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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade som gjort detta examensarbete möjligt. Tack till 
de elever och den lärare som deltog i vår studie. Ett stort tack till Monica Nordström Jacobs-
son, som har fungerat som bollplank och kommit med många kloka råd under vägen. Utan 
henne hade vi inte kunnat genomföra detta arbete. Tack till alla bibliotekarier, såväl i Luleå 
som i Piteå, vilka varit tillmötesgående och till stor hjälp. Avslutningsvis vill vi rikta ett tack 
till de andra lärare som följt oss under vår utbildning och på olika sätt inspirerat oss till att 
skriva just detta examensarbete.  
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Abstrakt 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka huruvida lärares intention vid filmvisning 
överensstämmer med elevernas reception av samma film. Om dessa två faktorer inte överens-
stämde, ville vi även titta närmare på vad det var som styrde efterarbetet av filmvisningen; 
lärarens intention eller elevernas reception? Dessutom ville vi undersöka om det var någon 
skillnad på elevernas reception om läraren innan filmvisningen antingen berättade respektive 
inte berättade om filmen eller gav respektive inte gav anvisningar om vad de skulle titta på i 
filmen. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervju med en lärare, observationer un-
der filmen, enkäter i anslutning till filmen och observationer av lärarens eftersamtal med ele-
verna. Resultatet av vår studie visade att elevernas och lärarens reception av en och samma 
film divergerar men att det är lärarens intention som främst styr efterarbetet. Slutligen fann vi 
att en introduktion innan filmen i det här fallet inte ledde till någon skillnad vad gällde 
elevernas respektive lärarens reception av filmen. Det är därmed inte sagt att läraren och 
eleverna till viss del fokuserade på olika saker i filmen och intresserade sig för olika aspekter 
av filmen. Detta hade dock inget med lärarens introduktion att göra. 
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1. Inledning 

Idag lever vi i ett teknik- och mediesamhälle och detta har avspeglat sig inom barn- och ung-
domskulturen. Många barn och ungdomar idag besitter god kunskap om och ett stort intresse 
för film. Detta är något vi tycker att lärare ska ta vara på och utveckla. I styrdokumenten står 
det att vi ska använda oss av film i undervisningen, det vill säga bland annat använda oss av 
filmen som verktyg för att eleverna ska utveckla sin identitet och kunskap om världen. När vi 
har varit ute i verksamheten under vår lärarutbildning, har vi främst stött på filmvisning som 
förströelse och belöning. Vi känner inte att vi fått någon större erfarenhet av hur vi kan arbeta 
med film för att stimulera elevernas lärande och utveckling. Utifrån ett vidgat textbegrepp vill 
vi dock se filmen som ett verktyg i vår blivande lärarprofession för att kunna utveckla elever-
nas kunskaper om världen och sig själva, samt skapa en lustfylld lärmiljö. I boken Mediekul-

tur och Mediesamhälle poängterar Gripsrud (1999) även att medierna, vilket inkluderar fil-
men, är något som hjälper oss att definiera omvärlden och även oss själva: 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera 
vilka vi är. De visar fram olika sätt att förstå världen, olika sätt att framställa den. […] De 
visar oss delar och dimensioner av världen som vi inte själva upplevt och kanske aldrig 
kommer att uppleva. Som mottagare av allt detta tvingas vi bilda oss någon slags 
uppfattning om var vi själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka vi under 
alla omständigheter inte vill vara eller bli (Gripsrud 1999: 17f). 
 

Vi vill i vår studie därmed försöka få en djupare förståelse för hur man kan arbeta med film 
genom att studera hur lärare och elever i år fyra tittar på film och om de skapar olika mening 
ur filmen.  

 

2. Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka huruvida lärares intention vid filmvisning överens–
stämmer med elevernas reception av densamma, men också att ta reda på vad som styr efter–
arbetet med filmen om lärarens och elevernas betraktelsesätt inte överensstämmer. Dessutom 
vill vi undersöka om elevernas reception påverkas om läraren innan filmvisningen berättar om 
filmen och ger anvisningar om vad de skall titta på.  

För att besvara vårt syfte har vi ställt följande frågor: 

• Vilken intention har läraren med filmvisningen och hur stämmer denna överens med 
elevernas reception? 

• Om lärarens intention och elevernas reception inte stämmer överens, vad är det då som 
kommer att styra efterarbetet av filmvisningen? 

• Om läraren inte berättar om filmen eller ger eleverna några anvisningar kring vad det 
är hon anser är viktigt att eleverna tittar på, hur ser elevernas reception ut? 

• Hur påverkas elevernas reception om läraren berättar om filmen och ger eleverna 
anvisningar på vad det är hon anser är viktigt att eleverna tittar på?  
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3. Avgränsningar 

Film 

Med film avgränsar vi oss i detta arbete till att åsyfta spelfilm. Vi kommer emellertid också 
till viss del att i bakgrunden behandla tv-tittande, eftersom spelfilm numera inte bara visas i 
biosalongerna utan även i tv-apparaten. Furhammar (1971) framhåller att det är svårt att dra 
upp funktionella gränser mellan film och tv och att det förekommer ett artistiskt och tekniskt 
utbyte mellan medierna (1971:5).  

 

4. Bakgrund 

Kultur 

Nilsson (1999) framhåller att det inte finns någon samlad kulturteori som anger en specifik 
definition gällande kultur. Denna kunskap måste sökas inom många olika forskningstraditio-
ner som t.ex. historia, de estetiska vetenskaperna, sociologi och psykologi. Man kan enligt 
Nilsson skilja mellan kultur som aspekt och kultur som sektor. Dessutom inbegriper kultur 
som aspekt alla drag från exempelvis materiella perspektiv till egendomsförhållanden, idéer, 
värderingar och normer som finns i samhället. I kultur som sektor innefattas bland annat 
konstnärliga uttrycksformer ur vilka institutioner, organisationer och personer uttrycks 
(1999:10).  

Även Mitchell (1989) behandlar i boken Att tända en eld: Om kulturens betydelse för barns 

utveckling begreppet kultur. Mitchell utgår ifrån begreppets ursprung när hon försöker utröna 
dess betydelse. Hon förklarar att begreppet kultur kommer från latinets cultura, vilket betyder 
odling, vård. ”Naturen existerar oberoende av människan, och hon är en del av den. Kulturen 
är det av människan odlade, ordnade eller skapade.” (1989:10). Enligt Mitchell lägger vi idag 
i begreppet kultur in odling av vissa mänskliga egenskaper som är högt värderade, dvs. 
bildning eller andlig odling. Denna andliga odling får vi ta del av genom skolan, radion, TV, 
tidningar, musik osv. (1989:11).  

Rönnberg (2006) utgår i boken ”Nya medier men samma gamla barnkultur” ifrån att kultur 
från användarnas sida är dynamisk, föränderlig och meningsskapande. Denna syn lyfter fram 
mottagarens roll och betonar det individuella såväl som det kollektiva medskapandet. Genom 
en gemensam tolkningsberedskap skapas ett gemensamt betydelseuniversum där dock inne-
börderna är föränderliga genom förhandling mellan och inom grupper. I detta kulturbegrepp 
möts även olika grupper och flera åldrar och meningskapande sker delvis över ålders-, köns- 
och gruppgränser (2006:30). 

Barnkultur 

I och med en förändrad mediesituation där tv fick ett ökat inflytande och olika politiska vindar 
med radikalisering av samhället på 60-talet, riktades intresset mot kommande generationer. 
Därmed fanns det ett behov av ett barnkulturbegrepp, skriver Rönnberg (2006:27). Vidare 
anser hon att begreppet barnkultur är förbryllande och oklart precis som kulturbegreppet 
(2006:27). Hon ansluter sig dock, som vi nämnt tidigare, till att kultur från användarnas sida 
är dynamiskt, föränderligt och meningsskapande. Detta innebär att barn kan vara både aktiva 
skapare av sin egen kultur och mottagare av densamma, men också omskapare av vuxna pro-
dukter avsedda för barn. Detta sker via barnens såväl kollektiva som individuella tolkning, 
värdering och användning av dessa (2006:30). Mitchell (1989) beskriver även hon barnkultur-
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begreppet, och enligt henne är barnkultur ”kultur som riktar sig till barn och som på olika sätt 
har anpassats till barn eller ungdomar” (1989:3). Hon poängterar också att det är viktigt att 
inte bara räkna med kultur som är producerad av vuxna för barn i barnkulturbegreppet, utan 
att det är av största vikt att även kulturyttringar som formas i barnens egen värld eller 
verklighet tas i beaktande (1989:3). Centrum för barnkulturforskning presenterar ytterligare 
en definition:  

Barnkultur är per definition ett brett och tvärvetenskapligt ämnesområde. I detta ingår 
perspektiv på kultur för, tillsammans med, bland och av barn där du även får ta del av 
kunskapsområden som pedagogik, psykologi, filosofi, etnologi, socialantropologi och 
språk. På CBK lyfts estetiska uttryck för och av barn särskilt fram, såsom litteratur, konst, 
bildskapande, musik, dans, teater, film mm. Dessutom inkluderas perspektiv utifrån media 
och konsumtion (www.barnkultur.su.se). 

Statens offentliga utredningar (1997) dryftar i skriften Skolfrågor - om skola i en ny tid be-
greppet barnkultur och framhåller att barn har en egen kultur som inte alltid stämmer överens 
med den vuxna världens. Barnen skapar egna livsmönster och regler för samvaro i det vardag-
liga umgänget med varandra. Denna barnkultur spelar också en viktig roll när det gäller att 
stärka deras självständighet i förhållande både till de vuxna och även ungdomarna och ska 
därför tas i beaktande (1997:257). Vidare anses medierna spela en viktig roll i barns och ung-
domars liv och deras omvärldsuppfattningar och värderingar förutsätts påverkas av dessa, 
vilket skapar nya förutsättningar för skolans arbete. Det handlar om att lära eleverna att 
hantera den rörliga bildens språk och att lära sig att värdera, välja och välja bort (1997:251).  

