skulle folket 

moderniseras, demokratiseras och bildas. Jönsson skriver också att film i Sverige, precis som i 

andra länder, under 20-talet sågs som något potentiellt farligt och skadligt för befolkningen, 

speciellt för arbetarklassen och den yngre generationen.3 Som en konsekvens av denna hotbild 

försökte filmbranschen, med Svensk Filmindustri (SF) i spetsen, att förändra bilden av film 

från något negativt till något positivt som skulle verka för bildning i folkhemmet Sverige. Att 

förändra bilden av film är enligt Jönsson ett återkommande tema i Tidskrift för svensk skolfilm 

och bildningsfilm, som gavs ut från 1924 till och med 1942. ”Thus, Berg [chefen för 

Skolfilmavdelningen på SF men även redaktör och ansvarig utgivare av tidskriften] and SF 

were determined to change existing conceptions of film by emphasizing how valuable the 

non‐fiction practices of this medium could be, not least for the government, the parliament, 

                                                 
1 Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm, november, 1925, s. 431 
2 Jönsson, Mats Non-fiction film culture in Sweden circa 1920-1960: pragmatic governance and consensual 

solidarity in a welfare state, i Hjort, Mette & Lindqvist, Ursula (red.) (2016). A companion to Nordic cinema. 

Chichester, West Sussex: Wiley/Blackwell 
3 Jönsson s. 129 
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and the regional and local politicians.”4 Att det argumenterades för värdet av skolfilm gör 

Jönsson klart. Men hur argumentationen egentligen såg ut framgår inte. Det vill jag ta reda på 

genom att göra en analys av argumentationen i Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm 

(SSoB).5 

 

SSoB menar att den filmkategori som hade störst värde för samhället och barnen var den så 

kallade skol- och bildningsfilmen. SSoB beskriver sin position kring filmen som objektivt, 

saklig och initierad samtidigt som Berg, tidningens chefredaktör och utgivare också är chef 

för SF:s Skolfilmsavdelning.6 Berg är alltså långt ifrån så neutral och objektiv som han och 

tidskriften utger sig för att vara. Hur påverkar detta innehållet i tidsskriften, vilka teman tas 

upp och vilka beskrivs som drivande när det gäller skolfilm och bildningsfilm i tidskriften?  I 

följande uppsats kommer jag att betrakta Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm som 

en aktör som var inbegripen i det sociologiprofessorn Thomas Gieryn kallar för ett boundary-

work - en diskursiv kamp om trovärdighet - kring frågan om film som undervisningsmaterial.7 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur SSoB går till väga för att som nyetablerad tidskrift 

försöka skapa sig en position som skol- och bildningsfilmens främsta förespråkare. Det jag 

vill uppnå med detta syfte är dels en ökad kunskap om hur skolfilm och bildningsfilm sågs på 

i ett tidigt skede av filmhistorien och dels hur skol- och bildningsfilm användes som retoriskt 

verktyg av tidskriften.  

 

Frågeställning 

 
1. Hur beskrivs och argumenteras det för bildningsfilm och skolfilm? 

2. Hur argumenterar tidskriften för att vara en del i den samhälleliga utvecklingen? 

 

                                                 
4 Jönsson s. 130 
5 SSoB är tidskriftens egen förkortning av sig själv och jag väljer därför att använda den förkortningen när jag 

refererar till Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm i fortsättningen. 
6 Jönsson, s. 129 
7 Min syn på boundary-work och hur det kommer användas förklaras utförligare under Teori  
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Teori  

Boundary-work 
För att förstå vad som händer i argumentationen i Tidskrift för svensk skolfilm och 

bildningsfilm kommer jag att använda mig av Thomas Gieryns begrepp boundary-work från 

verket Cultural boundaries of science – Credibility on the Line. Gieryn använder sig där av 

metaforen att social praktik är som att rita kartor. De diskursiva och sociala praktiker som 

olika personer använder sig av drar gränser för vad som ska räknas till ett område och vad 

som inte ska räknas dit. I boken är hans studieobjekt vetenskapen och de som undersöks är de 

olika vetenskapsmän/kvinnor som kämpar om att få just sin ”karta” använd av allmänheten. 

Gieryn skriver att vetenskapens kartor blir ritade av kunskapsskapare som hoppas på att få 

sina anspråk accepterade som gilltiga, och att just deras anspråk ska sippra nedåt och nå en 

större massa. Alltså att det finns en nedsippringseffekt där vetenskapens aktörer hoppas få 

gehör för just sina utsagor eller upptäckter – sina ”kartor”.8  

Gieryn undersöker vetenskapen, jag kommer istället att välja att se på Tidskrift för svensk 

skolfilm och bildningsfilm som en aktör inbegripen i ett liknande socialt och diskursivt 

kartritande där tidningen som aktör kämpar om trovärdighet i allmänhetens ögon och gör det 

genom att dra gränser för vad som är bildningsfilm. Gieryn använder två nyckelbegrepp, 

credibility contest och epistemic authority i sin analys. Credibility contest “are a chronic 

feature of the social scene: bearers of discrepant truths push their wares wrapped in assertions 

of objectivity, efficacy, precision, reliability, authenticity, predictability, sincerity, 

desirability, tradition.”9 SSoB lovar redan i sitt första nummer att de ska stå för ett sakligt 

propagerande för bildningsfilm och ger sig som tidning ut i vad jag tolkar som en credibility 

contest där trovärdigheten ständigt måste påskinas, uppbyggas och förstärkas. Något som 

tidningen, som vi kommer se i analysen av materialet gör på flera sätt. Jag tolkar credibility 

contest som ett socialt fenomen där en eller flera aktörer retoriskt och diskursivt kämpar om 

att vara den som låser fast sin definition av verkligheten och på så vis äger trovärdigheten i 

just det sociala område som de vill bli betrodda inom. Denna definition leder mig in på 

Gieryns andra nyckelbegrepp vilket är epistemic authority som bitvis snuddats vid redan i 

definitionen av credibility contest. Epistemic authority är ”the legitimate power to define, 

describe, and explain bounded domains of reality” alltså att vara den som har makten att 

                                                 
8 Gieryn, Thomas F., Cultural boundaries of science: credibility on the line, University of Chicago Press, 

Chicago, 1999, s. X/Preface 
9 Gieryn, s. 1  
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beskriva en del av verkligheten och på så vis för stunden vinna kampen om trovärdigheten.10 

Dessa båda begrepp ser jag som två verksamma delar av det större, och vida mer komplexa, 

begreppet boundary-work.  

Genom att definiera och ringa in vad som är bildningsfilm skapar SSoB även ett ”vi” och ett 

”de andra”. Vi:et i tidningen kallas återkommande för Bildningsfilmens vänner och kopplas 

samman med positiva begrepp som modern, progressiv, beläst, pålitlig, handlingskraftig, 

folkbildning och svensk. Att skriva fram en föreställd och skapad grupp - Bildningsfilmens 

vänner - ser jag som en strategi från tidskriftens sida för att bilda opinion för just deras 

boundary-work men även som ett sätt att skapa en ”befolkning” åt det diskursiva område som 

ringats in. ”Epistemic authority exists only to the extent that it is claimed by some people […] 

but denied to others (which is exactly what boundary-work does).11 Den föreställda och 

skapade gruppen Bildningsfilmens vänner hjälper till i skapandet av trovärdighet genom sin 

dubbla funktion som läsare av tidningen men även deltagare.  

Gieryn beskriver, i min tolkning, boundary-work som en process; när något, som exempelvis 

film är öppet ifrågasatt söks det efter ett svar på vad vi ska tycka om det, och då kan aktörer 

som SF och SSoB ge sitt förslag på en ny ordning. I processen att skapa den nya ordningen 

definieras vad som tillhör och vad som inte gör det. Den nya ordningen presenteras också så 

tilldragande som möjligt eftersom aktörerna vill få den använd och accepterad som sann. ”So 

ordinary folks seek out cultural maps to locate credibility; fact makers produce maps to place 

their claims in a territory of legitimacy”.12 Som jag ser det vill SSoB och i förlängningen SF 

försöka påverka den allmänna opinionens syn på film genom att ta kontroll över hur film 

beskrivs, alltså det som Gieryn beskriver som epistemic authority för att vinna trovärdighet 

(credibility contest). Det ser jag i sin tur som ett boundary-work, att försöka omskapa de 

gränser och definitioner som hittills funnits kring film och bildningsfilm. 

För att komma fram till svar på uppsatsen frågeställningar kommer jag använda mig av det 

synsätt som Gieryn och boundary-work möjliggör. Jag kommer sammanfatta materialet för att 

därefter analysera det utifrån mina frågor för att visa på hur SSoB använt sig av boundary-

work i kampen om trovärdighet i sin etableringsfas.  

                                                 
10 Gieryn, s 1 
11 Gieryn, s 14 
12 Gieryn, s 14 
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Källmaterial 
Källmaterialet för uppsatsen är Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm. Redaktör för 

den var Gustaf Berg (1877–1947). Berg var även en aktiv skribent i tidskriften och den 

ansvarige utgivaren. Tidningen är mellan 16–20 sidor lång exklusive annonser och i sin helhet 

runt 30 sidor per nummer. Varje utgivningsår kallas för ”läsår” och följer på ett ungefär ett 

svenskt skolläsår med start i september och utkom en gång i månaden. Det gick att 

prenumerera på den för 3 kronor per år. I december 1924 presenteras att ”antalet frivilliga 

fasta abonnenter [är] ett 500-tal”.13 Vilka som läste materialet och hur många som tog del av 

varje enskilt exemplar är omöjligt att svara på, men eftersom lärare får sägas vara en tänkt 

publik kan tidskriften nått ut till betydligt mycket fler än 500 personer. Speciellt om vi 

betänker att många lärare kan ha läst ett exemplar på skolan de arbetade på och att tidskriften 

även kan ha fungerat som ett index över vilka ”speciellt goda” skolfilmer som fanns 

tillgängliga.  

Tidskriftens utformning 
Till skillnad från dåtida dagstidningar är inte Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm 

lika formaliserad i sin struktur. Ledarsidan är det enda fasta återkommande inslaget, i övrigt 

är innehållet varierande och utöver ledarsidan som ofta författas av Berg finns det reportage, 

reklam för speciellt bra skolfilmer, insändare, expertuttalanden både från Sverige och 

utomlands men även dikter, anekdoter och tävlingar. Det förekommer en del bilder i varje 

nummer med fotografier på vissa av författarna till de längre artiklarna men även andra typer 

av bilder och illustrationer. En del personer från andra länder än Sverige bidrar också med 

text, vissa återgivna i original medan andra är översatta till svenska. Ibland presenteras 

personerna som skrivit med namn och ibland enbart med en signatur. Det förekommer även 

en hel del anonymt skrivna bidrag, speciellt insändare, brev och dylikt. Tidskriften finns 

tillgänglig på Kungliga biblioteket i sin helhet och är samlad i band med två årgångar i varje. 

Kvaliteten och läsbarheten av källmaterialet är överlag god. 

Att tidningen är ett potpurri av olika aktörers skrifter är viktigt att ha i åtanke vid läsningen av 

den. Frågan om vad som kan ha valts bort och vilka som får utrymme i den är intressant men 

svår att besvara. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur Tidskrift 

för svensk skolfilm och bildningsfilm argumenterar och hur den motiverar sin plats i den 

samhälleliga utvecklingen under sin etableringsfas kommer jag att se på alla texter som 

representationer av tidningens boundary-work. 

                                                 
13 SSoB, december, 1924, s. 1 
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Urval och avgränsningar 
Källmaterialet för uppsatsen är Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm. Jag kommer att 

läsa, sammanfatta och analysera två nummer per år under tidningens tre första år. Dessa första 

3 år ser jag som etableringsfasen av tidskriften då det är av extra vikt att vinna legitimitet och 

trovärdighet genom att muta in sitt nya område. Det är troligt att det boundary-work som jag 

hävdar att tidningen gör kommer vara extra synligt just i etableringsfasen. Initialt hade 

uppsatsen som ansats att analysera nummer från alla år under 1920-talet, men av 

utrymmesskäl gick inte det att göra. Istället blir det tidningens två första nummer då jag anser 

att det är där agendan för den sätts, sedan har jag slumpat fram en månad för året efter som 

blev november. Då tidskriften består av stora delar av korrespondens och artiklar som svarar 

på artiklar i föregående nummer har jag valt att analysera två nummer efter varandra för att få 

en viss sammanhållning per år. Jag slumpade även fram en månad för det tredje året som blev 

mars. Mitt semistrukturerade urval är alltså följande:   

1924: september, oktober 

1925: november, december 

1926: mars, april 

Urvalet är gjort på detta sätt för att jag måste begränsa mig. Nackdelen, som jag är väl 

medveten om, är såklart att jag kan missa för uppsatsens syfte intressanta artiklar men efter att 

ha läst betydligt mycket mer av tidskriften än det som kommer analyseras är jag förvissad om 

att de stickprov som kommer göras ger en representativ bild av hur argumentationerna ser ut i 

tidskriften under etableringsfasen. Artiklarna följer helt enkelt ett ganska fast mönster vad det 

gäller innehåll och argumentation. Begränsningen gör det även möjligt för mig att teckna en 

kontextuell historisk bakgrund som är överskådlig för läsaren av 1920-talets filmhistoria.  

Metod 
Min metod är i grunden en historisk innehållsanalys där jag läser och analyserar det utvalda 

källmaterialet utifrån min frågeställning. Materialet kommer att delas upp i övergripande 

kategorier baserat på olika teman som jag finner i materialet. I undersökningen kommer jag 

att söka efter passager eller artiklar från källmaterialet där jag uppfattar att det blir tydligt att 

tidskriften ägnar sig åt ett boundary-work. De tre urvalskategorier som jag ser som nycklar för 

att en text ur tidskriften ska betraktas som görandes ett boundary-work är epistemic authority, 

credibility contest och den föreställda och skapade gruppen Bildningsfilmens vänner.  
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Epistemic authority  
Är när tidningen via sina texter försöker definiera och beskriva vad som är skolfilm och 

bildningsfilm och använder sig av värdeladdade ord som exempelvis bra, nyttigt eller 

bildande. Det kan även vara när tidskriften upprättar sina egna kategorier för vad som räknas 

in som bildningsfilm och skolfilm och vad som inte gör det.  

Credibility contest 
När tidskriftens texter i första hand har fokus på att framställa sig själv, SF eller sina läsare 

som aktningsvärda och använder bildningsfilm som en väg att göra det på ser jag det som en 

strategi för att öka sin trovärdighet. Vilket alltså är en del i det boundary-work som tidskriften 

är inbegripen i under etableringsfasen.  

Bildningsfilmens vänner 
En strategi som SSoB använder sig av i kampen om trovärdighet är att åberopa och lyfta fram 

Bildningsfilmens vänner som om de vore en faktisk organisation eller förbund för att ge en 

större tyngd åt det som skrivs. När texter på olika sätt talar till, men likväl från, en 

bildningsfilmens vän ser jag det som en del i ett boundary-work med syfte att framför allt öka 

tidningens trovärdighet.  

Tidigare forskning 
Skolfilm i filmens barndom är relativt outforskat i Sverige och jag kommer här presentera den 

forskning som har relevans för uppsatsen. Filmprofessorn Leif Furhammars har med sin bok 

Filmen i Sverige bidragit till en allmän förståelse över biofilmens historia i Sverige. Boken 

spänner över hela 1900-talet och en bit in på 2000-talet och är ett brett översiktsverk över 

filmens historia i Sverige och är det verk jag främst kommer använda för att teckna den 

historiska kontext som uppsatsen undersöker. Den historiska kontexten återfinns under 

rubriken med samma namn längre ner i uppsatsen.14  

Historieprofessor Eva Blomberg skriver om film i folkbildningens tjänst i Vett och vetande, 

hut och hållning: magister Film i folkbildningens tjänst. Blomberg menar att den icke-fiktiva 

filmen aldrig blev det bildningsmedium som många förespråkare hoppades på. Folkbildningen 

var främst en, via lång tradition, muntlig och skriftlig kultur vilket gjorde att filmen i sin 

rörlighet saknade reflekterande moment. Det var alltför direkt i sin kommunikation med 

                                                 
14 Leif Furhammar; utgiven i samarbete med Filminstitutet, Filmen i Sverige en historia i tio kapitel och en 

fortsättning, 3:e utgåvan, 2003, Dialogos. 
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åskådarna för folkbildarnas smak. Staten och kommunerna visar ett ringa intresse för att stötta 

film i bildningssyfte även om frågan i slutet av 1930-talet börjas motioneras politiskt.15  

Ett undantag när det gäller den annars sparsmakat utforskade skolfilmen är filmprofessor 

Mats Jönsson som är verksam vid Göteborgs universitet. Han har i ett bidrag i en antologi om 

ickefiktiv film i Sverige under åren 1920–1960 skrivit om fem kategorier av icke-fiktiv film.16 

En av hans kategorier är ”educational film” eller skolfilm som det blir på svenska. Han menar 

att Sverige under perioden 1920–1960 kan karakteriseras av en ökning av levnadsstandarden 

som kom sig av det växande folkhemsprojektet och att detta även speglas i den inhemska 

filmbranschen. En av de stora inhemska förändringarna under mellankrigstiden skedde i den 

politiska synen på vad film kan vara för, och göra med, människor; ”the medium´s 

increasingly important role as a communicative platform with great social, didactic, and 

propagandistic impact.”17 Det sociala ingenjörsprojektet (folkhemmet) får enligt Jönsson upp 

ögonen för film som propaganda och påverkansmedel under åren efter första världskriget. 

Blomberg menar att rörlig bild i form av ickefiktiv film var ett kraftfullt propagandamedium 

fram till 60-talet då televisionen gör sig intåg och SVT tar över rollen som förmedlare av 

ickefiktiv film via TV-sändningarna.18 

År 1922 är för den svenska utbildningsfilmen ett viktigt moment menar Jönsson vidare, dels 

för att det är då som skolfilmsproduktionen till fullo startar igång med produktion, distribution 

och visning i Sverige, dels för att textproduktionen om skolfilm börjar publiceras i större skala 

det året. De som låg bakom mycket av produktionen av både film, och text om film, var 

företaget Svensk Filmindustri. De hade året innan bildat en separat sektion av sin produktion 

för enbart skolfilm.19 Jönsson trycker även på skolfilmens koppling till den debatt om filmen 

som farligt medium för barn och unga. SF:s tidiga satsning på skolfilm måste därför ses med 

debatten i åtanke, det fanns en vilja att rentvätta - åtminstone delar av - filmmediet från 

anklagelser om omoral och snusk. Denna tanke, att det fanns taktiska skäl till att försöka 

associera film med skola instämmer även filmprofessor Tommy Gustafsson i, i en annan 

                                                 
15 Blomberg, Eva, Vett och vetande, hut och hållning: magister Film i folkbildningens tjänst, Ingår i: Häften för 

kritiska studier. - 0345-4789. ; 2001 (34):1, s. 1 och 47 
16 Non-fiction film culture in Sweden circa 1920-1960: pragmatic governance and consensual solidarity in a 

welfare state, Jönsson, Mats i Hjort, Mette & Lindqvist, Ursula (red.) (2016). A companion to Nordic cinema. 

Chichester, West Sussex: Wiley/Blackwell,  
17Non-fiction film culture in Sweden circa 1920-1960: pragmatic governance and consensual solidarity in a 

welfare state, Jönsson, Mats i Hjort, Mette & Lindqvist, Ursula (red.) (2016). A companion to Nordic cinema. 

Chichester, West Sussex: Wiley/Blackwell, s. 125 
18 Blomberg, Eva, Vett och vetande, hut och hållning: magister Film i folkbildningens tjänst, Ingår i: Häften för 

kritiska studier. - 0345-4789. ; 2001 (34):1, s. 46f 
19 Jönsson, i A companion to Nordic cinema. (2016) s. 127 
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artikel i samma antologi. ”Swedish film industry sought to humor the middle class with the 

introduction of school cinema (“skolfilm” in Swedish) as a tactical countermeasure to its own 

product – that is, Swedish and foreign mainstream films.”20 

I ”Skosmörja eller arkivdokument?” om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien (2012) 

nämns Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm i samband med frågan om att upprätta 

ett arkiv för film och andra medier. 1912 startar Svenska Biografteatern, sedermera Svensk 

Filmindustri, etablerandet av ett journalfilmsarkiv. ”Det var en satsning som då var tämligen 

udda; de flesta filmbolag kastade i regel bort sina filmer när de inte längre var kommersiellt 

gångbara – uppemot 80 procent av den europeiska stumfilmen beräknas vara förlorad.”21 Tack 

vare den satsningen och andra liknande finns äldre filmer bevarade idag.  

Snickars och Jönsson anser att det även går att se en koppling mellan att bevara film ur 

kulturarvsperspektiv och ur en mer didaktisk tradition av filmanvändande där andra kriterier 

för filmens bevarande lyftes fram. ”Under ledning av den tidigare filmcensorn Gustaf Berg 

förde denna tidskrift [SSoB] en oförtruten kamp där man argumenterade för att rörliga bilder 

inte bara behövde ses som ett underhållningsmedium; filmen kunde omdefinieras och som 

bildningsmedel tas i bruk i skolundervisningens tjänst.”22 ”I Tidskrift för svensk skolfilm och 

bildningsfilm är det dock uppenbart att filmarkivfrågan är en del av den pedagogiska 

användningen av mediet. Lagerhållning av film var helt enkelt en förutsättning för att kunna 

distribuera film till landets skolor.”23 Det finns alltså en koppling mellan skolfilmens 

praktiska verklighet, dess bevarande och de mer moraliska aspekterna kring vad som skulle 

ses som bra skolfilm. I en tid innan digitalisering och enkel kopiering var frågan om 

distribution, förvaring och bevarande en viktig aspekt.  

Universitetslektorn i film Anders Åberg skriver i en forskningsartikel om barn och film 

mellan 1905 till 1950, hur ”moralisk panik” började användas som term för att beteckna de 

förmodade effekterna av nya medier.24 Även om den filmreformsrörelse som utvecklades 

under tiden efter censuren hade en positiv inställning till film i framför allt pedagogiska 

sammanhang fanns alltid oron i debatten över att ”vuxenvärlden” skulle förlora kontrollen 

                                                 
20 The Formation of a Cinema Audience in Sweden, 1915–1929, Gustafsson, Tommy, i Hjort, Mette & 

Lindqvist, Ursula (red.) (2016). A companion to Nordic cinema. Chichester, West Sussex: Wiley/Blackwell, s. 