Rönnberg (1997) tar upp debatten om ”skräpkultur” respektive ”kvalitetskultur” och pekar på 
att de vuxna ofta finner det onda, kommersiella bildmediet som ”skräpkultur” medan det 
skrivna ordet ses som ”kvalitetskultur”. De vuxna bedömer sedan barnkulturen efter sin egen 
kulturs måttstockar. ”Kritiker och debattörer utgår ifrån hur vuxna kan eller bör använda 
barnkulturen för sina egna syften, men är helt ointresserade av att försöka förstå och acceptera 
barns användning för sina ändamål” (1997:54). De vuxna vill helt enkelt inte se t.ex. filmen 
ifrån ett ”barnistiskt” perspektiv. Det som räknas enligt Rönnberg är vilka tankar som uppstår 
hos barnen när de t.ex. ser en film och inte om produkten i sig är av ”kvalitet” eller ”skräp” 
(1997:65).  

Poulärkultur 

Genom att t.ex. ignorera, förlöjliga, fördöma eller stämpla den som vulgär kan en domi-
nerande kultur möta en konkurrerande eller opponerande kultur, enligt Nilsson (1999). Ett 
tydligt exempel på denna kulturkamp är eller har varit det kulturella etablissemangets syn på 
populärkulturen (1999:15).  

Storey (2006) skriver i Cultural theory and popular culture att det finns många sätt att 
definiera populärkultur på. Han visar i boken på olika sätt att definiera begreppet och 
diskuterar och problematiserar detta. Bland annat ser han, vid försök till definition av be-
greppet, som en utgångspunkt att populär kultur är en kultur som är omtyckt av många män-
niskor, t.ex. en film eller en teater som setts av många människor. Även om denna aspekt är 
nödvändig vid definitionen, blir problemet var man ska sätta gränsen för vad som är populärt 
eller inte, dvs. vid vilket antal biobesökare är t.ex. en film populär. Ett annat sätt att definiera 
populärkultur är att se den som den kultur som inte håller den standard att den kan räknas till 
högkultur. I detta fall är högkulturen resultat av en individuell prestation och kreation, och po-
pulärkultur är massproducerad kommersiell kultur. Frågan här är dock vem som ska bedöma 
vad som är högkultur och inte (2006:4ff). Ett tredje alternativ bygger vidare på masskultur, 
där denna masskultur ses som en hopplös kommersiell kultur och att dess konsumenter inte är 

http://www.barnkultur.su.se
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kritiska utan manipulerade. Storey beskriver detta sålunda: ”The first point that those who 
refer to popular culture as massculture want to establish is that popular culture is a hoplessly 
commercial culture. It is mass produced for mass consumption. Its audience is a mass of non-
discriminating consumers” (Storey, 2006:6).  

Slutligen poängterar Storey att alla sätt att definiera populärkultur dock har en gemensam 
nämnare, vilken innebär att det är en kultur som uppstod i och med industrialismen och urba-
niseringen. Persson (2002) behandlar även han populärkulturen i boken Populärkulturen och 

skolan, där han framhåller att begreppet är omstritt och motsägelsefullt och att det pågår en 
kamp om begreppets mening. Vidare framhåller Persson att populärkulturen spelar en stor roll 
i ungas liv, där de bland annat i filmen hittar ett råmaterial att använda vid identitetsskapande 
(2002:16). Detta, hävdar Persson, betraktas ofta problematiskt från skolhåll och skolan har 
sett det som din uppgift att bekämpa populärkulturen (2002:16f). Persson menar dock att i 
varje nytt massmedium som uppkommer utbryter en mediepanik och att de nya massmedierna 
ofta får stå som syndabockar för den förändring samhället genomgår och dess avigsidor. 
Sedan framhåller han att det är beroende på vem som använder begreppet ”populär” och i 
vilket sammanhang om det har negativa eller positiva egenskaper (2002:22f). 

Ett vidgat textbegrepp 

Liberg (2007) framhåller att samhället hela tiden förändras och på senare tid har denna för-
ändring skett snabbt och kraftfullt. En ny informations- och kommunikationsteknologi har på 
många sätt omformat vårt liv och påverkat vårt sätt att leva och kommunicera. Detta innebär 
att vi måste se oss själva som öppna och nytänkande språkskapare och inte bara tänka på språ-
ket som en traditionell mening (2007:7f). Vidare hävdar Liberg att vi skapar mening i tillva-
ron genom kommunikation med andra människor. Meningsskapande kommunikation kan ske 
på olika sätt, t.ex. genom samtal, film, bild, musik, drama, dans och rörelse. Det sker alltså via 
olika språkliga uttrycksformer och kanaler. När vi talar om meningsskapande på detta sätt där 
både verbala och ickeverbala språk används, kan vi relatera till ett vidgat språkbegrepp. Ett 
vidgat textbegrepp får vi på motsvarande sätt när begreppet text får innefatta budskap som 
överförs på annat sätt än det skrivna ordet (2007:8). Liberg poängterar att i och med att sam-
hället förändrats, måste även skolan använda sig av olika möjligheter till att utveckla eleverna, 
exempelvis genom olika medier.  
                

Det pappersburna skriftspråket är ett av de uttrycksmedel, som står till vårt förfogande idag, 
men långtifrån det enda. Många andra tekniska medier ingår i det samtida språkliga 
landskapet. Det är därför viktigt att skolan skapar möjligheter för barn och unga att 
bearbeta, reflektera och utveckla sina kommunikativa kompetenser inom ett brett spektrum 
av läsa- och skrivpraktiker i olika medier och genrer (Liberg, 2007, s.7). 

Olin-Scheller (2006) behandlar även hon detta begrepp i sin avhandling, Mellan Dante och 

Big Brother. En studie över gymnasieelevers textvärldar där hon menar att själva innebörden 
av begreppet inte är självklart (2006:21). Hon anser dock att vi skapar mening i våra liv och 
förståelse av oss själva och vår omvärld genom olika slags berättelser. Idag finns dessa berät-
telser representerade i olika texttyper, förmedlade via olika medieformer där hon bland annat 
nämner film. Läsarna av dessa texter antas påverkas, beröras, lära och utvecklas av dem på 
många olika sätt (2006:11).  

Det vidgade textbegrepp återfinns även i kursplanen för svenskämnet. Där framhålls att 
bearbetning av texter inte bara behöver innebära läsning utan även avlyssning, drama, roll-
spel, film, video och bildstudium. Vidare understryks det att ett vidgat textbegrepp förutom 
skrivna och talade texter även inbegriper bilder (www.skolverket.se).                                          

http://www.skolverket.se
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Filmen i styrdokumenten – ett historiskt perspektiv 

Film har i styrdokumenten för grundskolan berörts sedan mitten av 1900-talet. Så tidigt som 
1962 ville man i Läroplanen för grundskolan att elever i skolan skulle få elementär orientering 
i film för att sedan kunna kritisk granska film och tv-program (1962:141). Under åren som 
sedan gått, har filmen fått en alltmer framträdande plats i styrdokumenten. Trots det tar skön-
litteraturen ett dominerande utrymme i styrdokumenten jämfört med filmen. Vidare kan man i 
Läroplanen från 1969 läsa om hur filmen bör användas i undervisningen, dvs. att skolans 
personal inte måste använda sig av film utan att detta rekommenderas. 

Ett mål på längre sikt bör vara att intressera eleverna för att delta i det mångskiftande 
kulturliv som människan i vårt samhälle möter och som förmedlas av böcker, tidningar och 
tidskrifter, teater, radio, film och television. Det bör vara angeläget för skolan att bidra till 
att skapa en öppen inställning till kulturaktiviteter av olika slag och att vänja eleverna att 
följa uttrycksformernas utveckling inom t ex litteratur, teater och film (Läroplanen för 
grundskolan, 1969. s. 134). 

I Läroplanen från 1980 har man gått från ordet bör till att lärarna skall använda sig av film i 
undervisningen och därmed handlar det inte längre om att lärare rekommenderas att använda 
sig av film utan att det är lärarens skyldighet. ”På alla tre stadier skall eleverna använda 
tidningar, radio- och TV-program och film för att skaffa sig kunskaper om händelser, 
människor och livsvillkor i olika sociala sammanhang” (Läroplanen för grundskolan 1980: 
138). 

I våra nuvarande styrdokument kan man se att filmen tar en allt större plats i svenskämnet. I 
kursplanen för svenska står det att filmen ”öppnar nya vägar”, ”ger möjligheter till empati” 
och att eleverna kan genom filmen ”tillägna sig litterära mönster och förebilder”. För första 
gången jämställs i styrdokumenten dessutom skönlitteratur och film, vilket följande formule-
ring visar: 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 
människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlittera-
tur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 
annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 
formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhål-
landen. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter 
för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder (www.skolverket.se). 

Ytterligare en aspekt av användning av film i undervisningen återfinns i styrdokumentens mål 
att sträva mot. Där skriver Skolverket att eleven ska utveckla sin förmåga ”att utnyttja olika 
möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion 
samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” 
(www.skolverket.se). 

Filmen i undervisningen 

I och med att tv och film blev allt mer förekommande i samhället började det användas som 
hjälpmedel i skolundervisningen betonar Furhammar (1971). Ganska snart upptäcktes det 
dock att varken tv eller film var några inlärningsautomater där elevernas aktiva insats kunde 
bortses ifrån. Den faktainlärande effektiviteten var inte så effektiv såsom många pedagoger 
hade hoppats på (1971:58). Furhammar anser dock att bildmedierna förser oss med informati-
oner som kan modifiera eller helt förändra våra kännedomar. Med kännedomar menar han här 
”vaga och diffusa föreställningar som vi i vanligt språkbruk inte gärna skulle ge namnet ”kun-
skap” (1971:59). Han ger ett exempel på hur denna utvidgning av kännedomar via medier kan 

http://www.skolverket.se
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ske. Om en person t.ex. ser mycket på westernfilmer kanske han nödvändigtvis inte lär sig 
faktakunskaper om det amerikanska inbördeskriget, men han får föreställningar om det liv 
som människorna levde och om de motsättningar som fanns osv. Enligt Furhammar, kan 
filmen även informera om hur andra människor beter sig i olika situationer och därmed kan 
tittaren dra paralleller till sitt eget liv och hur denne ska bete sig eller inte i liknande 
situationer (1971:59f). Furhammar vill dock poängtera att de kännedomar som vi får av 
filmen inte alltid stämmer överens med verkligheten och att det är viktigt att vara medveten 
om detta, både för barn och vuxna. Han anser dock att man inte ska överdimensionera farorna 
med detta och skriver att de felaktiga inlärningarna i efterhand får ge vika för de egna före-
ställningarna (1971:61). 