244 
21 Mats Jönsson & Pelle Snickars ”Skosmörja eller arkivdokument?” om filmarkivet.se och den digitala 

filmhistorien, (2012) s. 16  
22 Jönsson, Mats & Snickars, Pelle, s. 17 
23 Jönsson, Mats & Snickars, Pelle, s. 18 
24 Åberg, Anders, Ett viktigt bidrag till ungdomens fostran – Barn och film i Sverige 1905–1950, i Rapportserien 

Centrum för kulturforskning del 2:2004, Cfk, s. 61 
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över barns och ungas konsumtion av film.25 Skolfilmen blir den förmildrande, ja kanske till 

och med den förlåtande, faktor som konsekvent lyfts fram som motargument mot filmens 

kritiker.26 

Enligt den ryska professor i media och filmutbildning Alexander Fedorov är det i Frankrike 

som utbildningsfilmen som koncept först växer fram i Europa. 1922 hålls den första nationella 

konferensen om regional utveckling av utbildningsfilm. Även i Ryssland gjordes försök med 

utbildningsmedier (film inkluderat) på 1920-talet men dessa blev stoppade av Stalins 

repressioner. I Storbritannien menar Fedorov att utvecklingen av film som 

undervisningsmaterial börjat något senare, först på 30-talet.27  

I Learning with the Lights Off: Educational Film in the United States beskrivs hur skolor var 

den enskilt största marknaden i USA för icke fiktiv film. En liknande debatt om nyttan, 

användningsområden och vilka ideal som filmen borde reproducera skedde i USA precis som 

i Sverige under filmens barndom.28 

Av den tidigare forskningen framgår att film i allmänhet och skolfilm i synnerlighet var 

ämnen som många hade åsikter om. Filmen användes som argument på en rad områden och 

laddades med stora förhoppningar men även rädslor. Att SF startar sin skolfilmsavdelning, 

och kort där på även SSoB tyder på ett strategiskt agerande för att försöka påverka opinionen 

som både Åberg, Jönsson och Snickars är inne på. Blomberg menar dock att, utifrån ett 

folkbildningsperspektiv så nådde filmen aldrig fram till den främsta positionen utan fick stå i 

skuggan av boken. Det jag kommer ta med mig från den tidigare forskningen är framför allt 

att filmen i alla dess former var ett omstritt begrepp där argumentationen ibland rörde sig om 

andra frågor som moral, bildning eller syn på vad skolan borde vara snarare än om filmen som 

sådan.  

Centrala begrepp 

Skolfilm och bildningsfilm 
Skolfilm och bildningsfilm är i regel uttryck för ungefär samma sak, film som är ickefiktiv 

och som gjorts eller används i bildningssyfte. I källmaterialet används båda begreppen men 

                                                 
25 Åberg, 2004, s. 62 
26 Åberg, 2004, s. 68 
27 Fedorov, Alexander, On Media Education. (June 30, 2015). Fedorov, Alexander. On Media Education. 

Moscow: ICOS UNESCO IFAP (Russia), 2008. 156 p. ISBN 978-5-98517-070-2. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2625076, hämtad: 2018-06-04  
28 Orgeron, Devin, Orgeron, Marsha & Streible, Dan (red.), Learning with the lights off: educational film in the 

United States, Oxford University Press, New York, 2012, s. 9 

https://ssrn.com/abstract=2625076
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oftare begreppet bildningsfilm då det är aningen vidare. Skolfilm är specificerat till en 

skolkontext; film som visas i skolan eller för dess elever. Jag kommer i uppsatsen att använda 

begreppen på samma sätt. När jag talar i vidare termer eller refererar till film i bildningssyfte 

använder jag bildningsfilm. När det är film som visas i skolan, eller för skolelever använder 

jag skolfilm.  

Åskådningspedagogik 
Åskådningspedagogik – var på modet från 1800-talets mitt fram till sekelskiftets början. 

Tanken var att den information som kunde visas via bild lättare memorerades och lämnade ett 

mer bestående intryck än muntlig eller läst information. Det material som skulle användas 

skulle ge en realistisk och tydlig bild av verkligheten. 1919 års läroplan understryker till 

exempelvis åskådningspedagogikens nytta för inlärning.29 De som förespråkade film i skolan 

såg filmen som en utökad och uppgraderad version av åskådningspedagogiskt material, med 

än mer potential.   

Historisk kontext 
Biofilmen når Sverige runt sekelskiftet 1900 och i takt med att Sverige industrialiserades, 

urbaniserades och fick en arbetarklass som hade pengar att spendera på fritiden fick filmen en 

stor publik. Filmen gick från att vara ett exklusivt spektakel för de få till ett billigt nöje för de 

många och biografer etablerades i hela landet, först i storstäderna men sedan även på mindre 

orter. 30 1911 införs den första filmcensuren, med åldersgräns för film som ansågs opassande 

för barn eller ungdomar, detta efter en upprörd moraldebatt om ”biografeländet”.31 Under 

första världskriget gick den svenska filmexporten väldigt bra, mycket på grund av att de 

krigande länderna fokuserade på annat än att producera film. Gustav Berg arbetade som 

censor på Statens Biografbyrå under hela kriget men blev sedan litterär chef för Filmindustri 

AB Skandia. Där efter bytte Berg arbete till chef för SF:s nybildade Skolfilmsavdelning 

1921.32  

1919 fanns det tre stora filmindustribolag i Sverige: Svensk bio, Skandia och Skandinavisk 

Filmcentral. Dessa slogs samman den 27 december 1919 och bildade det då enorma bolaget 

AB Svensk Filmindustri. Motiven till sammanslagningen var att de som ett bolag trodde sig 

bättre kunna möta den internationella marknadens behov som förutspåddes komma i 

                                                 
29 Hällgren, Anna-Maria (2013). Skåda all världens uselhet: visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-

talets populärkultur. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013, s.62 
30 Furhammar, Filmen i Sverige en historia i tio kapitel och en fortsättning, s. 11 
31 Furhammar, s. 22-23 
32 Furhammar, s. 52-53, 117 
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kölvattnet av freden. Det var då den svenska filmhistoriens hittills största affär och bolagets 

nominella aktiekapital var vid starten 35 miljoner kronor.33  

Riksdagen inför en skatt på nöjen 1919 och filmbranschen placerades i den lägst ansedda, och 

hårdast beskattade, kategorin tillsammans med bland annat cirkus och danstillställningar.34 

Detta fick den vilande moraldebatten att åter blossa upp och SF såg sig tvingade att försvara 

filmens status som konst. En väg att göra det på var att bekosta och visa dokumentärfilm på 

svenskar som besökte avlägsna platser, där svenskarna framställdes som utforskare och med 

kamerans hjälp även erövrare. Filmerna var genomgående exotifierande och gjorda utifrån ett 

nationalistiskt och etnocentriskt perspektiv vilket säkert låg till grund för att den hjälpte till att 

höja filmens kulturella status hos de konservativa kritikerna.35  

Vid inträdet i 1920 talet var situationen för den svenska filmbranschen i allmänhet och det 

nybildade SF i synnerlighet gynnsam. Med stigande besökssiffror och högt konstnärligt 

anseende utomlands såg allt ut att gå helt enligt planerna för SF. Detta visade sig dock vara 

önsketänkande och ett luftslott som rasade samman. Efterkrigsdepressionen slog hårt mot 

Sverige, och hårdast drabbade den arbetarklassen som var biografernas stora publik. Från 

1920 till 1922 minskade biografpubliken kraftigt vilket drabbade jättekolossen SF hårt. Att 

den svenska filmen varit så populär utomlands under kriget hade mer berott på bristen på 

konkurens än att den hade varit särdeles bra, för när framför allt USA fick igång sin 

filmexport dalade den svenska filmen i popularitet.36 Filmbranschen stod inför ett dilemma 

mellan att göra det kommersiellt nödvändiga eller det prestigemässigt önskvärda. Det är då, i 

den kontexten som SF och Berg startar Tidskrift för Svensk skolfilm och bildningsfilm som i 

mycket är en lobbytidning för SF:s skolfilmsavdelning. En avdelnings som gör sitt yttersta för 

att visa på filmbranschens goodwill och ädla syften.37  

Utbudet av det som klassas som bildningsfilm var brett men geografi och naturvetenskap var 

de vanligaste temana som filmerna visade. Övriga ämnen var näringsliv, etnografi, reportage 

både nationella och internationella, historiska skildringar och upplysningsfilmer om hälsa. 

1926 erbjöds det 1291 filmer varav 692 om natur och geografi. Vilket är mer än en 

fördubbling av utbudet 1922 då det erbjöds 548 filmer.38 Utbudet ökade alltså i en frisk takt 

och det kan vara bra att ha i minne att det rör sig om stumfilmer där rörlig bild varvades med 

                                                 
33 Furhammar, s. 67 
34 Furhammar, s. 70 
35 Furhammar, s. 70-71 
36 Furhammar, s. 91-93 
37 Furhammar, s. 117 
38 Blomberg, s. 40 
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informationsrutor med text. Undertext, som den nutida läsaren är van att se på film var inte 

uppfunnet. Filmens bilder skulle helst tala för sig själv genom att visa livet, precis så som det 

var och i de fall då information var nödvändigt infogades textrutor.  

Att SSoB, som presenterar sig som ”en liten tidskrift, som vill försöka sig på uppgiften att till 

bildningsfilmens vänner i Sverige förmedla underrättelser och impulser från skol- och övrig 

bildningsfilms verksamhetsfält hemma och ute i världen”39, även hade andra strategiska 

uppdrag blir synligt vid den granskning som här följer.  

 

Analys 

Hur beskrivs och argumenteras det för bildningsfilm och skolfilm? 
Bildningsfilm och skolfilm är en ingrediens som är med i mer eller mindre alla texter som 

skrivs i tidsskriften. Här kommer jag att analysera tre teman som träder fram ur källmaterialet. 

Det första temat är film som åskådningspedagogiskt hjälpmedel vilket också är det mest 

återkommande i SSoB (tema 1). Ett andra tema är att film väcker lust till lärande och intresse 

hos publiken. Filmen beskrivs även som mer effektiv jämte andra pedagogiska medel på att 

förmedla kunskap (tema 2). Det tredje temat som framkommer är om hur film kan fungera 

som en historisk tidskapsel och därmed hjälpa till att bevara äldre seder och bruk (tema 3).  

Tema 1. Film som åskådningspedagogiskt hjälpmedel  
År 1919 inför folkskolan en ny kursplan som lägger stor vikt vid just 

åskådningsundervisning.40 Filmen nämns dock inte explicit som ett potentiellt hjälpmedel 

vilket en skribent i första numret av SSoB reagerar kraftigt på. Filmen är ”näst efter den 

direkta iakttagelsen […] uppenbarligen det verksammaste åskådningsmedel, som överhuvud 

kan vid undervisningen förebringas, och dess utbredning och allmännare användning måste 

därför framstå såsom ett eftersträvansvärt önskemål”.41 Att filmen vida överstiger annat 

undervisningsmaterial som åskådningspedagogiskt hjälpmedel beskrivs vidare i en annan 

artikel i samma nummer. Filmen återger ”rörelsen”, ”livet självt” ”och är oöverträfflig, då den 

behandlar områden, där elevens egna, direkta åskådning saknas” som i fråga om främmande 

länder, mikroskopiska bilder eller vid rörelse som ögat inte kan uppfatta.42 I framtiden siar 

                                                 
39 Första numret av Tidskrift för svensk skolfilm och bildnigsfilm, 1924, 15 september. Red. Gustaf Berg. s. 1  
40 Mats Ekholm: Den hållbaraste läroplanen – 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor, i: tidskrift från 

föreningen för svensk undervisningshistoria, årgång 6, nr 3–4, 2006, ISSN: 1652-0610, s. 4, 8. 
41 SSoB, s. 4, september 1924 
42 SSoB, s. 6, september 1924 
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skribenten, kommer filmen att ha en betydelsefull uppgift att fylla vid ämnen som biologi, 

geografi, historia, fysisk fostran, jordbrukslära, teknik. Filmen för världen till eleverna och 

skapar genom sina rörliga bilder möjlighet för dem att skåda världen på ett levande sätt, vilket 

är precis det god åskådningspedagogik ska syfta till.  