Det finns många förespråkare som anser att filmen som text ska få ta mer utrymme i undervis-
ningen. Som exempel har Skolverket och Svenska Filminstitutet tillsammans utarbetat en 
skrift som heter Film för lust och lärande. De vill i denna skrift visa varför film är en viktig 
del i utbildningen och informerar om var man kan hämta stöd och inspiration för att jobba 
med film i skolan. SOU (2001) hävdar i denna skrift att barn och ungdomar särskilt tilltalas av 
film som kulturyttring. Skriften nämner också hur läraren kan arbeta med film genom att ele-
verna får engagera sig i en filmupplevelse som de senare arbetar vidare med för att gemen-
samt utforska vad filmberättelsen har att säga och hur filmen är uppbyggd. Skolarbetet skapar 
då engagemang och lust att lära (2001:10f). Mänskliga beteenden och dilemman är något som 
barnen lätt kan se och förstå i spelfilmen och utifrån en gemensam filmupplevelse kan man 
som lärare initiera samtal och reflexion kring livsfrågor (2001:13). ”Film kan levandegöra det 
förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer 
och livssituationer” (SOU, 2001, s.13). Liknande tankar har Liberg (2007) som anser att me-
dierna kan erbjuda rika möjligheter till aktivt, kreativt och differentierat meningsskapande och 
ska därför ses som resurser som bör ges utrymme i undervisningen. De utgör en viktig del i 
barn och ungdomars vardag (2007:11).                                     

Användningen av film i undervisningen har även en central plats i boken Svenskämnet och 

svenskundervisningen där Svedner (1999) framför att litteratur, tv och video är lika värdefull 
kultur som skriven text förutsatt att texterna har något att ge. Enligt Svedner bör man försöka 
undvika den ”mediepanik” som brukar åtföljas av ett nytt mediums intåg i kulturen och att det 
är viktigt att istället fundera över de möjligheter det nya mediet ger. Skolan måste behandla 
massmedier till följd av barnens användning av medierna. Svedner skriver dock att det länge 
har ansetts att arbetet med massmedier inte hör hemma i svenskämnet där språk och litteratur 
är de viktiga inslagen, detta mot bakgrund av att inte läraren har utbildning för detta område 
och därmed inte kan undervisa om det. Detta motsätter han sig emellertid och anser att mass-
medierna både ger information och kulturupplevelser, dvs. det som tidigare enbart förmedlats 
genom traditionella texter av olika slag. Svedner anser även att det intresse och den upplevel-
se- och underhållningsfunktion som detta har i barns och ungdomars liv ska tillvaratas. Film 
kan, likaväl som litteratur, ge livskunskap, medvetenhet och stimulans för eget skapande och 
delaktighet i en kulturtradition. Med andra ord kan massmedietexter bearbetas som det tradi-
tionella stoff vi haft inom svenskämnet (1999:64f). ”Att se och diskutera film är som att läsa 
och diskutera litteratur, det är viktigt att upprepa” (1999:69). 

I artikeln Film i klassrummet reser välfärdsfrågor lyfter Lindgren, Sparrman och Eriksson 
(2005) fram filmen i ytterligare ett användningsområde och det är för att få syn på politiska 
engagemang hos ungdomarna. De redovisar i denna artikel deras studie om vad eleverna 
samtalar om efter att de sett tre skolbiofilmer. Fyra teman utkristalliserades ur materialet som 
samlades in och dessa teman gav olika aspekter på välfärd som t.ex. synen på den egna 
nationen, jämlikhet i samhället, individers möjlighet att göra sin röst hörd och vilken roll 
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myndigheterna har. Sociala frågor som våld, sexualitet och mobbning kom också att tas upp i 
diskussionerna och betraktas ur ett välfärdsperspektiv. Vidare diskuterade eleverna hur 
samhället skulle organiseras och de föreställningarna eleverna hade om detta förhandlades 
dem emellan dels genom att de utgick ifrån egna kunskaper och erfarenheter, dels genom att 
de hänvisade till filmernas beskrivningar av samhället (2005:16fff). Författarna drar den 
slutsatsen att samtalen efter filmerna visar att ungdomarna engagerar sig i politiska frågor och 
att genom filmen skapas diskussioner om exempelvis lagar, myndigheter, jämlikhet, den egna 
nationen osv. och att eleverna i dialog använder språket för att förhandla om mening och för 
att visa ett engagemang i de frågor som filmerna skapat (2005:22f). 

Tidigare forskning kring film i skolan 

Stigbrand (1989) beskriver i sin avhandling Mediekunskap i skolan: en studie av massmedie-

undervisningens ABC, användandet av media i skolan under 80-talet. Resultat av studien 
visade att media som helhet definierades som hot medan skolan och lärarna ansågs som ett 
skydd. Detta i sin tur präglade undervisningen i skolan under 80-talet. Lärarna i studien kände 
sig utkonkurrerade av medierna och kunde inte tänka sig att ge eleverna utrymme för deras 
bearbetning av fritidens medieflöde. Media kunde få finnas med i skolan men det fick inte ta 
tid eller resurser från annat (1989:188). Stigbrand försökte dock att se positivt på framtiden 
men för att lyckas föra in medieanvändandet i skolan krävs det enligt henne att lärarna backas 
upp av skolledningen (1989:192).  
 
Olin-Scheller (2000) beskriver liknande problem i sin avhandling Mellan Dante och Big 

Brother. En studie över gymnasieelevers textvärldar där hon kommer fram till att 
undervisningen i svenska domineras av skönlitteratur (2000:222) och att lärare upplever svå-
righeter med att undervisa utifrån ett vidgat textbegrepp, där bland annat film ingår. Anlednin-
gen till detta är andra krav som ställs från olika håll på lärarna, bland annat från föräldrar, 
kollegor, rektorer som har förväntningar och uppfattningar om innehåll och undervisnings-
metoder (2000:235). Vidare eftersträvar Olin-Scheller (2000) i sin avhandling att undersöka 
olika typer av fiktionstexter utifrån ett vidgat textbegrepp och vill belysa de förhållningssätt 
till text och läsning som klassrumspraktiken ger uttryck för. Olin-Scheller frågar sig även om 
elevernas textvärldar, på fritiden och i svenskämnet, befinner sig i dialog med varandra 
(2000:13). Avhandlingen behandlar film som en typ av fiktionstext där Olin-Scheller har  un-
dersökt hur fyra olika klasser på gymnasiet arbetat med film på svensklektionerna. Hon har 
hittat tre sätt som lärarna i studien arbetade efter och det var film som illustration, film som 
utfyllnad och film som jämförelse. Det arbetssätten hade gemensamt var att arbetet med film 
innebar liten eller ingen bearbetning av filmen. Med film som illustration menas att lektionen 
har bestått av att titta på en film som beskriver en litteraturhistorisk epok, eller är en 
filmatisering av ett känt skönlitterärt verk från en viss epok. Film som utfyllnad innebär att 
arbetet sker utifrån ett tematiskt upplagt arbetsområde där både skönlitteratur och film an-
vänds med där filmen ses ett komplement till det skönlitterära. Film som jämförelse visade till 
sist en jämförelse mellan en eller flera skönlitterära verk och filmatiseringen av dessa, där den 
skönlitterära versionen dock sågs som den rätta (2000:113). Resultatet av studien visar sedan 
att elever och lärares erfarenheter och uppfattningar av ett vidgat textbegrepp, inte stämmer 
överens med varandra och att elevernas textvärldar kolliderar med lärarens textvärld. Ett 
exempel på en sådan kollision är när en lärare ska visa ”Rosens namn” i syfte att belysa en 
epok, dvs. medeltiden. Här vill hon att eleverna ska få en bild av kyrkans makt och hur vanligt 
folk hade det under denna tid. Pojkarna i klassen tycks dock inte vilja diskutera detta utan 
visar mer intresse av att bena ut vilka personer som mördades och identifiera mördaren. Olin-
Scheller uppfattar även att eleverna har frågor beträffande filmens handling, vilka aldrig dis-
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kuteras, som t.ex. varför så många människor mördades (2000:115). Olin-Scheller skriver 
vidare om kollisioner mellan textvärldar: 
 

 ”I klassrummet kan alltså kollisioner av repertoarer på flera plan inträffa. Dessa kan ske 
mellan textens och läsarens repertoarer, som i fallet med elevernas läsning av Mannen utan 

öde. Men också enskilda läsares repertoarer kan kollidera, vilket Joels och Camillas ageran-
de under samtalet om  Livet är underbart  vittnar om. Analysen pekar dessutom på att ele-
verna uppfattar Livet är underbart som ett icke trovärdigt inslag i temat. Visserligen be-
traktar de filmen som delvis underhållande, men de är samtidigt överens om att den är me-
ningslös som en beskrivning av förföljelse. Därmed uppstår ytterligare en repertoarkolli-
sion, den mellan syftet med undervisningen som det manifesteras i lärarens repertoar, och 
elevernas (2000:128). 

 

Studien visar att lärarens ambitioner har varit att ge eleverna en kulturell literacy istället för 
analys av fiktionstexter (2000:235fff). Med kulturell literacy menar McLaren (1988) ett rela-
tivt okritiskt sammansatt material av historisk fakta och kanoniska texter som bygger på sam-
hällets kultur (1988:217f). Vidare i studien av Olin-Scheller (2000) har läraren därmed stängt 
dörrarna för elevernas egen erfarenhet och den kunskap som de besitter, detta ledde i sin tur 
till frustration och ilska hos eleverna. Lärarnas problematik låg i ämnets svårighet gällande in-
nehåll och undervisningsmetodik (2000:235ff). 
 
 

Tv-tittande – bristande intellekt och förvrängd personlighet eller tänkande, reflektion 
och dialog 

Hodge och Tripp (1986) undersöker i boken Children and Television den ständiga frågan om 
unga människors påverkan av tv. De påpekar att den oro som finns över tv och dess influenser 
på barn är fullt förståelig och även ska existera. Forskare har dock under årtionden försökt att 
komma fram till ett svar på frågan om tv:s egentliga påverkan men trots detta råder det fortfa-
rande en osäkerhet kring hur det egentligen är. Detta framhåller författarna i följande citat: 
”there are only conflicting results and conflicting interpretations, reservations and 
qualifications that increase as the scope and force of the conclusions decrease towards zero. 
All we can be certain of is how little we actually know” (1988:2). 

Det finns därmed olika forskare som har olika hållning gentemot tv-tittande och unga männ-
iskor. I boken Skolan och kulturarvet - om vikten av att motverka massmedia i barnens liv 
framhåller Postman att i och med samhällets snabba förändringstakt har skolan i uppdrag att 
vara en bevarande funktion. Undervisningen ska inte vara revolutionär i en kultur med stark 
rörlighet och som inte tar det förflutna i beaktande (1979:22). Pedagogikens främsta uppgift 
blir därefter att bevara det som är nödvändigt för oss människor för att överleva och som 
hotas av en aggressiv och utarmande kultur. Vidare ställer Postman bland annat frågan om 
vilka skevheterna i vår kultur som, om de inte rättas till, leder till att våra barn får bristande 
intellekt och förvrängd personlighet (1979:25). Postman framhåller att vissa kommunikations-
former kanske helt och hållet måste bannlysas från skolan. Dessa är sådana som kan fördärva 
våra ungdomar om de lämnas oemotsagda och inte motverkas. Här riktar han in sig främst på 
televisionen, vilket han framhåller är bland de nya inslagen en av de mäktigaste i vår informa-
tionsmiljö och han tillägger att dess effekter ytterligare förstärks bland annat genom filmen 
(1979:41f). 

Postman jämför skolan och televisionen och påpekar att televisionen precis som skolan har en 
läroplan. Han skriver att ”om vi helt enkelt definierar en läroplan som ett speciellt konstruerat 
informationssystem vars syfte är att det i sin helhet skall påverka, undervisa, träna eller 
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uppöva våra barns intelligens och karaktär. Utgår vi ifrån denna definition, blir det klart att 
TV och skola inte bara har läroplaner utan är läroplaner, det vill säga att det är totala 
inlärningssystem” (1979:43). Postman påpekar skillnaderna mellan dessa läroplaner och att 
bland annat tv:s läroplan består av bildberättelser medan skolans läroplan är ord- och be-
greppscentrerad och undervisningsstilen är beskrivande och förklarande, dvs. består av språk-
liga uttalanden (1979:47). Tv:s läroplan, vilket arbetar med analoga symboler, vädjar till det 
känslomässiga och i stort sett oreflekterade reaktioner medan skolans läroplan, vilket arbetar 
med digitala symboler, kräver mer sofistikerade kognitiva processer (1979:48). Detta åter-
kommer han till när han skriver om att ungdomarnas språkliga förmåga försämras. Enligt 
Postmans uppfattning finner man svaret på denna försämring i den elektroniska informations-
miljön, med televisionen i centrum, vilket han anser är fientlig mot begreppsmässiga och lo-
giskt uppbyggda uttrycksformer.  Både skriften och talet förlorar delvis sin makt i och med 
detta (1979:61f). Postman hävdar att det är just tv:s bildspråk som är orsaken till denna makt-
förlust. I följande citat belyser han detta:  

bildspråk är som jag hävdat snabbt, konkret, osammanhängande och alogiskt. Det kräver 
emotionellt gensvar, inte begreppsmässigt tänkande. Eftersom det inte hör till dess form att 
framföra påståenden, bildar dess bildspråk inte utgångspunkt för resonemang och är föga 
dubbeltydigt. Det finns inget att diskutera. Ingenting att vederlägga. Ingenting att negera. 
Det är bara känslor som ska upplevas (1979:62).  

Här nämner han även filmen, som underminerar traditionella tanke- och reaktionsmönster 
(1979:62). 

Postman (1979) anser vidare att tv-tittande är att uppleva livet på avstånd genom ett tekno-
logiskt filter, och att detta är ett surrogat för verkligheten. Det finns enligt honom en fara för 
att människan ska föredra medielivet framför verkligheten med tanke på den hängivenhet 
människor visar gentemot tv och den tiden som de lägger ned på tv-tittande (1979:69). Detta 
förstärks i och med att tv-tittandet endast bidrar med input, vilket innebär att massmedia i 
allmänhet med dess icke-språkliga prägel är envägskommunikation (1979:66).  

Rönnberg (1996) motsätter sig bland annat detta i sin avhandling Tv-tittande som dialog. 
Rönnberg problematiserar i avhandlingen medieforskningen och hur denna har ”beskrivit 
relationen och interaktionen mellan unga tv- hörskådare och människor i rutan” (1996:455). 
Med tv-hörskådare vill hon vidga begreppet tv-tittande och hon menar att ordet i tv är minst 
lika viktiga som bilden. Genom detta nya begrepp blir även tv-tittandet en aktivitet som en 
form av tänkande, reflektion och dialog (1996:12). Rönnberg väljer i sin studie att inte ta for-
skarnas perspektiv utan de utforskades, dvs. tv-hörskådarna. Anledningen till detta är att hon 
är kritisk mot medieforskarnas forskning som gått ut över tv-hörskådarna eftersom dessa an-
klagats att motståndslöst låtit sig utsättas för själlös ”påverkan” (1996:455). Hon avvisar 
därmed tidigare forskare som förnekar människans förmåga att reflektera och värdera framför 
tv-apparaten (1996:8) och vill som sagt var påvisa att tv-tittandet är en aktivitet som är en 
form av tänkande, reflektion och dialog (1996:12). Enligt Rönnberg har tv-hörskådandet i me-
dieforskarvärlden ansetts som en passiv och feg undanflykt från det sociala livet, vilket som vi 
tidigare skrivit att Postman anser. Tv-tittandet skulle enligt dessa forskare vara en sämre er-
sättning för mer naturliga sociala umgängen i verkligheten (1996:136). Detta ställer sig Rönn-
berg kritisk till och anser att tv-tittandet är en tvåvägskommunikation. Hon skriver att ”Om än 
tystare, är dialogen med fiktiva eller livslevande tv-aktörer dock inte lika verbal, verklig och 
dessutom ofta mer djuplodande och krävande än de i vardagssamtal” (1996:9). Tv-tittandet är 
därmed enligt henne att betrakta som en social interaktion (1996:136). Rönnberg rekommen-
derar även ett perspektivbyte, vilket innebär att vuxna betraktar fenomenet ”barn och tv” uti-
från barnens synvinkel och inte från de vuxnas eller samhällets perspektiv (1996:11).  
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5. Teoretiska perspektiv 

Receptionsteori 

Receptionsforskningen är främst inriktad på skönlitteratur och hur dialogen mellan text och 
läsare skapar mening. Aspelin (1975) påpekar dock i ”Textens dimensioner ” att det inte ska 
dras någon fast skiljegräns mellan litterära och andra texter och att likheterna texterna emellan 
är viktigare att framhålla istället för skillnaderna. Han anser att litteraturpedagogik, vilket han 
vitt definierar som en pedagogik som sysslar med texternas plats och funktion i bland annat 
skolsystemet, också bör vara orienterad i bland annat filmen som ”texttyp” (1975:273f). Även 
Holmberg (1994) framhåller att litteraturforskningen, som vill bidra till förståelsen om vad 
som händer mellan text och läsare, också ska inkludera vad som sker mellan medietext och 
mottagare (1994:128). 

Staiger (2005) beskriver att receptionsteorier, såsom vi känner till dem idag, såg sitt första ljus 
vid den tidpunkt när talare försökte förstå vad lyssnaren förstod av det talade. Talarna behöv-
de veta om deras intentioner stämde med lyssnarnas tolkning och om tolkningen i sin tur på-
verkade lyssnarna såsom syftet var (2005:1). Vidare kan man, enligt Eagleton (1996), i 
mycket grova drag dela upp den moderna litteraturteorin i tre historiska stadier. För det första 
rörde det sig om en upptagenhet kring författaren och vad denne kunde ha för mening med 
texten. Sedan förflyttades tyngdpunkt till att ligga på bara texten i sig, dvs. att läsaren skulle 
hitta textens inneboende mening, för att slutligen förflytta fokus till läsaren och dennes tolk-
ning av texten (1996:64). Detta historiska skede, där läsarens roll har kommit i skymundan, 
belyser  Iser (1980): ”So long as the focal point of interest was the author s intention or the 
contemporary, psychological, social or historical meaning of the text, or the way in which it 
was constructed, it scarcely seemed to occur to critics that the text could only have a meaning 
when it was read” (1980:20). Enligt Regan (1998) var det dock inte tidigare än 60-talet som 
läsaren gick från att betraktas som den passive mottagaren av en text till att vara aktiv produ-
cent av mening. I och med detta fick texten inte längre en enda bestämd mening utan blev mer 
komplex med flera meningar beroende på läsare (1998:141).  

Holmberg (1994) skriver att de flesta forskare inom receptionsfältet nu är överens om att 
meningen blir till i mötet mellan en konkret text och en konkret läsare. Därmed uppfattar 
olika människor en text på olika sätt. Det finns dock olika grenar inom receptionsforskningen 
där man inte är överens om hur mycket läsarens egna erfarenheter och avsikter spelar roll för 
hur de konstruerar mening från och i texten (1994:59). Regan (1998) problematiserar kring 
detta med att meningen blir till i mötet mellan läsare och text, och ser att det finns en 
svårighet med att se på texten och läsaren på det sätt som receptionsforskningen gör. Svårig-
heten är att förvissa sig om hur långt läsarens frihet i att förstå den potential meningen med 
texten sträcker sig. Han frågar sig om det finns någon gräns för hur långt en tolkning av en 
text kan föras.  ”Is interpretation to be regarded as a matter of endlessly free variation, or is 
there a limit to be range of possible meaning that might be produced” (1998:141). 