En annan skribent i samma nummer menar att film i kombination med tematisk undervisning 

har en kraftfull sammanfattande egenskap. Efter en genomgång i geografi menar skribenten, 

vad kan ”vara lämpligare än att under en lektionstimme sammanfatta och belysa, ge liv åt 

framställningen genom att visa lämpliga filmer från landskapet eller landet ifråga?”43 På 

liknande sätt förespråkas exempelvis en film som ska lära tittaren hur denne ska bete sig i 

trafiken.44  

I materialet talas det ofta varmt om bildningsfilm och skolfilm men mer sällan om hur den 

egentligen bör användas mer än som åskådningsmaterial av något, ett undantag är en artikel 

som refererar en överlärare Kviberg som håller en lektion om bävern. Först förevisar han ett 

bäverkranium för eleverna och de samtalar om de olika anatomiska delarna för att därefter 

beskåda en levande bäver på film. Den döda bävern som låter sig studeras i verkligheten får, 

så att säga, sedan liv via filmen. Efteråt bearbetar eleverna lektionens kunskapsstoff genom att 

skriva uppsatser.45  

I en sammanställning av ett föredrag på Ingenjörsvetenskapsakademien beskrivs filmen i 

forskningens tjänst. Filmen möjliggör, heter det, ”en förändring av tidsmåttet d. v. s. en 

sammanträngning eller utdragning av det tidsförlopp, under vilket en företeelse äger rum.”46 

Detta kan användas för att dokumentera hastigt gående maskiner. En annan nytta som läggs 

fram är att det går att filma arbetsgången i en verkstad för att via filmbilderna sedan kunna 

optimera den. Likväl som åskådningsmaterial för att förmedla kunskap på ett effektivare sätt. 

Som historisk källa har filmen används mindre inom tekniken än inom andra fält menade 

föredragshållaren men en styrka i filmen är att den koncentrerar kunskap och är selektiv. Gjort 

på rätt sätt finns det mycket tid att vinna på att använda sig mer av filmen.47 

En aspekt av skol- och bildningsfilmens potential som åskådningsmedel vilken inte nämnts 

tidigare är inom det som vi idag kallar specialpedagogiken. Under rubriken ”De dövstumma 

och filmen” skriver rektor E. Jungner hur filmen utgör ett ”utomordentligt medel för 

                                                 
43 SSoB, september, 1924, s. 26 
44 SSoB, september, 1924, s. 27 
45 SSoB, november, 1925, s.423ff 
46 SSoB, november, 1925, s. 443 
47 SSoB, november, 1925, s. 445 
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kunskapstillägnelse.”48 Filmen framstår som det främsta åskådningsmaterial för 

dövstumskolan men ett problem var att klasserna var för små för att filmvisning skulle vara 

ekonomiskt möjlig. ”En filmförevisning kan inte gärna anordnas för endast ett tiotal barn.”49 

Därför menar Jungner bör de dövstumma se film med dem övriga skolbarnen, som de i övrigt 

var separerade ifrån. Han verkar vidare mena på att filmen kan fungera som en gemensam 

referenspunkt, då: ”Vårt språk, tal- och skriftspråk, lära sig de dövstumma bäst i omedelbar 

anslutning till vad de uppleva. Det måste anknytas till deras egna tankar. Därvid är filmen ett 

utmärkt medel att sätta deras fantasi i rörelse och egga dem till själverksamhet.”50  

En överlärare tar kunskapsinhämtning om Kina som ett exempel där en film på en timma kan 

ge så mycket mer lärdom än ”flera timmars berättande, läsande och studerande av döda 

planscher.”51 Han ställer sig alltså i polemik mot det äldre åskådningspedagogiska 

undervisningsmaterialet planschen och förstärker bilden av bildningsfilmen som det främsta 

och modernaste åskådningsmaterialet. Han avslutar med att skriva att: ”Säkert kommer 

framtida generation att med undran se tillbaka på vår tids på många håll förefintliga tvekan, 

då det gäller att införa detta utmärkta hjälpmedel vid undervisningen i vår tids skolor.”52  

I en längre ledare ställer sig Gustaf Berg kritisk mot en inte namngiven pedagogisk auktoritet 

som menar att film föder ”tankelättja” och att ”förståelsen för själsliga valörer över huvud 

förbleknat och atrofierats” genom filmen.53 Bergs motargument är att det inte är fel på 

bildningsmedlet film utan, eventuellt, hur det används och borde användas samt vad som finns 

att tillgå. Metoden går att utveckla liksom filmerna men film är likväl det mest levande och 

verksamma åskådningsmaterialet som finns i tiden. Liksom att skolan och 

bildningstraditionen är i rörelse är även metoder och principer för skolan det menar Berg och 

det är viktigt att varje lärare hittar sin egen metod. Åskådlighet och att eleverna själv lär sig 

lära är vad som rekommenderas och att skol- och bildningsfilm är det främsta medlet för detta 

”behöver här icke ens nämnas vid namn…”54 

I en artikel med titeln Skolmästar film, en pedagog av Guds nåde, hyllas skolfilmen som ”det 

mest betydande hjälpmedel att åskådliggöra lärostoffet, varöver våra dagar förfogar.” av en 

                                                 
48 SSoB, mars, 1926, s. 562 
49 SSoB, mars, 1926, s. 562f 
50 SSoB, mars, 1926, s. 563  
51 SSoB, mars, 1926, s. 568 
52 SSoB, mars, 1926, s. 569 
53 SSoB, april, 1926 s. 621 
54 SSoB, april, 1926 s. 621 
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folkskoleinspektör från Falun55 Han vill inte gå så långt som vissa filmförespråkare gör i 

Amerika, som hävdar att filmen i framtiden kommer ersätta boken men tror att skolfilmen i 

framtiden kommer ha en erkänd plats bland åskådningsmaterialen i läroplanen. Vissa delar av 

skolans ämnen skulle kunna vinna betydligt på att använda film som läromedel och inte bara 

som illustrerande komplement till läseböckerna. (som verkar vara hur han uppfattar 

situationen i skolan 1926). ”Med filmens hjälp kan det visuella minnet, hos barn i skolåldern 

väl det kraftigaste av dem alla, åter komma till heders.”56 Filmen är som en koncentrerad och 

fokuserad ”undervisningsutflykt” som inspirerar barnens fantasi och nyfikenhet. Han 

understryker dock att skolbarnen måste förberedas innan filmen och ges möjlighet till 

efterbearbetning i form av samtal och uppsatser. Men om det görs så är film ”en pedagog av 

Guds nåde.” En annan artikel med titeln Filmen – det ovärderliga undervisningsmedlet är mer 

eller mindre en nedkortad version av argumentationen från Skolmästar film. Den är författad 

av en folkskollärare i Arboga.57 Argumentet för bildningsfilm att det möjliggör åskådning av 

platser och företeelser som är svåra att ta del av återkommer i flera varianter i tidningen, både 

när det gäller skolundervisning men även militär undervisning och att ta del av natur och 

kultur från andra länder.58 

Det sista jag vill ta upp från tidskriften när det gäller film som åskådningspedagogiskt medel 

är ett ganska talande exempel på att skolfilm faktiskt hade stor påverkan på den tänkta 

målgruppen – skolbarnen. Det är tre kortare uppsatser som skrivits som efterarbetning av 

sedda skolfilmer. Uppsatserna presenteras som att de ”på intet sätt [är]´märkliga´ utom däri, 

att de visa skolfilmens förmåga att giva barnen klara och tydliga föreställningar och att 

inprägla dessa i barnens minne.”59 Med dagens ögon skulle nog noggrannheten och 

språkriktigheten te sig ´märklig´ som i märkvärdiga för texterna är verkligen målande i sin 

beskrivning. Eleverna är mellan 10 och 12 år och återger detaljerat vad de sett på vita duken. 

Att filmerna gjort stort intryck på de tre unga skribenterna framgår tydligt.  

Genomgående beskrivs skol- och bildningsfilmen i positiva ordalag som ”det främsta”, ”det 

mest verksamma”, ”ovärderlig” och som ”ett koncentrat av livet själv”. Detta menar jag är 

försök att epistemologiskt ta initiativet i kampen mot de konservativa i samtiden som ser 

skolfilm och bildningsfilm som en lättjans väg till kunskap. Genom att återupprepa det 

                                                 
55 SSoB, april, 1926 s. 597 
56 SSoB, april, 1926, s. 598 
57 SSoB, april, 1926, s. 602 
58 SSoB, april, 1926,  s. 602, 604, 606, 608f 
59 SSoB, april, 1926 s. 614 
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positiva med film hamrar tidskriftens olika skribenter in budskapet att filmen ÄR framtidens 

åskådningsmaterial och att Bildningsfilmens vänner är de främsta kämparna för att filmen i 

större utsträckning även ska få den positionen. I en tid där stora och snabba förändringar sker, 

vilket 20-talet var, blev det extra verksamt att beskriva sig som modern och progressiv. Allt 

detta hjälper tidningen i kampen för att öka sin och SF:s trovärdighet.  

 

Tema 2. Film som intresseväckare  

Att film kan åskådligöra världen beskrivs inte bara som lärorikt för eleverna utan även som 

intresseväckande. Under rubriken Lektion som ger behållning låter SSoB skolungdomar 

komma till skrifts om vad de anser om film som undervisningsmedel. 10:de klassaren Maj 

Rask skriver: ”Det nyaste och av oss skolbarn mest omtyckta undervisningsmedlet är ju 

filmen”. Majs lärarinna bedyrar att inställningen till skolfilm är representativ för hela gruppen 

och har därför skickat uppsatserna i okorrigerat skick till redaktionen. Klassen var med på 

norrmannen Kvibergs bäverlektion och av den uppsats som tryckts i tidskriften vekar 

föredraget och filmen ha gjort ett stort intryck på eleven. Film gör att man ”blir så intresserad, 

att man vill veta mera, och då finns ju många böcker där man kan få vidare kännedom om 

saker och ting”.60 Skolfilmen som inspiratör till vidare kunskap vittnar alltså även skolbarn 

om likväl som styrkan i att kombinera film med andra undervisningsmedel. Det ”står mer 

levande i minnet än då man bara läser om det i läxböckerna” skriver en annan och tackar 

”hela den svenska skolfilmen […] som varit oss till nytta vid detta tillfälle som vid så många 

andra”.61  

I en annan artikel bedyras att skolfilm väcker intressen till liv vilket är ”ett av uppfostrans 

största mål.”62 Detta eftersom filmen förenar nytta med nöje. Ett argument som användes mot 

filmens bildande förmåga var just att den mer var rolig än lärorik och att filmen på sikt skulle 

få ungdomen att läsa sämre. En redovisning om att ett samband mellan filmprogram på skolor 

ökar utlåningen av biblioteksböcker i Göteborg motsäger dock detta. I artikeln beskrivs vilka 

filmer som vilken årskull har sett samt vilka böcker som kan läsas som fortsättningsarbete på 

filmvisningen. I vilken omfattning lånen ökat framkommer inte men föreståndarna på 

skolbiblioteken menar att ”boklånen i hög grad stegras genom filmprogrammen.”63 En 

tidigare farhåga om att film lockar ungdomen från läsning bemöts här genom att hävda 

                                                 
60 SSoB, december, 1925, s. 464 
61 SSoB, december, 1925, s. 465 
62 SSoB, oktober, 1924, s. 26 
63 SSoB, december, 1925, s. 467 
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motsatsen vilket kan ses som ett försök att öka både SSoB:s men även bildningsfilmens 

trovärdighet. 

På flera ställen beskrivs skolfilmen och bildningsfilmen som just intresseväckande vilket kan 

visa på en spänning mellan två en äldre och en nyare syn på bildning, skola och pedagogik. 

Gustaf Berg menar i en ledare att skolans pedagogiska ideal och teorier är i förändring från ett 

mer klassiskt bildningsideal till ett där naturvetenskapen är i fokus. För att möta de nya 

kraven som Berg upplever att samhället ställer på eleverna måste de lära sig att själva lära. 