Reader-responskritiken 

Det som främst förenar forskare som är verksamma inom den gren av receptionsforskningen 
som bland annat kallas reader-responskritik, har enligt Holmberg (1994) en subjektivistisk 
syn på litteraturläsning och ser följaktligen att texten finns hos läsarna. Skei (1997) framhåller 
dock att reader-responskritik aldrig blivit någon enhetlig rörelse eller har någon klarlagd teo-
retisk position. Han anser att det är riktigare att beskriva reader-responskritiken som ett försök 
att lösa meningsproblemet i litteraturen på ett nytt sätt. Vidare skriver Skei att inom denna 
gren av receptionsforskningen ses dock texten som instabil och utan någon fast och ”korrekt” 
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mening och därmed finns det inte någon mening innan en text läses, vilket gör läsaren till 
medskapare av texten. Det litterära verket betraktas således som en aktivitet som försiggår i 
läsarens huvud och ”som innefattar förväntningar, spänningar, retrospektion, motsägelser och 
rekonstruktion i varierande grad” (1997:52). Även Eagleton (1996) anser att det litterära 
verket inte existerar utan läsaren och läsarens tolkning av texten. Han framhåller att läsaren 
konkretiserar det litterära arbetet som utan läsaren egentligen inte är mer än en samling svarta 
prickar på ett papper (1996:66). Eagleton problematiserar även kring läsningen och 
tolkningen av texten. Han visar på den komplicerade process läsning och tolkning är för att 
skapa mening för läsaren och att texten kan ha olika mening beroende på vem det är som 
läser. “Moreover all of this complicates activity is carried out on many levels at once, for the 
text has ”background” and ”foreground”, different narrative viewpoints, alternative layers of 
meaning between which we are constantly moving” (Eagleton, 1996, s, 67). 

Vidare ska läsaren ses som meningskreatör och inte som en mottagare. Wolf (2002) skriver att 
vid läsningen finns t.ex. inte dikten utan den är ett resultat av läsarens arbete med texten och 
detta arbete präglas i sin tur av hur denna läsare är som person. Utifrån de erfarenheter läsaren 
har, kommer under läsningens gång, hypoteser att först upprättas, och sedan bekräftas eller 
förkastas om vad diktens slutgiltiga innebörd är. Precis som Regan, problematiserar Wolf 
svårigheten med denna läsning, vilket är till vilken utsträckning läsaren har friheten formulera 
diktens betydelser. Finns det en gräns eller finns det ändlösa alternativ till tolkning och finns 
det tolkningar som är mer värdefulla eller giltiga än andra (16ff)? 

Betoningen ligger även på att mening blir till vid mötet mellan texten och läsaren hos Rosen-
blatt (2002). Hon utvecklar sedan detta och skriver att det är viktigt att läsare av en text möts 
och tar del av varandras upplevelser av texten. Genom att ta del av andras uppfattningar och 
upplevelser av samma verk kan därigenom den egna föreställningen få bekräftelse och sedan 
även vidgas utifrån andras föreställningar om texten (2002:9f). 

Culture studies 

Holmberg (1994) menar att det i klassrummet pågår en förhandling i den pedagogiska pro-
cessen, där ”elevtexter” och ”lärartexten” möter varandra eller i en kamp mellan tolkningar 
som elever och lärare gör. Han framhåller även att läsakten kan ses som att ”textens värld 
tolkas av läsaren i en förhandling eller i en kamp mellan textens perspektiv och läsarens livs-
perspektiv” (1994:65). Culture studies är den receptionsforskning som arbetar utifrån teorier 
som präglas av ett sådant synsätt (1994:65). Gripsrud (1999) påpekar att culture studies 
grundare ursprungligen kom från utkanten av den brittiska ”finkulturen” både geografiskt och 
socialt, vilket spelar in när det gäller den riktning deras arbeten kom att behandla. De var in-
tresserade av de vanliga människornas vardagsliv och kulturella aktiviteter som ingick i deras 
vardag, däribland mediekonsumtion. Enligt Holmberg (1994) har culture studies sedan främst 
intresserat sig för massmediekommunikation och studerat masskommunikationsprocesser som 
en integrerad del i människans vardagsliv, och hur meningsskapande som helhet ser ut i sam-
hället. Däribland har deras verksamhetsområde upptagit reception av populärkultur på film 
och tv (1994:65f) och reception för dem handlar bland annat om ”olika sociala gruppers sätt 

att genom medierna definiera sig själva och sin värld” (Holmberg, 1994, s.65). 

Gripsrud (1999) lyfter fram att begreppet motstånd inom kulturstudierna har varit ett nyckel-
ord, och då specifikt det motstånd bland ungdomarnas subkulturer där man undersökt hela 
spektrat av populärkulturella fenomen. Huvudpoängen i många arbeten har där varit att popu-
lärkulturens publik förhåller sig aktivt till de omgivande medierna och beroende på vad man 
har användning för egna kulturella aktiviteter, värderingar, normer och intressen plockar man 
ut det som är viktigt (1999:82). Vid studien av bland annat televisionen och dess förhållande 
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till publiken, har forskningen visat att det inte bara är teoretiskt möjligt att missförstå budskap 
utan andra tolkningar och värderingar kan även förekomma bland publiken än det avsändaren 
avsåg (1999:82). 

Mediereception 

Axelsson (2008) inriktar sig på att undersöka hur filmen kan vara en källa för individers 
tankar om existentiella frågor i sin avhandling “Film och mening”. Där fokuserar han på den 
mening åskådaren skapar av filmen som helhet (2008:40). När Axelsson beskriver begreppen 
fabula och sujet utgår han ifrån Bordwell. Bordwell (1985) definierar fabula som den berät-
telse som åskådaren skapar av bilderna som visas genom filmen, genom att plocka upp berät-
telsens antydningar, i sitt eget huvud. Vidare är det arrangemang och presentation av filmen, 
dvs. det som konkret visas på filmduken, sujet (1985:49f). I följande citat beskriver han hur 
mening skapas ur filmen: 
 

Vad som sker på filmdukens sujet är en representation som signalerar till filmåskådaren att 
skapa mening av det som syns på filmduken och hörs på ljudspåret. Här finns filmåskåda-
rens bakgrund och vardagsförståelse närvarande som en fond av förkunskaper, både från 
egna erfarenheter och mediterade erfarenheter från tidigare filmupplevelser. Konstruktionen 
av fabulan skapas mot bakgrund av individens subjektiva föreställningar av hur livet hänger 
ihop. (Axelsson, 2008. s.43) 

 
Även Rönnberg (1994) poängterar att åskådarens meningsskapande ska ligga i fokus och hon 
påpekar att det, när det handlar om mediereception, är av stor vikt att vi betraktar kommunika-
tion från mottagarens perspektiv istället för ”sändarens” perspektiv, vilket hon anser att det 
ofta görs i praktiken (1996:14). Därmed ska åskådarnas redogörelse för sin film och tv upp-
levelser vara i fokus vilket hon framhåller när hon säger: ”Uppenbart är i vart fall att varken 
åskådaren eller filmen/TV-programmet är den är den enda betydelsekällan, något som dock 
såväl filmforskare som massmedieforskare som regel tycks tro, om än med olika tyngdpunkt” 
(Rönnberg, 1996.s.15f). Vidare framhåller Rönnberg (1997) att barn väljer ut och tolkar vad 
de ser t.ex. i en film för att det ska bli begripligt, uthärdligt och givande. Det som är delvis 
bekant eller aktuellt i deras liv är det de urskiljer. Därmed blir mötet med mediernas innehåll 
en förnyad bekantskap med något som barnen redan har erfarenhet av. ”Först kommer en viss 
problematik i barnets vardag, sedan söker barnet efter mer information om dessa ting och 
roller i media” (Rönnberg, 1997, s.16). Vidare uppfattar vuxna och barn världen och därmed 
även medier, som exempelvis film, på olika sätt. Detta beror på att vuxna och barn har helt 
olika erfarenheter. ”Vi måste alltså lyssna mer på barnens egna kommentarer och funde-
ringar” (Rönnberg, 1997, s.12).  

 

6. Teoretiska val 

Anledningen till att vi valt att utgå ifrån receptionsteoretiska tankar är att vi anser att filmen är 
en text ur vilken läsaren skapar olika mening beroende på vad i texten som denne känner är 
relevant för sig själv. I detta fall är vi vidare intresserade av vilken reception eleverna skapar 
utifrån film som text och huruvida denna reception skiljer sig från det läraren ser på och anser 
är viktigt med filmen. Vår hypotes är att lärare och elever skapar olika mening ur en och 
samma film, eftersom de har olika intressen och erfarenheter och genom att de befinner sig i 
olika skeden i livet med olika levnadssätt och därmed i olika kulturer.  
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7. Metod 

Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

Widerberg (2002) framhåller att kvalitativa undersökningar innebär att klargöra ett fenomens 
karaktär eller egenskaper och den kvalitativa forskaren ställer frågor som t.ex. vad fenomenet 
betyder och vad det handlar om. Med kvantitativa undersökningar handlar det om att fastställa 
mängder och den kvantitativa forskaren ställer frågor som t.ex. ”Hur vanligt är fenomenet”? 
(2002:15). Även Backman (1998) behandlar detta och skriver att kvantitativa undersökningar 
är de som kan utmynna i numeriska observationer eller låter sig omvandlas till sådana. 
Kvalitativa undersökningar resulterar å andra sidan i verbala, skrivna eller talade 
formuleringar (1998:31). För att besvara frågeställningar i undersökningen, vare sig det rör 
sig om en kvalitativ eller kvantitativ undersökning, finns det enligt Patel och Davidsson 
(2003) olika sätt att samla och bearbeta information på. Vilken teknik man sedan väljer beror 
på vilken man anser svarar bäst på frågeställningen i förhållande till tid och medel som man 
förfogar över (2003:63). 

Val av studie 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i vårt arbete. Om man är intresserad av att 
försöka förstå hur människors föreställningsvärld ser ut, hur de tänker och vilka erfarenheter 
de har, är en kvalitativ studie rimlig enligt Trost (2005). För att vi skulle kunna svara på vår 
frågeställning samlade vi information med hjälp av enkät, observation och intervju. 
Observationer var dock vårt huvudinstrument och Widerberg (2002) anser att om man vill be-
lysa ett fenomen i verkligheten, väljer man observation som metod (2002:17).  