Och för att själv vilja lära sig om något krävs lust och intresse, vilket är precis det som Berg 

menar att filmen för med sig. En nyfikenhet för världen och hur den hänger ihop.64 ”Ord, ord, 

ord ha vi där [i skolan] mer än tillräckligt av, bild och liv, levande bilder i dubbel bemärkelse, 

göres oss behov” kan på ett sätt sammanfatta hur argumentationen för filmen som lustfylld 

och intresseväckande beskrivs i tidskriften.65     

 

Tema 3. Film som historisk tidskapsel  
Det är bara två artiklar i materialet som tar upp att film skulle kunna användas som en 

bevarare av seder och bruk för framtida generationer i källmaterialet och det är ett reportage 

signerat av en kapten Gunnar Dylhén och ett reportage från Finland om en gammal katolsk 

sångceremoni. Det är Helkasångerna i byn Ritvala som med hjälp av filmen ska bevaras. Byn 

skulle nämligen ombyggas och flera av de platser där ceremonin brukade äga rum skulle 

rivas. ”Det var i elfte timmen Suomi Filmi utförde sin förtjänstfulla räddningsbragd” genom 

att dokumentera hela ceremonin för eftervärlden.66 Reportaget avslutas av de rörande orden 

att ”nu när en månghundraårig folksed för alltid försvinner, måste man vara tacksam för att en 

bild av den vackra ceremonin bevarats, ty forskarnas utläggningar och uppteckningar äro icke 

nog att rädda minnet av Helkafesten från att falla i glömska, det behövs en levande bild för att 

hålla minnet därav levande bland människorna”.67 Huruvida människorna i byn hade 

möjlighet att nyttja filmen de deltagit i för erinran är oklart men filmningen beskrivs som en 

stor etnografisk landvinning.  

I Dyhléns fall är det militära seder och bruk som han vill bevara för eftervärlden. Han menar 

att dokumentär film kan fungera som en tidskapsel av bruk och sedvänjor eftersom tiden 

                                                 
64 SSoB, april, 1926, s. 592, samt på s. 620ff 
65 SSoB, mars, 1926, s. 559 
66 SSoB, december, 1925, s. 481 
67 SSoB, december, 1925, s. 482 
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ständigt förändras. Genom att dokumentera kadettlivet via kameran fångas en bit av livet som 

senare generationer kan beskåda. Utifrån SSoB:s annonser så verkar projektet att filma armé 

och marinen blivit av, det annonseras nämligen ofta om just militärfilmer till utlåning från 

SF:s eller Skolmuséets respektive skolfilmsavdelning.68 Den här typen av etnografiska 

dokumentära filmer var populära, hade gott anseende och var även relativt billiga att filma 

vilket gjorde att en rad filmer blev gjorda. Att göra som skribenterna och lyfta fram filmen 

som konserverande och vetenskaplig visar på den tro som fanns om filmens möjlighet men är 

också ett argument för det värde som bildningsfilmen tillskrevs.    

 

Hur argumenterar tidskriften för att vara en del i den samhälleliga 

utvecklingen? 
Under min läsning av källmaterialet framkom det något som förvånade mig och det var hur 

ofta tidskriftens artiklar handlade mer om aktörer med koppling till skol- och bildningsfilm än 

om film och dess innehåll. Det fick mig att börja fundera över varför det var så och vilka 

effekter det kan ha haft? Gieryns begrepp boundary-work, tycktes kunna hjälpa mig att förstå 

varför så mycket i tidskriften läggs på att stärka tidskriftens självbild. Det är med detta i fokus 

som uppsatsens andra del tar avstamp. På samma sätt som föregående del kommer jag att 

analysera och sammanfatta källmaterialet utefter de teman som visat sig. Det första temat är 

hur Gustaf Berg och SSoB beskrivs och ofta hyllas som en pionjär i kampen för skol- och 

bildningsfilm. SF:s skolfilmsavdelning, biografidkarna och andra aktörer kämpar enligt egen 

utsago i motvind och framför allt får de inte det stöd de borde få från staten. Den bild som 

tidsskriften ger är trots det ofta en framgångssaga i stort och smått (tema 4).  Det andra temat 

är den skapade och föreställda gruppen Bildningsfilmens vänner och vilka potentiella 

funktioner de kan ha haft (tema 5). Ett tredje tema är hur tidskriften framhåller sig själv som 

internationell och modern (tema 6).  

 

Tema 4. Gustaf Berg och SSoB som pionjärer  
Genom källmaterialet är det tydligt vilken maktposition som Gustaf Berg satt på när det gäller 

skolfilm och bildningsfilm. Den position som chef för SF:s skolfilmsavdelning han hade gav 

honom högt anseende och goda kontakter men likväl makten att skapa vidare förutsättningar 

för bildningsfilmen i landet. Ville man få tillgång till SF:s skolfilmsarkiv var man tvungen att 

                                                 
68 Exempelvis på s. 17 i SSoB, september 1924, men likväl i andra årgångar av tidskriften.  
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gå via Berg. Av tidningens eget urval från dess mottagande i pressen framgår det tydligt att 

Berg, SF:s skolfilmsavdelning och kampen för bildnings- och skolfilm i mångt och mycket är 

ett. ”Den svenska bildningsfilmens banerförare dir. Gustaf Berg har nu utsänt första numret av 

sin tidskrift” skriver Stockholms Dagblad och avslutar med att ”Gustaf Berg är mannen, som 

vet vad han vill. Och mannen som kan bildningsfilmen.”69 Svenska Dagbladet skriver att 

tidskriften ”har en mission att fylla och torde kunna påräkna betydande uppmärksamhet i 

intresserade kretsar.”70 Medan Sydsvenska Dagbladet belyser att tidskriften är av en ”helt 

annan läggning än de s. k. filmjournalerna” skriver Filmnyheter att skolfilm ”nu nått så högt 

och långt och fått så fasta vänner, att en särskild tidskrift för denna gren av filmverksamheten 

har kommit till stånd”.71 SSoB skriver också att skulle de trycka allt ”förståelsefullt och 

älskvärt” som tidningen mottagit landet runt skulle resterande årgång gå åt. Men det är inte 

enbart andra tidningars reaktioner som förstärker tidningens, men lika mycket Bergs och SF:s 

skolfilmsavdelnings, position som ledande när det gäller skolfilm och bildningsfilm.  

I en längre artikel, ”en uppteckning av några personliga minnen från bildningsfilmens så att 

säga förhistoriska tidevarv i Stockholm”72 beskrivs vad som hävdas vara hur det första 

försöket att visa bildningsfilm gick till. De första rena skolföreställningarna startade 1912. I 

artikeln finns det en underförstådd argumentation om hur bildningsfilmens fränder själva 

strävar efter att sprida god och nyttig film utan stöd från staten och med dåligt ekonomiskt 

resultat. Det är en nästintill messiansk berättelse som målas upp om hårt strävande idealdrivna 

biografidkare som inte ger upp sin strävan att sprida bildningsfilmen till allmänhetens gagn 

trots motgångar. Frälsaren själv är Gustaf Berg som med ”den stora erfarenhet och den 

kunnighet och energi Ni, besitter, [må] lyckas i att skapa den renässans för bildningsfilmen i 

vårt land, som jag är övertygad om att stora skaror vänta på och längta efter!”73 

Mot ett nytt skede lyder ledarsidans rubrik i 1925 års november numer av SSoB. Här beskrivs 

den positiva utveckling som skett i den ”ordnade skolfilmsverksamhet” som pågått i fem års 

tid. Antalet skolbarn som ser skolfilm har ökat från ca en halv miljon till två under 

femårsperioden. Det beskrivs även hur skolfilm har gått från att vara en ”kuriositet, som »lite 

omväxling» i det dagliga” till att lärare har börjat ta undervisningsmedlet mer på allvar.74 Den 

progression som beskrivs, går från nyfikenhet och naivitet till ett mer fokuserat användande 

                                                 
69 SSoB, oktober, 1924, s. 32 
70 SSoB, oktober, 1924, s. 33 
71 SSoB, oktober, 1924, s. 33 
72 SSoB, oktober, 1924, s. 31 
73 SSoB, oktober, 1924, s. 32 
74 SSoB, november, 1925, s. 419f 
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av film i skolan, ett ”metodikens skede i skolfilmens utveckling inom vårt land” ligger helt i 

linje med den bild tidningen vill att sina läsare ska ha av skolfilmen.75  

Per Kviberg, en norsk folkskoleman framställes som vida känd för sitt kunnande om metodik 

vid filmundervisning och har via SSoB och SF gjort framträdanden för ”ett 1,000-tal i 

filmundervisning själva mera eller mindre erfarna skolmän”76 Detta är ett ytterligare ett 

exempel på hur SSoB beskriver sig som fackelbärare av den rätta läran om skolfilmen. Det är 

i tidskriften läsaren får ta del av den betydelsefulla kunskapen. Den ovanligt långa, fyra och 

en halv helsida, artikeln avslutas med att bestyrka att den nya generationens barn är vana att 

söka sig till bildningsfilm vilket kommer påverka ”hela släktets inställning för våra dagars 

och den överskådliga framtidens mest massverkande kulturfaktor.”77  

På samma tema fortsätter Lektor Ernst Herlin en text om skolfilmens historia som låter 

påskina att utvecklingen går framåt. Detta till en början genom Svenska skolmuséets 

kineografiska byrå som hyrde ut teknisk utrustning och film för undervisning i skolor från år 

1917. Men sedan kommer det i tidskriften inte alltför sällan förekommande hyllandet av SF:s 

skolfilmsavdelning och Gustaf Berg. ”De senaste åren har dock skolmuséet i denna sin 

verksamhet helt överflyglats av Svensk Filmindustris skolfilmsavdelning, vars skicklige och 

energiske ledare blivit alla skolfilmvänners högt värderade talesman*)”78 I fotnoten på slutet 

av citatet skriver redaktionen att: ”Vi nödgas uttryckligen vid denna passus infoga 

reservationen, att omdömena helt stå för förf:s räkning. Vårt uppdrag att förrätta 

korrekturläsningen har ej givit oss rätt att göra uteslutningar”79. Denna blygsamhet är 

måhända klädsam men går samtidigt helt i linje med argumentationen som återfinns relativt 

ofta i tidningen om att Berg, SF och SSoB är de som bär skol- och bildningsfrågan framåt. 

Herlin fortsätter i artikeln med att lägga skulden för att skolfilmen inte är vidare spridd på 

myndigheterna som inte möjliggör filmvisning ekonomiskt. Detta ställs mot en helt egen 

produktion av skolfilm som staten sägs vilja bekosta, något som Herlin finner både 

oekonomiskt och med risk att förstöra filmupplevelsen för eleverna. Speciellt när SF:s 

skolfilmsavdelning har ett så stort utbud till ett lägre pris.80 Staten ska inte lägga sig i SF:s 

fungerande verksamhet utan borde istället göra det möjligt för den att sprida sig till fler 

                                                 
75 SSoB, november, 1925, s. 421 
76 SSoB, november, 1925, s. 421 
77 SSoB, november, 1925, s. 422 
78 SSoB, november, 1925, s. 422 
79 SSoB, november, 1925,s. 422  
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skolor. Ett tydligt budskap att SF:s skolfilmsavdelning inte vill ha konkurens från staten, men 

att bidrag går bra.  

1924 års andra nummer av SSoB tar avstamp i en praktisk och ekonomisk fråga: ”Huru sker 

det?”. Vilket också är rubriken för ledarsidan. Där kopplas god och modern undervisning ihop 

med behovet att kunna visa film, vilket görs i viss utsträckning men inte tillräckligt enligt 

tidskriften. Skolan beskrivs vara i omdanande för att möta det moderna samhällets allt 

snabbare takt.81 Utrustningen i skolorna bör därför vara tidsenliga och det verkningsfullaste 

åskådningsmedlet är såklart enligt tidskriften filmen. Utvecklingen har kommit en bit på 

vägen men det är till ”övervägande del genom filmens eget mecenatskap.” Alltså inte via 

hjälp från staten utan tack vare SF och andra företagare. Situationen i skolorna för filmvisning 

vilar i mångt och mycket på lärarnas och rektorernas initiativ och att barnen får betala 

kostnaderna när staten inte kliver in tar sitt ansvar. Det har ”i regel skett så, att eleverna själva 

fått bära kostnaden. (För de medellösas del får någon träda emellan.)”.82 Och denna ”någon” i 

citatet ska inte läsas som staten.   