Observation 

Patel och Davidsson (2003) skriver att observation är ett medel som vi dagligen använder oss 
av för att skaffa information om omvärlden. Vid användandet av observation vid en studie, 
krävs det dock att den är systematiskt planerad och informationen måste registreras syste-
matiskt. Insamlande av information inom områden som berör beteenden och skeenden i natur-
liga situationer är observationer framförallt användbara. Med begreppet ”beteende” menar 
författarna att ”beteende” inte bara innebär fysiska handlingar utan även verbala yttranden 
osv. (2003:87). Observationer kan genomföras på olika sätt, bland annat genom så kallade 
ostrukturerade observationer. Dessa används ofta för att samla så mycket information som 
möjligt kring ett problemområde. I dessa fall registreras ”allting”. Vid en sådan observation 
skriver observatören ner nyckelord för att registrera det som händer för att sedan skriva ner en 
fullständig redogörelse om observationerna snarast möjligast (2003:94f).  

Vi valde att genomföra fyra observationer som var ostrukturerade. De två första observa-
tionerna skedde under tiden som eleverna i var sin grupp såg på filmen. Vi gjorde detta för att 
ta vara på elevernas kommentarer och beteende under filmvisningen och därmed kunna bilda 
oss en bredare uppfattning om elevernas reception. Vid dessa observationer skrev vi ner det 
som sades för hand, eftersom vi dels inte ville filma dem och det dels var svårt att göra en 
ljudupptagning där filmens ljud stör. Vi förväntade oss att det inte skulle vara några problem 
att hinna skriva ned det som sades och gjordes under denna observation. Vid de andra två 
observationerna iakttog vi två gruppsamtal mellan lärare och elever, vilket skedde efter filmen 
och enkätundersökningen. Anledningen till att vi valde att göra dessa observationer var för att 
vi vill ta vara på den naturliga miljön som eleverna var i tillsammans med läraren och se på 
efterarbetet och deras dialog. Detta för att vidare kunna besvara vårt syfte. Vid dessa två 
observationer gjorde vi en ljudupptagning som vi kunde gå tillbaka till vid tolkningen av 
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materialet eftersom vi ansåg att det sannolikt inte skulle gå att hinna anteckna allt för hand vid 
detta samtal. Vi ville försäkra oss att vi inte skulle missa något som kunde vara väsentligt för 
besvarandet av vårt syfte.  

Kvalitativ intervju 

Syftet med kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (1997) att utifrån den intervjuades 
egna perspektiv förstå ämnen från dennes livsvärld. Tolkningen av intervjun sker sedan via 
inspelat material. Tekniskt sett innehåller kvalitativ forskningsintervju en blandning mellan 
öppna och slutna frågor. Denna typ av intervju benämns som halvstrukturerad (1997:32, 35). 
Jacobsen (1993) påpekar skillnaden mellan öppna och slutna frågor. Öppna frågor kan inne-
hålla flera svarsalternativ medan slutna frågor minskar svarsalternativen. Med slutna frågor 
kan man precisera svaren för att lättare leda till våra egna teorier och hypoteser. Öppna frågor 
å andra sidan, kan ge en bredare bild av ett ämne, och ge nya tankar och idéer som man inte 
tidigare har reflekterat över (1993:99f). 

Vi valde att intervjua läraren före och efter observationerna och enkäterna. Intervjun före 
innebar att vi ville ta reda på val av film och vilka intentioner hon hade med filmen. I den 
efterkommande intervjun ville vi få en uppfattning av hennes tankar kring hur hon i allmänhet 
betraktar arbetet med film och hur hon i synnerhet uppfattar arbetet med denna film och 
hennes upplevelser kring hennes egna intentioner och resultatet av elevernas reception av 
filmen. I vår intervju använde vi oss både av öppna och slutna frågor. Som Jacobsen (1993) 
beskriver, kan öppna och slutna frågor leda till våra egna teorier och hypoteser men också 
genom öppna frågor samla värdefulla tankar och idéer som vi inte tidigare hade reflekterat 
över (1993:99f). 

Enkätundersökning  

Enkäten är en teknik, som precis som intervjun bygger på frågor som ska samla information 
till undersökningen, skriver Patel och Davidsson (2003:69). Vidare behandlar Svenning 
(1997) gruppenkäten, vilket är en enkät som han framhåller passar bra i klassituationer 
eftersom att den till stor del hindrar eleverna att prata högt om enkäten tills alla svarat på den. 
Denna specialvariant av enkäter, som Svenning uttrycker sig, lämnas ut av intervjuaren som 
sedan väntar till alla svarat och samlar in enkäten på en gång (1997:118). 

För att få precisare information, som uppfyllde vårt syfte gällande elevernas reception av 
filmen, valde vi att göra en enkätundersökning i klassen. Vid observationerna förväntade vi 
oss inte att alla elever skulle vara aktiva och göra oss delaktiga deras tankar. Eleverna och 
läraren påverkade även varandra i samtalet, vilket var meningen och i sig utvecklande. Det 
medförde dock ytterligare en anledning för oss att fånga upp elevernas tankar innan detta 
skedde. Enkätens frågor var utformade likadant för alla elever och själva formuläret var 
strukturerat, vilket enligt Trost (2001) innebär att man vet vad man vill fråga om och alla 
frågor handlar om ett och samma ämne (2001:57). Däremot var frågorna ostrukturerade, dvs. 
öppna. Trost behandlar även detta och skriver att om svarsmöjligheterna är öppna är frågan 
ostrukturerad. I ett frågeformulär som är ostrukturerat har de flesta eller alla frågor inget 
svarsalternativ (2001:57). Trost varnar dock för öppna frågor och påpekar att det bland annat 
är tidsödande att handskas med svaren på enkäterna och att det finns en risk att de som svarar 
på enkäterna tycker att det är besvärligt att formulera sig skriftligt (2001:72). Vi tog detta i 
beaktande men ansåg att enkäterna i detta fall kunde hjälpa oss med den information som vi 
ansåg kunde stödja oss när vi skulle besvara vårt syfte. Dessutom bestod enkäten endast av 
två frågor, vilka vi förväntade oss att eleverna inte skulle ha några större problem att svara på 
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och undersökningen omfattade 23 elever vilket innebar att bearbetningen inte skulle bli så 
omfångsrik.  

Urval av lärare och elever 

När vi formulerade vårt syfte bestämde vi oss för att rikta in oss mot en speciell årskurs. 
Eftersom syftet med examensarbetet skulle handla om ett vidgat textbegrepp men med filmen 
i fokus, ville vi att vår målgrupp skulle ha kommit en god bit på vägen i läsning och 
skrivning. Vi kom fram till att de flesta i år fyra är relativt goda läsare och skrivare och kan 
därmed utveckla sin kunskap att läsa, i detta fall med film som text. Detta utesluter dock inte 
att lägre årskurser kan arbeta med film, men i vår undersökning ansåg vi att det är lättare att 
genomföra undersökningen i en äldre årskurs där de utvecklat sitt läsande och skrivande. 

Vi valde att göra vår studie i Piteå kommun, dels för att vi bor i Piteå och resorna blir kortare, 
dels för att det kommer att bli vår arbetsplats i framtiden. Den specifika skolan valde vi för att 
vi båda två gjort vår sista praktik på denna skola och därmed hade både lärare och elever 
kännedom om vilka vi är. En av lärarna visade dessutom intresse för att ställa upp och hjälpa 
oss att genomföra undersökningen. Klassen som vi sedan gjorde vår studie i består av 23 
elever varav sju är flickor och sexton pojkar. 

Alternativ till genomförande 

Vid planerandet för genomförandet av undersökningen betraktade vi olika alternativ för att nå 
ett gott och trovärdigt resultat där vi på bästa sätt kunde nå syftet, men vi ville också hitta ett 
alternativ som var praktiskt genomförbart. För att vi skulle kunna genomföra studien krävdes 
det för det första två klasser eller grupper. Alternativen som vi stod inför var att låta den andra 
fyran på skolan se samma film och att vår lärare kunde föra ett samtal med båda klasserna. 
Detta skulle dock innebära att den andra klassen inte känner läraren lika bra som hennes egen 
klass vilket kan påverka resultatet. Ett annat alternativ var att vi kunde välja att låta två olika 
lärare och klasser se samma film men då ansåg vi att två helt olika situationer uppstår, byggda 
på två olika lärare och två helt olika klasser. Vi valde därför att slumpmässigt dela in lärarens 
klass i två grupper och visa dem samma film och att läraren sedan fick leda efterarbetet med 
dessa. På detta sätt kändes studien mer trovärdig även om viss logistik blev mer problematisk. 
I vår planering var vi dock noga med att de två grupperna inte skulle komma i kontakt med 
varandra förrän undersökningen var över. Detta löste vi med olika klassrum, olika tid för start 
av filmen samt olika tid för att fylla i enkäterna och eftersamtalet.  

När vi skulle dokumentera förarbete och efterarbete valde vi att spela in dessa på band och 
dator, detta för att det inte skulle väcka alltför stor uppmärksamhet, som det kanske hade gjort 
om vi hade tagit med oss filmkameror. Vi tror att filmkameror hade medfört att vissa elever 
hade hämmats i både beteende och kommentarer.  

8. Genomförande 

Under tiden vi arbetade med bakgrunden höll vi kontakt med läraren via mail och genom en 
träff på skolan, där undersökningen skulle äga rum, detta för att klargöra för henne vilka 
uppgifter hon hade i undersökningen. De uppgifter som vi ålade henne var att välja ut en film, 
bestämma ett syfte för filmvisningen och genomföra en bearbetning av filmen efteråt i form 
av ett samtal med eleverna. Vi var även tvungna att gemensamt planera logistiken eftersom 
vår undersökning, vilket vi tidigare nämnt, innebar att vi skulle dela upp klassen i två grupper, 
vilket i sin tur innebar två klassrum och två tv-apparater eftersom film och efterarbete var 
tvunget att ske med fördröjning för en grupp så att läraren kunde hinna med samtalet med 
båda grupper. På dagen för genomförandet träffade vi först läraren på morgonen för en 
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intervju och sedan delade vi slumpmässigt upp klassen i två grupper. Sedan gick en av oss 
med den första gruppen och började se filmen. Den andra gruppen stannade med den andra av 
oss och klassläraren. Läraren hade då en introduktion av filmen, vad den handlade om och lite 
om vad hon ville att de skulle se på i filmen. Denna grupp började se filmen lite senare. Under 
filmen observerade vi kommentarer och beteenden och förde fortlöpande anteckningar. Efter 
filmen fick de sedan svara på enkäten innehållande två frågor. Sedan samtalade eleverna 
tillsammans med läraren kring filmen, vilket vi observerade och spelade in. Slutligen 
genomförde vi ytterligare en intervju med läraren.  

 

9. Bearbetning av datainsamling 

Patel och Davidsson (2003) skriver att vid kvalitativ bearbetning arbetar man ofta utifrån 
textmaterial i form av t.ex. intervjuer som är utskrivna till text och anteckningar från obser-
vationer. Även ljudinspelningar går att bearbeta kvalitativt. Det är då vanligt att skriva ut det 
som sägs i ljudinspelningen så att man får en text att arbeta med (2003:119). Därför valde vi 
att skriva ned både ljudinspelning av intervju och observationerna av gruppsamtalen. 

Vid kvalitativa undersökningar är det praktiskt att göra löpande analyser under arbetets gång. 
Under datainsamlingen och vid bearbetningen av materialet anser Patel och Davidsson (2003) 
att det är viktigt att dokumentera de tankar och idéer man får, inför den slutgiltiga analysen 
(2003:119). Vi förde därför anteckningar på tankar och idéer som vi fått under arbetets gång, 
dvs. från dess att undersökningen var klar och under bearbetningen av vår information. Vi 
gjorde detta för att kunna följa våra tankegångar från början av bearbetningen till slutet av 
bearbetningen för att få en helhet av vår analys. 

Direkt efter undersökningen bearbetade och diskuterade vi våra resultat och vårt första intryck 
av undersökningen. Redan då hade vi bildat oss en uppfattning av resultatet vilket vi 
dokumenterade. Vi började sedan gå igenom anteckningarna från observationerna som ge-
nomfördes under filmvisningen eftersom dessa inte fanns med på någon ljudinspelning. Detta 
ansåg vi hade första prioritet medan observationerna fortfarande var färska i minnet. Efter det 
har vi lyssnat på ljudinspelningen av observationerna som genomfördes under eftersamtalet 
samt intervjun med läraren. Som vi nämnde tidigare skrev vi ned dessa inspelningar i skriven 
text. Vi har sedan flera gånger gått igenom både ljudinspelning och text för att bilda oss en 
helhet för att sedan gå in på detaljer utifrån våra olika frågeställningar. Både lärarens 
intentioner och elevernas reception har vi försökt att kategorisera för att det ska bli lättare att 
besvara vårt syfte.  

 

10. Resultat 

Backman (1998) skriver att resultatbeskrivningen ska redovisa de data som är insamlad. 
Dessa data ska presenteras i sammanfattande form och som har direkt anknytning till syftet. 
Här ska varken slutsatser, tolkning och värdering av resultatet ske (1998:39f). 

Intervju med läraren före filmen 

Läraren hade valt filmen Den bästa sommaren, en komedi av Ulf Malmros från år 2000. Hon 
förklarar att detta är en film som barn i denna ålder kan använda sig av i livet. Hon påpekar att 
man som lärare alltid vill att filmen ska lära eleverna någonting. Hon ger som exempel att det 
kan vara att eleverna kan reflektera kring livet, döden, och olika roller utifrån filmer. Läraren 
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framhåller att denna film tar upp hur det kan erfaras att vara ett adoptivbarn eller fosterbarn. 
Ytterligare en aspekt i filmen, som läraren anser är viktig, är varför flickan, vars föräldrar har 
dött, är kylig och kall och varför sommarpappan Yngve också är sur och trulig till humöret. 
Hon tillägger att hon förväntar sig att eleverna ska reagera på den scen där flickan i filmen vill 
bli hora när hon blir stor.  

Resumé av filmen Den bästa sommaren 

Den bästa sommaren (2000), är en komedi skriven av Ulf Malmros och Lars Johansson. 
Filmen handlar om den ensamma begravningsentreprenören Yngve som varje sommar 
generöst bjuder hem fosterbarn till gården. Denna sommar, 1958, får fosterbarnen Annika och 
Mårten flytta hem till Yngve. Annika och Mårten är till en början två vilsna barn med olika 
personligheter och ambitioner i livet. Annika är en tuff flicka som vågar stå upp för sina 
åsikter och Mårten en mjuk pojke som allra helst vill hitta en familj att växa upp i. Till en 
början trivs Annika och Mårten inte särskilt bra hemma hos den barske Yngve, han är hård 
och kantig och ser till att barnen minsann inte latar sig. Dessutom ordnar Yngve så att barnen 
får gå privatskola under sommaren hos byns lärarinna. Barnen genomskådar dock Yngves 
barska fasad och förstår att det han behöver i livet är kärlek. Filmen bjuder på många komiska 
situationer, särskilt de tillfällen där de möter den mörkhyade mannen Jack och de språkliga 
missförstånden som uppstår mellan dem. Allt eftersom tiden går, utvecklar Mårten och An-
nika en kärlek till varandra och till den allt mer mjuka Yngve. Barnen hjälper Yngve att hitta 
sin stora kärlek och Yngve hjälper barnen att hitta ett gemensamt hem. Den bästa sommaren 
är en varm och glad film om kärlek, ensamhet och vänskap. 

Observation av introduktion av läraren till eleverna 

Läraren berättar att eleverna ska få se Den bästa sommaren. Ingen av eleverna hade sett den 
tidigare. Därefter förklarar läraren vad filmen handlar om. Hon nämner att den handlar om två 
barn som har av olika anledningar tappat sina föräldrar. Dessa barn ska denna sommar vara 
sommarbarn hos en annan familj. Under sommaren stöter de på olika problem och relationer-
na är lite knackiga men tillslut lär de känna varandra och trivs bra tillsammans. Läraren tar 
sedan upp att filmen utspelar sig 1958 och att de ska få se vad barn roade sig med på denna tid 
och att de ska se på hur det kan vara att vara adoptivbarn. 

Observation av filmvisningen 1 

Grupp ett bestod av fem flickor och sju pojkar. Denna grupp fick inte veta något om vad fil-
men handlade om och fick heller inga anvisningar på vad läraren ansåg var viktigt för dem att 
titta på i filmen. Dessa fick förflytta sig till ett grupprum mitt emot deras klassrum. Detta 
grupprum var utrustat med ett större bord och stolar i olika höjd. Eleverna placerade ut sig 
framför bordet, på låga stolar och bakom bordet på högre stolar. Eleverna fick sitta relativt tätt 
av utrymmesskäl vilket troligen fick till följd av att de påverkade varandra i sina reaktioner. 
Filmen visades på en vanlig tv och eleverna var positiva och fyllda av förväntan inför filmvis-
ningen. Det visade sig vid presentation av filmtiteln, att ingen i denna grupp hade sett filmen. 
När eleverna sett ungefär en timme av filmen märktes det att de började bli rastlösa och fick 
svårt att sitta stilla. Här erbjöds dem en rast vilken de dock tackade nej till eftersom de ville se 
klart filmen för att få veta vad som händer. Istället fick de ny energi i form av en glasspinne 
vilket tacksamt togs emot av eleverna. 

I början av filmen möter Yngve barnen för första gången och eleverna tyckte att denna 
karaktär var rolig och de satt och småfnissade åt honom när han försöker vara hård och 
bestämd mot barnen. När Yngve och barnen sitter i bilen, på väg hem till Yngve är det 
mörkhyade män som cyklar på vägen och Yngve nämner dessa som ”negrer” vilket eleverna 
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skrattade åt. Vidare är det den scen där Yngve frågar vad Annika vad hon ska bli när hon blir 
stor och hon svarar att hon ska bli hora, som framkallade störst reaktioner hos eleverna i form 
av att de skattade och blev förvånade. En elev kommenterade att denna tyckte att det var 
äckligt, vilket fick medhåll av andra elever. Annika och Mårten kommer, som vi nämnt 
tidigare, inte överens i början av filmen men efter ett tag börjar de söka sig närmare varandra. 
I en scen tar de varandra i händerna och detta reagerade eleverna på, främst pojkarna. De 
skruvade på sig och småfnissade. Längre in i handlingen pussas Annika och Mårten och här 
blev några av killarna obekväma och någon kommenterade att det är äckligt. Överhuvudtaget 
märks det att förhållandet mellan Annika och Mårten framkallade reaktioner hos eleverna. 
Många av eleverna skruvade på sig som om de tyckte att det var pinsamt.!Ju längre filmen 
gick var det också fler och fler som reagerade på Annikas och Mårtens förhållande på olika 
sätt. I scenen när Mårten är rädd för åskan och går och lägger sig i samma säng som Annika 
var det ett par pojkar som inte ville se och flera flickor och pojkar skrattade och skruvade på 
sig. En scen som kommer relativt sent i filmen är när Annika och Mårten ligger på sjukhuset 
efter en olycka. Här bestämmer de sig för att de ska förlova sig och tatuera in varandras namn 
på armarna. Mårten kallar även Annika för hans fästmö. Här uppstod frustration hos vissa 
elever. De skruvade på sig och kommenterade att de inte förstod vad förlovad och fästmö 
betydde. Ingen kan heller förklara det för dem i övriga klassen. Kort därefter är det en scen 
där Annika och Mårten rör vid varandra och myser, vilket framkallade reaktioner återigen i 
form av att fnissa och att skruva på sig. När det är ytterligare en scen där de kramas 
kommenterades detta återigen som äckligt.  

Andra scener som framkallade reaktioner hos eleverna är när en av birollerna i filmen ligger 
på dödsbädden. Här viskade eleverna sinsemellan och en av dem kommenterade vem den 
dödsjuke personen var innan det visas tydligt i scenen. Vidare reagerade eleverna på scenerna 
där de vuxna slår barnen med att viska och skratta. Även de scener där barnen möter den 
mörkhyade pianospelande mannen Jack tyckte de var roliga. 

Efter filmvisningen fick eleverna svara på enkäterna.  

Enkätresultat grupp 1 

Fråga: Var det något speciellt i filmen som ni fastnade för? 