På det ekonomiska spåret fortsätter en rektor med att berätta om att skolor borde ha 

ekonomisk möjlighet att införskaffa utrustning för filmvisning men ”inköp av film går inte. 

Här synes staten i en eller annan form böra träda emellan, åtminstone tills efterfrågan och 

åtgången av filmkopior blir tillräckligt stor.”83 Om statens ovilja att betala för film klagar 

även den berömda naturfilmaren Bengt Berg. Skolmyndigheterna är alltför ovilliga att betala, 

menar Bengt Berg, vilket gör att det är ett omöjligt företag att filma smalare naturfilmer som 

skulle kunna användas i undervisningen.84 Efter Bengt Bergs klagan över hur otacksamt 

(olönsamt) det är att filma skolfilm så beskrivs den tidigare nämnda filmen om bävern. Den 

beskrivs som ”en vacker saga och [som man] allra minst tänkt att man själv skulle få se, 

apprullas[sic] här med en utförlighet och detaljrikedom, som en skildring i ord svårligen kan 

åstadkomma”.85 Skolmyndigheterna och staten tar inte sitt ansvar för nationens bildning 

menar skribenten, men det gör SF och SSoB genom sina ansträngningar att förenkla och 

sprida användandet av skol- och bildningsfilm i landet.  

Gustaf Berg får även hyllningar av norrmannen Kviberg i ett resebrev och protesterar mot att 

bli hyllad. Han ger likväl med sig och publicerar hyllningen under ”protest” vilket är 

                                                 
81 En beskrivning som lika väl passar på dagens samhälle och skola. Har tiderna alltid uppfattats gå i allt ökande 

takt? 
82 SSoB, oktober, 1924 s. 25 
83 SSoB, oktober, 1924, s. 26 
84 SSoB, december, 1925, s. 470 
85 SSoB, december, 1925, s. 471 
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ytterligare ett exempel på tidningens dubbla funktioner som dels förespråkare av skol- och 

bildningsfilm och dels som förespråkare av sin egen och SF:s skolfilmsavdelnings viktiga roll 

i utvecklingen mot ökad bildning via filmen i Sverige86  

Färs härad har bildat ett sällskap för bildningsfilm och det är ”tack vare Edert [SF:s 

skolfilmsavdelning] generösa erbjudande” som de hoppas kunna ”gå i land med företaget”.87 

De lovar också att sprida bildningsfilmens gospel och tackar på slutet ännu en gång för allt SF 

gjort för svensk skolfilm. Budskapet blir att det är SF och Berg som står för omsorgen av 

bildningen av landsorten, inte staten.  

Utifrån den kontextuella bakgrunden tidigare i uppsatsen vet vi att SF värderade att film 

skulle få en mer högkulturell status och det är därför föga förvånande att SSoB är positivt 

inställda till att film presenteras som just konstform på en estetikkonferens i Berlin 1925. 

Artikeln i SSoB refererar till en tysk skrift Zeitschrift für Ästhetik som verkar ha gjort en 

genomgång av vad som sades på mötet. En ”känd estetiker” vid namn Julius Bab är i 

huvudfokus i SSoB:s referat av Zeitschrift für Ästhetik och det är han som deklarerat att film 

numer är att betrakta som självständig konstform. ”Blott för några år sedan blev man 

betraktad som lindrigt rubbad, om man vågade tala om filmen som självständig konstart” står 

det bland annat och ur SF:s och SSoB:s synvinkel är det gynnsamt att förhållandena nu ”som 

bekant ändrats”88 Om allmänheten höll med Bab är inte klarlagt men frågan om film som 

konstform eller nöje avslutades i alla fall inte med hans uttalande och som argument för 

filmens ökade rykte fungerade Babs uttalande säkerligen bra.  En intressant detalj i artikeln är 

att ljudfilmen, som då på intet sätt slagit igenom, beskrivs av författaren som ”ett monstrum, 

något sällsynt absurt.”89 Filmen som konstform är alltså att betrakta som stum och ska tala till 

åskådaren genom sina bilder inte genom kombinationen bild och ljud. I ljudfilmsfrågan ställde 

sig SSoB alltså något mer konservativt än i andra frågor. En gissning utöver det rent estetiska 

är att den stumma filmen gynnade svensk filmproduktion då den stumma filmen inte krävde 

att betraktaren förstod svenska eftersom den var stum.  

Gustaf Berg har även hållit föredrag i andra kammaren angående filmens förhållanden i 

Sverige. I artikel framstår Berg som den som undervisar andra kammaren om hur 

filmbranschen fungerar och vad bildningsfilm är, som en expert helt enkelt. Att det är han 

som driver frågan och argumentationen för bildningsfilmen är tydligt. Berg är den som hävdar 
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den epistemologiska auktoriteten, han är den som benämner vad film är. Så även när det gäller 

personer med mycket politisk makt som andra kammaren.90  

Dessa olika exempel visar på att skol- och bildningsfilm var ett omstritt begrepp där gränserna 

och positionerna för filmens roll i samhällsutvecklingen inte var fastslagna. Tidskriften gör 

sitt bästa i det boundary-work som pågick för att stärka filmens trovärdighet och ställning i 

samhället. Om Gustaf Berg var härföraren så var hans lojala trupper den skapade och 

föreställda gruppen Bildningsfilmens vänner. Om denna grupp och vilka funktioner den kan 

ha haft i SSoB:s kamp för ökad trovärdighet kommer nästa del handla om.  

 

Tema 5. Den skapade och föreställda gruppen Bildningsfilmens vänner 
I tidskriften finns det återkommande referenser till Bildningsfilmens vänner, vilka ur min 

tolkning utifrån materialet är alla som stödjer kampen för skolfilm och bildningsfilms 

utveckling och ökade användning i samhället. Gruppen är så vitt jag kan förstå inte en faktisk 

organisation eller förening utan ett sätt att benämna dels tidskriftens läsare och dels 

skribenterna i den men även andra som uttryckt sig positivt på olika sätt. Att SSoB 

återkommande använder sig av Bildningsfilmens vänner som retoriskt begrepp har flera 

funktioner. Det ger intryck av att kampen för bildningsfilm var mer organiserad än vad den 

faktisk var, och att fler stödde den. Det skapar en kanske bitvis överdriven 

samhörighetskänsla mellan vitt skilda personer med olika intressen, när dessa inkluderas in i 

gruppen. Eftersom det är tidskriften som har den epistemologiska auktoriteten och bestämmer 

vilka som skrivs in som en ”vän” i efterhand blir bilden som framkommer av ”vännerna” en 

ytterst positiv sådan. Ett exempel är när direktör C. W. Andersson ifrån Luleå beskrivs. 

Andersson vill visa en bildningsfilm var tredje vecka istället för en gång i månaden vilket får 

beröm i SSoB. Syftet med reportaget är nog minst lika mycket att visa upp en bild av att 

bildningsfilmens vänner som pålitliga och ordentliga som att egentligen upplysa om 

Anderssons gärning, även om det säkerligen var smickrande för honom själv. Följande citat 

ger en indikation på vilka som tillhör gruppen bildningsfilmens vänner: ” C. W Andersson är 

första och sist en kärnkarl, en trygg och vederhäftig, godmodig och rättfram svensk.”91  

Bildningsfilmens vänner beskrivs oftast just en svensk man i en aktningsvärd position i 

samhället. Exempelvis lärare, rektor, direktör, präst, diakon, militärofficer men även andra väl 

ansedda grupper som politiker och forskare förekommer. Ett exempel på detta är när en 

                                                 
90 SSoB, april, 1926, s. 593ff 
91 SSoB, September, 1924,  s. 5 
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kongress i Göteborg såg på bildningsfilmen I fjällfolkets land – dagar i Lappland med Inka 

Länta och hennes fränder. Landshövding von Sydow med övriga deltagare mottog filmen 

”med verklig förtjusning” trots att de enligt beskrivning är en kritisk biografpublik.92  Eller 

diakonen Kristian Bolls lyckade filmvisning som drar både yngre och äldre publik. Att det är 

en diakon och en landshövding som nämns stärker Bildningsfilmens vänners anseende och 

visar även på skol- och bildningsfilmens värdighet och nytta i samhället som god 

informationskälla.93  

När Bildningsfilmens vänner beskrivs ligger tonvikten ofta på personens görande och 

karaktär. ”Rektor Drakenberg visste precis, hur han ville ha det, och det gick snabbt och lätt 

att komma överens. Först och främst tänkte rektorn på sina egna elever.”94 Eller när 

folkskolläraren J. A. Karlsson beskrivs som dels bildningsvän och dels som sekreterare i 

föreläsningsförbundens riksorganisation och dess värkställande utskott. ”Där jämte, om vi ej 

misstaga oss, själv flitig föreläsare.”95 Att visa att Bildningsfilmens vänner även har andra 

viktiga uppdrag eller positioner i samhället är viktigt för att stärka trovärdigheten i kampen 

för bildningsfilmen men även trovärdigheten för den skapade och upplevda gruppen 

Bildningsfilmens vänner.  

Ett exempel på när tidningen framställer att Bildningsfilmens vänner ständigt ökar i antal 

hittas i aprilnumret av 1926 års SSoB. ”Bland skolrådens självskrivna ordförande räknar 

bildningsfilmen ett stigande antal vänner runt om i landet. Direkt eller indirekt ger detta sig 

tillkänna, och vi har haft nöjet att presentera några prästmän av denna cert för läsekretsen.”96 

Med tanke på den aldrig helt svalnande debatten om films moraliska värde var det för 

tidskriftens moraliska pålitlighet gynnsamt att lyfta fram personer från kyrkan som 

förespråkade film.  

Även inom armén finns Bildningsfilmens vänner, ett exempel är högste befälhavaren över 

kustflottan amiral Lübeck som menar att film ”kan för utbildning och övningar inom flottan 

komma till en mångsidig användning”, både när det gäller strategiskt lärande men även när 

det gäller att visa upp manövrar som är dyra.97 En annan ”vän” är den tidigare nämnde kapten 

Gunnar Dylhén som såg film som kulturbärare från generation till generation. 

                                                 
92 SSoB, september, 1924 s. 3 
93 SSoB, september, 1924 s. 3 
94 SSoB, oktober, 1924 s. 29 
95 SSoB, mars, 1926, s. 569f 
96 SSoB, april, 1926, s. 600 
97 SSoB, april, 1926, s. 604 
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Det i tidskriften kanske bästa exemplet på när en person något forcerat blir inkluderad i 

Bildningsfilmens vänner är när Per Albin Hansson, dåvarande försvarsminister lyfts fram som 

en av Bildningsfilmens vänner efter ett besök på Armé och Marinfilmens årsmöte. Hansson 

skrivs in i Bilningsfilmens vänner via en ganska vag ordalydelse baserad på ett uttalande om 

allmänhetens nytta av filmen. Tidningen ser sig gärna ihopkopplad med betydelsefulla 

personer. ”Vi [SSoB] har alltså en övertygad och självdeklarerad bildningsfilmens vän i den 

sittande regeringen”.98   

SSoB kan även fungera som en tröstande vän för Bildningsfilmens vänner då dessa möter på 

motstånd i kampen. Ett insänt brev från en anonym lärare tar på ett intressant vis upp den 

konflikt som fanns i landet kring synen på bildningsfilm. Läraren som är en av 

Bildningsfilmens vänner har äntligen fått möjlighet att visa film för sina elever i skolan. ”Så 

kom den dag, då jag kunde ta med barnen med på en resa till Afrika.”99 Den film som visades 

var Med prins Vilhelm på afrikanska jaktstigar och pengarna som hen fick in skulle användas 

till en skolresa till Stockholm. Efter att filmen är sedd ringer dock en överlärare som sett 

filmen föregående kväll och beklagar att läraren visade den. Det som var fel med filmen var 

att den visar hur prinsen spelar kort men även någon form av dans som beskrivs som ”vidrig”. 

Vidare får hen höra av en skolrådsledamot att ”[d]etta var väl inte passande för barnen” och 

ledamoten nämner en svart kvinna som lägger sitt barn till bröstet som ytterligare 

anledning.100 Det är intressant att tidningen i det här fallet tydligt fungerar som en stöttande 

vän för de som vill använda skol- och bildningsfilmen, då redaktör Berg ”instämmer av allt 

hjärta i Strindbergs och den upprörde lärarens djupa deltagande med den stackars 

mänskligheten!”101 Att August Strindberg dyker upp i sammanhanget har att göra med att 

läraren alluderar på Strindbergs uttryck ”det är synd om människorna” i brevet. Genom sitt 

ställningstagande förstärker tidningen banden med läsarna (Bildningsfilmens vänner) och 

stärker samtidigt bilden av sig själva som progressiva i kontrast mot de bakåtsträvande andra.  

Begreppet Bildningsfilmens vänner finns med de flesta artiklar i SSoB, antingen explicit eller 

implicit och det är därför svårt att ge en fullständig redogörelse över det. Att bli upptagen i 

gruppen och få sin egen artikel publicerad, som flera av vännerna fick, var säkert både 

smickrande och ett sätt att göra sig känd på inom den intresserade kretsen. Men SSoB och 

Berg använder det även som ett retoriskt verktyg för att länk samman olika grupper i det 

                                                 
98 SSoB, December, 1925, s 466 
99 SSoB, mars, 1926, s. 579 
100 SSoB, mars, 1926, s. 580 
101 SSoB, mars, 1926, s. 580 
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boundary-work som tidskriften är inbegripen i. Bildningsfilmens vänner hjälper till i kampen 

för trovärdighet genom att samfällt definiera vad som är bildningsfilm och skolfilm och vad 

som inte är det. Kampen för bildningsfilmens utveckling i samtiden blir genom ”vännerna” en 

kollektiv och pluralistisk kamp med många deltagare.  

Tema 6. SSoB som internationellt förtrogen  
Redan i första numret av tidskriften finns det flera exempel på artiklar som återger händelser 

eller skrifter från andra länder. Utöver att informera sina läsare om vad som händer utanför 

Sveriges gränser hjälper de internationella inslagen även till att argumentera för 

bildningsfilmens plats i utvecklingen av ett modernt Sverige. På liknande sätt som att 

Bildningsfilmens vänner gör kampen kollektiv och pluralistisk inom Sverige ger de 

internationella inslagen intrycket att bildningsfilm är något som alla eftersträvansvärda länder 

använder sig av för att stärka bildningen i landet. Ett referat från den franska pressen som 

skriver om att Nationernas Förbund observerar bildningsfilmen får agera exempel. 

Nationernas Förbund ska ha ”förstått den betydelse, som filmen kan ha för de 

mellanmänskliga förbindelserna” vilket gjort att Commission de Coopération Intellectuelle 

antagit tre resolutioner till förmån för bildningsfilm och skolfilm.102 Vidare beskrivs det hur 

Commission de Coopération Intellectuelle har haft besök av ”stora andar som madam Curie, 

Bergson och Einstein, för att inte nämna ett dussintal andra av tidens mest framstående 

hjärnor.”103 Argumentationen är tydlig ifrån SSoB: internationella organ och samtidens mest 

framstående hjärnor förespråkar bildningsfilmens styrka som pedagogiskt hjälpmedel och det 

är i SSoB som den intresserade får ta del av dem senaste nyheterna om bildningsfilm. 

De internationella reportagen eller rapporterna kan även fungera som en form av måttstock på 

hur Sverige ligger till jämfört med omvärlden och inte sällan lyckas SSoB få in att SF:s 

skolfilmsavdelning har den största och mest välsorterade filmsamlingen i världen. I en rapport 

om skol- och bildningsfilmens ställning i Österrike beskrivs det att de inte kommit lika långt 

som i Sverige men att intresset dock är stort för att göra det. I likhet med hur berättelsen om 

hur bildningsfilmens utveckling gått till i Sverige är det mycket upp till enskilda aktörer och 

företag att sprida bildningsfilmen. Gusfat Berg höll även ett föredrag i Wien som sägs ha 

inspirerat österrikarna i hur de planerar att expandera skolfilmsvisandet.104   

                                                 
102 SSoB, september, 1924, s. 2 
103 SSoB, september, 1924, s. 2  
104 SSoB, oktober, 1924, s. 40 
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På den internationella arenan är det lite av ett givande och ett tagande, där vissa utländska 

initiativ blir beskrivna som förslag på framtida lösningar på skol- och bildningsfilmsfrågan. 

En artikel med titeln: Den resoluta skolfilmslösningen i Ungern beskriver hur 

undervisningsministern i Ungern engagerat sig i skolfilmen och gjort avtal med Ungarische-

Holländische Kulturwirtschaftliche Aktengesellschaft i Budapest för att de ska sätta ihop ett 

skolfilmsprogram. Programmet skulle finansieras med hjälp av obligatorisk tillägg till 

terminsavgiften på skolorna. SSoB pläderar inte för att Sverige helt ska ta efter det ungerska 

exemplet men däremot ett större intresse och stöd från Svenska staten när det gäller 

filmvisning.105  

Skolfilmens läge i England beskrivs i en annan artikel. I England har det undersökts hur film 

kan användas i undervisningen och de har kommit fram till ”att fördelarna med att begagna 

sig av filmen ligga fullt klara.”106 Värt att notera är även att engelsmännen rapporterar att det i 

samtliga skolmyndigheter förutom Northamptonshire pågick skolfilmsundervisning, men 

detta utan ekonomiskt stöd från staten.107 I de flesta fall var det på initiativ av lärare som 

filmutrustning inköptes eller lånades för att visa film.108 Detta att skolfilm möjliggörs via 

eldsjälar och personliga initiativ är återkommande nationellt såväl som internationellt. 

Svensk skolfilm går även på export till Sovjet som ”intresserar sig starkt för folkbildningen 

genom filmen” och av den anledningen organiserat ambulerande skolfilmståg som tar filmen 

till avlägsna orter. Representanter från Sovjet besökte SF:s skolfilmsavdelning och ville köpa 

svensk film. Ett första avtal om inköp av 60 filmer om blandade ämnen sluts.109  

I en humoristiskt skriven korrespondens mellan Gustaf Berg och överinspektör Lauri 

Kuoppamäki framkommer att Berg fungerat som mentor vid startandet av Kulturfilm A.-B. 

Ett företag som ”skall lösa skolfilmsknuten i vårt östra grannland” enligt artikeln. ”»Käre 

Bror», skriver han till denna tidskrifts utgivare, »jag litar tryggt på Dina kalkyler, som visa att 

skolfilmen är en ytterst dålig affär, och vågar ej heller lova något pekuniärt överskott av detta 

mitt arbete på långa tider. »”110 och fortsätter att han är fast besluten att trots det använda sig 

av de råd och lärdomar han gjort från bland annat Berg för att sprida bildningsfilmen i 

Finland. SSoB vill gärna framställa Sverige som landet ditt andra reser för att ta del av den 

                                                 
105 SSoB, mars, 1926 s. 581 
106 SSoB, september, 1924, s. 11 
107 Intressant att notera är att denna upplysning från SSoB motsäger helt att skolfilm i Storbritannien kom igång 

först på 1930-talet som Alexander Fedorov skriver i On Media Education.  
108 SSoB, September, 1924, s. 11 
109 SSoB, September, 1924, s. 11 
110 SSoB, november, 1925, s 449 
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svenska bildningsfilmens utveckling. Och det är såklart SF:s skolfilmsavdelning som framstår 

som främst kommen.  

Till SF:s skolfilmsavdelning kommer ofta utländska besökare för studiebesök, ibland är de till 

och med celebra. Två exempel ges, den ena är expeditionschefen för finska 

ecklesiastikministeriet och den andra, en T. O. St. Mansur som representerade de av Holland 

då koloniserade Sundaöarna. T. O. St. Mansur beskrivs ha varit extra intresserad av de filmer 

som rörde hygien och hälsolära. En film om bekämpandet av tuberkulos väckte hans intresse 

då ”denna folksjukdom är beklagligt spridd” på Sundaöarna.111 Den finska representanten 

ägnade ”några dagar år att studera Svensk Filmindustris skolfilmsavdelning. Han uttryckte sig 

synnerligen erkännande om det föregångsarbete, som där utfördes, och de framsteg 

bildningsfilmen gjort i landet.” T. O. St. Mansur utryckte även han ”sin beundran för de 

vackra resultat, till vilka man här kommit.”112 Det utlovas även fler besök från bland annat 

Tyskland och Österrike senare på året.  

Genom dessa återkommande internationella inslag ger tidskriften sina läsare information och 

berättelser från andra länder. Men de internationella inslagen fungerar också som argument 

för att SF:s innehar den ledande positionen inom skol- och bildningsfilm. Det ger även 

tidskriften en air av att vara med i tiden samt visar på Bergs rika och betydelsefulla kontaktnät 

som han generöst delar med sig av till Bildningsfilmens vänner.  

Sammanfattning 
I uppsatsen har argumentationen i Tidskrift för Svensk skolfilm och bildningsfilm undersökts 

utifrån två huvudfrågor. Dessa har varit: 

1. Hur beskrivs och argumenteras det för bildningsfilm och skolfilm? 

2. Hur argumenterar tidskriften för att vara en del i den samhälleliga utvecklingen?  

 

Utifrån dessa frågor har källmaterialet tematiserats och analyserats med hjälp av 

sociologiprofessorn Gieryns begrepp boundary-work. Det jag tycker mig ha upptäckt i 

källmaterialet är att tidskriften agerar strategiskt för att öka sin trovärdighet under dess 

etableringsfas. Det har tidskriften gjort på olika sätt och dessa har legat till grund för 

uppsatsen sex teman. Här nedan kommer jag sammanfatta varje tema för att sedan ställa mitt 
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resultat mot den tidigare forskningen. De tre första temana svarar främst på uppsatsens första 

fråga medan tema 4–6 främst svarar på uppsatsens andra fråga.  

Tema 1. Film som åskådningspedagogiskt hjälpmedel 
Den förändrade läroplanen från 1919 lägger stor vikt vid åskådningsundervisning och SSoB 

menar återkommande i artiklarna att skolfilm och bildningsfilm är den moderna tidens 

främsta åskådningspedagogiska hjälpmedel. Filmen bör därför i högre utsträckning föras in i 

skolan jämte de andra undervisningsmedlen. Det filmen kan göra bättre än något annat 

åskådningspedagogiskt medel menar tidskriften är att visa på hur livet är i andra länder, 

kulturer men även i naturen och hos djuren. Filmen har även egenskapen att den kan förändra 

tidsmåttet vilket gör den lämpad som undervisningsmaterial av förlopp som tar för lång tid för 

att eleverna ska kunna observera det eller går för snabbt för att kunna urskiljas med blotta 

ögat. Tidskriften menar även att filmen kan fungera som det vi idag kallar specialpedagogiskt 

hjälpmedel i undervisningen av dövstumma. Formuleringar om att filmen visar rörelsen och 

livet självt är återkommande i materialet.  

Tema 2. Film som intresseväckare 
Filmen i undervisningens tjänst är mer intressant och spännande än andra pedagogiska 

hjälpmedel menar tidskriften, om det vittnar både lärare och elever. Att se något på film 

uppmuntrar till vidare läsning menar elever som refereras i tidskriften medan lärare ser filmen 

som något de kan ta hjälp av för att fånga elevernas intressen. Med ett större intresse hos 

eleverna blir den pedagogiska effekten större och eleverna lär sig mer varaktigt, argumenterar 

tidskriften.  

Tema 3. Film som historisk tidskapsel 
Filmen kan även tjäna etnografiska och historiska syften genom dess förmåga att bevara 

händelser, ceremonier och kulturer. Här ställer tidskriften filmen mot texten och menar på att 

film levandegör på ett sätt som text aldrig kan göra och genom att använda film kan minnen 

eller gångna tider återupplevas. Det som via kamera dokumenteras beskrivs också som att det 

är vetenskapligt och objektivt.  

Tema 4. Gustaf Berg och SSoB som pionjärer 
Gustaf Bergs maktposition och dubbla roller ger avtryck i tidskriften vilket visar sig flera sätt. 

Han beskrivs i ett flertal artiklar som den som leder kampen för skolfilm och bildningsfilm i 

Sverige men även som den främsta experten på film. Att det är ledaren för kampen för 

bildningsfilmens som är redaktör för SSoB ger tidskriften mer tyngd och trovärdighet 

eftersom det är där som läsaren får ta del av den senaste och mest betydelsefulla kunskapen 
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kan kärnan i argumentationen sammanfattas som. Vidare görs återkommande referenser till 

att skol- och bildningsfilm är liktydigt med SF:s skolfilmsavdelning, avdelningen har det 

största utbudet men även högst kvalitet på materialet. Utifrån tidskriften framstår det i regel 

även som att SF:s skolfilmsavdelning är det enda alternativet för lärare att tillgå för att få tag 

på skolfilm. Förslag om att staten skulle producera skolfilm, i likhet med hur den gjort med 

andra läromedel, avfärdas som en dålig idé då SF:s skolfilmsavdelning är bättre, kunnigare, 

har större utbud och mer erfarenhet. Det som det däremot argumenteras för i SSoB är att 

staten borde ta ett större ansvar när det gäller utrustning för filmvisning för att fler skolbarn 

skulle kunna se på film i undervisningen. Genomgående beskrivs bildningsfilmens varande 

som att den vilar på privata initiativ och idealistiska personer som altruistiskt driver 

utvecklingen framåt medan staten oförstående tittar på. Men trots det går bildningsfilmens 

utveckling stadigt framåt och blir allt mer accepterad och använd enligt tidskriften.     

Tema 5. Den skapade och föreställda gruppen Bildningsfilmens vänner 
De som stödjer kampen för bildningsfilmens utveckling i samhället kallas återkommande för 

Bildningsfilmens vänner i tidskriften. Det är en grupp som är relativt vagt definierad då den 

inkluderar alla som på något vis utryckt sig gillande om något som rör bildningsfilm och 

skolfilm men likväl även läsarna av SSoB. Något som inte är vagt beskrivet i tidskriften är 

dock att Bildningsfilmens vänner är aktningsvärda, initierade personer som går att lita på. 

SSoB beskriver gruppen i likhet med bildningsfilmen i stort som växande och återkommande 

presenteras nya medlemmar i numren. Bildningsfilmens vänner fungera i tidskriften som en 

grupptillhörighet där gruppen både är talande och åhörare. Tidskriften blir som ett forum för 

likasinnade där de positiva budskapen om filmen kan få näring och där de som kämpar för 

frågan kan få stöd.  

Tema 6. SSoB som internationellt förtrogen 
I SSoB förekommer det relativt ofta artiklar och reportage som behandlar företeelser från 

utlandet. Det kan vara referat av tidskrifter, föreläsningar eller andra typer av sammankomster 

som anknyter till skol- och bildningsfilm från utlandet. Det förekommer även en del 

beskrivningar från när utländska aktningsvärda personer besöker SF:s skolfilmsavdelning 

eller på andra sätt är i kontakt med SF eller Berg. Dessa beskrivningar hjälper till att bygga 

upp bilden av att SF och Berg är i en aktningsvärd och ledande position när det gäller 

bildningsfilm och skolfilmen, inte bara inom Sverige utan även internationellt.   
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Slutsatser jämfört med den tidigare forskningen 
Blomberg skriver att bildningsfilmen aldrig blev det bildningsmedium som förespråkarna 

hoppades på vilket tendenser i materialet ändå får sägas stödja. Av argumentationen och 

SSoB:s boundary-work framgår att frågan om bildningsfilmens vara eller icke vara under de 

år jag studerat var omstridd. Eftersom det är tidskriftens etableringsfas som studerats kan jag 

inte presentera om materialet över tid ger belägg för Blombergs tes eller inte, däremot att 

tidskriften gjorde stora ansträngningar att visa på filmens värde som bildningsmedel.  

Snickars och Jönsson (2012) menar även att bevarandet och distributionen av film hade 

betydelse för SF:s anseende vilket märkts av något i materialet. Att SF:s skolfilmsavdelning 

tillhandahåller filmer från både Sverige men även resten av världen trycks på som något 

viktigt. Det hävdas i materialet att SF till och med förfogade över den största samlingen av 

skol- och bildningsfilm i världen och att det var något som drog utländska besökares intresse 

till sig. Dokumentärfilmens etnografiska aspekter som historiskt material uppmärksammas 

även i källmaterialet som positivt och det är på många sätt knutet till distribution och 

bevarande. För till skillnad från hur praxis såg ut utanför Sveriges gränser på den tiden så 

kasserades inte film i lika hög grad hos SF utan sparades och arkiverades.  

Den bild av utbildningsfilmens utveckling i Europa som ges av Fedorov framstår utifrån min 

undersökning som något förenklad då mitt källmaterial ger ett flertal exempel som motsäger 

det han skriver. Exempelvis skedde det utbredda försök i Storbritannien med film som 

undervisningsmaterial innan 30-talet, vilket septembernumret av SSoB 1924 visar. I samma 

nummer framkommer även att Sovjetunionen köpte in 60 filmer av SF i folkbildningssyfte. 

Huruvida dessa blev visade eller stoppade av Stalins styre går dock inte att svara på utifrån 

materialet. Att beskrivningen som Fedorov ger inte är helt överensstämmande med det jag 

funnit i mitt material kan ha flera orsaker, Fedorov kan ha en smalare definition av 

utbildningsfilm där enbart statliga initiativ räknas eller så säger de källor han bygger sina 

uttalanden på något annat. Mitt material är inte någon förstahandskälla utan rapporterar, när 

det gäller utländska händelser i stort vad andra skrivit. Jag finner det dock föga troligt att 

SSoB skulle hittat på att Storbritanniens skolmyndigheter undersökt och prövat film som 

undervisningsmaterial. Troligare då är att Fedorov har en annan definition där mer officiella 

skolfilmssatsningar är det han har utgått ifrån och därför missat eller räknat bort de privata, 

lärardrivna försök att visa film i skola som SSoB ger ett flertal exempel på. Det förekom 

också ett relativt utbrett användande av film i undervisningssyfte i Sverige under 20-talet, 

vilket jag hoppas ha visat på genom uppsatsen, något Fedorov helt bortsett från i sin rapport.  
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Jönsson (2016) och Gustafsson menar båda att SF agerade strategiskt när de skapade SF:s 

skolfilmsavdelning i ett försök att vända fiktionsfilmens dåliga anseende eftersom den 

moralpanik som Åberg beskriver var ett återkommande problem för filmens status i samhället. 

SF:s skolfilmsavdelning beskrivs konsekvent i materialet som det största, det främsta och det 

enda egentliga alternativet för dem som vill använda sig av bildningsfilm och skolfilm. Att 

SSoB försöker koppla ihop SF som kommersiell aktör med bildningsfilmens altruistiska och 

folkbildande sida kan tolkas som att SF strategiskt försöker öka sitt anseende hos 

allmänheten. Alltså exempel på det Gieryn beskriver som epistemic authority och credibility 

contest. Många av artiklarna i materialet har fokus på att just lyfta fram positiva aspekter med 

film i allmänhet och bildningsfilm i synnerlighet och går i polemik mot vad jag uppfattar vara 

diskussioner som förs utanför tidskriften av andra aktörer. Att skolfilmen och bildningsfilmen 

skulle använts som propagandamedel i uppbyggandet av folkhemmet som Jönsson skriver har 

inte varit något utmärkande i det material som jag studerat. Det kan ha flera orsaker, dels är 

tidskriftens uttalade syfte att propagera för filmens utvidgade användning i skola och vid 

bildning och dels säger sig SSoB sträva efter att vara politiskt neutral. SSoB för snarare 

propaganda för filmen som nytt bildningsmedium men också för SF. Samtidigt finns det spår 

av en allmän folkbildande diskurs i materialet som påminner mycket om folkhemsidéalen 

men utan att skribenterna i SSoB använder begreppet folkhem. Det är snarare en allmän 

omsorg för Sveriges befolkning som kommer fram; att ett modernt land som strävar framåt 

självklart ska använda sig av den senaste tekniken för bildning och utbildning. Här går det att 

se en koppling till senare tekniska innovationer som vissa grupper velat föra in i skolan och 

andra grupper varit tveksamma till som videospelare, datorer och Internet. Det har alltid 

funnits de grupper, likt Bildningsfilmens vänner som lobbat, argumenterat och sett vad de 

tolkar som potentialen i ny teknik. Inte sällan har även teknikföretag varit duktiga på att 

uppvakta dessa grupper eller personer i beslutsfattande position för att få in ny teknik i 

skolans värld. I samband med nya företeelser har moraliska frågor alltid kopplats ihop med 

det nya, frågor om hur det nya ska användas, vad det ska ersätta eller kommer konkurrera ut, 

vilka effekter det får på eleverna och lärarna och vilka pedagogiska förändringar som krävs 

för att få det nya att fungera i klassrummet.  

Slutdiskussion 
Vid läsandet av källmaterialet slogs jag av hur lik argumentationen i tidskriften är nutida 

debatter om skolan. Samma moralpanik från vissa håll, samma tekniktilltro från andra och 

samma argumentationer om att skolan behöver följa med i sin tid. SSoB ger även uttryck för 
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hur stillastående synen på pedagogik och didaktik har varit, då det sägs att 

undervisningsmetoderna inom skola i stort inte förändrats på de senaste hundra åren. Av 

diskussionerna i källmaterialet att döma finner jag belägg för den tanken.  

Fokuset i uppsatsen har varit att titta på SSoB under dess etableringsfas för att se hur film 

förespråkats och argumenterats för och det är först här i slutet av arbetet som den lärprocess 

om det innebär att forska ger möjlighet att distansera sig något från det som forskats på. Det 

har gett mig insikter om att materialet har mer att säga än det jag hittills kunna göra. Det vore 

intressant att följa och granska tidskriften över en längre tid för att se om argumentationen och 

eventuellt diskursen förändras i den. Den startas i en optimistisk tid vilket märks i materialet, 

framtiden är ljus och möjligheterna många. Hur diskussionerna såg ut på 30-talet då tiderna 

hårdnade vore intressant att undersöka. Ett annat spår är hur SSoB:s tankar gick kring 

ljudfilmens entré, av mitt undersökta material framgår att ljudfilmen inte sågs på med en 

positiv blick, men vid läsning av nummer av tidskriften på 40-talet så har den bilden helt 

förändrats. En vidare forskning skulle kunna vara att titta på när den förändringen sker och 

hur argumentationen för respektive emot ljudfilm ser ut. Det vore intressant från ett historiskt 

perspektiv men även ett didaktiskt. Hur tänkte skribenterna i tidskriften kring den eventuella 

språkbarriären med film på andra språk? Såg det på som något att lära från eller som ett 

hinder?  

Att diskussionen om film i skolan pågått över 100 år säger något om vilken potential som 

finns i rörlig bild som åskådningspedagogiskt hjälpmedel och som med alla pedagogiska 

hjälpmedel är det egentligen inte medlet i sig själv som är avgörande utan vilka didaktiska 

tankar som läraren har om hur det ska användas och till vilket syfte. Då som nu.  
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