Sex av eleverna nämnde sista scenen där Annika och Mårten tänker hoppa från taket om de 
inte får sin vilja fram, dvs.  att bli adopterade av Yngve. Tre av dessa elever tyckte det var en 
spännande scen och en elev nämnde den för att denna inte förstod scenen. En annan elev 
nämnde den bara utan kommentar och den sista eleven kommenterade att denna trodde att de 
skulle hoppa. Vidare var det en elev som tyckte att scenen i slutet var bra när Yngve sliter 
undan poliserna och tar ut barnen från polisbilen. Ytterligare en elev tyckte det var bra när de 
låg på sjukhuset. En elev skrev att Annika var jättemodig och stark och att det var mycket prat 
om döden. Denna elev poängterar även att det var mycket kärlek i filmen och att de var så 
kära i varandra så att de tatuerade varandra.  En annan elev ansåg att de svor mycket i filmen. 
Denne tyckte att detta var bra. Två elever nämnde att de tyckte att det var äckligt är Annika sa 
att hon skulle bli hora. 

Fråga: Vilka funderingar och tankar fick ni av filmen? 

Tre av eleverna undrade vem som vann fotbollsmatchen som pågick under filmens gång. En 
annan elev frågade om det finns ett jobb som heter hora och en annan elev förstod inte varför 
hon skulle bli hora. En elev skrev att denne funderade på hur bilen kunde börja rulla i en scen 
där Yngve och lärarinnan står utanför bilen. 
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Eleverna fick efter att de besvarat enkäterna gå ut på rast innan 

efterarbetet med läraren skulle ske. 

Bortfall 

En enkät lämnades inte in. 

Observation av gruppsamtal 1 

I det följande redovisar vi samtalet som läraren hade med eleverna efter filmvisningen. Vi har 
delat in samtalet i underrubriker efter vilka aspekter vi anser att läraren velat ta upp i samtalet. 

Vad de i allmänhet tyckte om filmen 

Läraren började med att fråga eleverna vad de tyckte om filmen. De elever som yttrade sig var 
positiva och kommenterade att filmen var bra. Det var dock en del som ansåg att den var 
äcklig. Läraren frågade vad det var som eleverna tyckte var äckligt. Här kom det fram att det 
var en speciell scen i början av filmen som de tyckte var äcklig. Det är när Annika säger att 
hon vill arbeta som hora när hon blir stor. Vid denna diskussion uppstod fnitter bland ele-
verna. Läraren frågade om eleverna trodde att Annika visse vad ordet hora betyder och ele-
verna trodde inte att hon visste vad det ordet betydde. En elev förklarade det som: ”Hon sa 
bara om kramar” och med detta ville denne förtydliga att Annika troligtvis inte visste vad hora 
var.  

Fosterbarn/sommarbarn 

Läraren frågade eleverna om det är någon som visste vad ett fosterbarn eller sommarbarn är. 
Hon frågade även om det var någon som hade erfarenhet av det dvs. om det var någon som 
varit sommarbarn eller haft sommarbarn hos sig. Eleverna kommenterade detta med att de 
varken visste vad ett fosterbarn eller ett sommarbarn var. Läraren förklarade detta men 
eleverna hade inga tankar att komma med i denna fråga.  

Döden 

Barnen i filmen hade båda döda föräldrar av olika anledningar förklarade läraren. Hon 
undrade sedan varför eleverna trodde att Mårten skrev brev till sin döda mamma. Detta kom-
menterade en elev med att han trodde att han saknade sin mamma. 

Roller 

Läraren sa att hon kom att tänka på någonting i början av filmen när Annika pratade om att 
vara lydig. Läraren frågade om eleverna kommer ihåg denna scen och ställer följdfrågan om 
vem eleverna tycker var lydig respektive olydig i filmen. En elev svarade att denne tyckte att 
Mårten var lydig och Annika var olydig. Vidare undrade läraren om man vara ska vara olydig. 
Detta kommenterades med att en elev ansåg att om man är i en sådan familj ska man få vara 
olydig. Läraren fortsatte att fråga kring denna aspekt och undrade om Annika gjorde bra saker 
fastän hon var olydig. Eleverna ansåg att Annika gjorde lite bra saker och att hon var bra på 
att trösta andra. Läraren undrade sedan om Annika rentav var modig. Detta höll eleverna med 
om. De ansåg att hon var modig när hon stod på taket, dvs. den scen där Annika och Mårten 
tänker hoppa från taket för att få sin vilja fram, och när hon gjorde tatueringarna. 

Under detta samtal var det en elev som kom in på något annat som intresserade denne: ”Det 
var roligt när, va heter det, hojna sjuksystern slog, e också slog han tillbaka.” Med detta 
menade han en scen där pojken i filmen blir slagen av en sjuksköterska och sen slår han 
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tillbaka. Här fyllde även fler elever i vad han sa och kommenterade denna händelse med 
intresse. Läraren varken reagerade eller kommenterade samtalet. 

Visa sina svagheter i allmänhet och i filmen 

Läraren pratade om att det var mycket som hände i filmen. Läraren tog bland annat upp 
scenen där Yngve bjöd ut fröken på stadshotellet och när de där skulle beställa mat från 
menyn.  Detta kommenterades av eleverna att det egentligen inte stod köttfärsbiffar. Läraren 
ville veta vad det var som gjorde att det blev problem. Eleverna svarade att Yngve inte kunde 
läsa. Läraren gick vidare och förklarade att Mårten var rädd för åskan. Detta avbröts av kom-
mentaren: ”Mårten kunde prata engelska”, vilket inte hörsammades av läraren.   

Läraren frågade om det fanns något Mårten var rädd för och eleverna svarade åskan. Sedan 
undrade läraren vad han gör när han är rädd. Detta kommenterades av en elev som menade att 
Mårten var rädd för åskan och fick gå till Annika.  ”Sen gick han till tjejen” sa en annan elev. 
Här uppstod fnitter. Läraren fortsatte och ville att de skulle tänka lite längre. Denne frågar om 
vad Yngve gör på stadshotellet och förklarade att han berättar för fröken att han inte kan läsa. 
Vidare gick hon in på vad Mårten gjorde för Annika och sa att han visade att han var rädd för 
åskan. 

”Finns det någon gång i livet eller i filmen då det är bra att visa att man är feg, dålig på något, 
rädd? Sådana här saker som man kan känna ibland som alla känner ibland. Fanns det någon 
sådan situation? Det kan vara både i erat liv eller i filmen. Men ni kan ta filmen, den kanske 
ligger närmast” frågade läraren. Detta kommenterades inte av någon av eleverna. 

Förändring 

Vidare påpekade läraren att Yngve förändras och frågar vad är det som gör att han förändras. 
Eleverna svarade att han blev gladare och att han fick en fru. En elev ansåg att burken i fickan 
gjorde att han förändrades (Annika hade en burk som var en gladburk och en burk som var en 
hatburk, och den glada burken satte hon i Yngves ficka). Ytterligare kommentar kring denna 
fråga var att Yngve tyckte mer om barnen och därför blev han gladare. 

Filmens budskap 

Läraren frågade här efter filmens budskap. En elev svarade att pappan dog ( pappan till en 
annan pojke i filmen, som bråkar med Annika och Mårten). Läraren frågade om vad som 
hände med hans familj då. Eleven sa att han inte blev glad och kommenterade att: ”Han fick 
en såhära dålig död för att han fick nån burk”. Detta kommenterades även av andra elever, 
bland annat en elev som sa att pappan fick en plågsam död och en annan elev som sa att Anni-
ka inte trodde att burken skulle fungera. Eleverna gjorde här kvävningsljud. ( Annika hade 
placerat en hatburk i pappans ficka och denna pojke tror alltså att det är denna burk som ger 
pappan en plågsam död). Detta kommenterades inte av läraren utan hon fortsatte att fråga 
efter budskap . En elev sa: ”Hur mycket man kan gilla varandra.” Läraren avslutade med att 
hålla med eleven. 

 

 

Observation av filmvisning 2 

Grupp två bestod av två flickor och nio pojkar. Dessa fick stanna kvar i sitt eget klassrum för 
att läraren skulle berätta vad filmen handlade om och vad de skulle titta på under filmen. 
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Eleverna satt på valfria platser under filmvisningen och flera av eleverna valde att sitta tätt 
ihop, så nära tv:n som möjligt. Detta medförde att de lätt och smidigt under filmens gång 
kunde viska och diskutera sinsemellan. Eleverna var förväntansfulla och ivriga att sätta igång 
filmen. När väl filmen startade kunde eleverna komma till ro. Efter 40 minuter var det flera av 
pojkarna som börjar skruva på sig och inte kunde sitta stilla. Efter medhåll från läraren 
beslutade vi oss för att ta en tjugo minuters lång rast för att sedan avsluta filmvisningen. När 
rasten var slut och filmen satts igång, fick eleverna varsin glasspinne och den rofyllda stäm-
ningen var tillbaka 

Under filmvisningen i grupp två reagerade deltagarna till viss del på förhållandet mellan 
Annika och Mårten och den kärlek som uppstår dem emellan. Den scen där Mårten är rädd för 
åskan och kryper ned i samma säng som Annika framkallar reaktioner hos eleverna i form av 
små kommentarer och fnissanden. Överhuvudtaget är det vissa reaktioner i denna typ av scen 
men till skillnad från den andra gruppen generades de inte på samma sätt. I övrigt är det de 
scener med den mörkhyade mannen Jack som medförde många skratt och samtal mellan 
varandra. I en scen där Jack spelar piano och frågar Mårten om han och Annika har ett förhål-
lande och Mårten översätter till Annika att han frågar om lemonaden var god, ledde till många 
skratt. En annan scen som framkallade många skratt och samtal mellan varandra var när 
Mårten blir slagen i ansiktet av sjuksyster och efter andra slaget slår Mårten tillbaka på 
sjuksystern. När sedan filmen närmar sig sitt slut uppstår det en dramatisk scen där Annika 
och Mårten mot deras vilja ska skiljas åt, då var det en pojke som vände sig om och tittade 
inte på tv:n förrän scenen var över. Flera av de andra eleverna reagerade också på denna scen 
genom att viska sinsemellan. 

När filmen var slut fick eleverna svara på enkäterna som delades ut.  

Enkätresultat grupp 2 

Fråga: Var det något speciellt i filmen som ni fastnade för? 

Två elever av tio ansåg att det var sorgligt när Annika och Mårten skulle skiljas från varandra. 
Fem elever tyckte det var roligt när Mårten slog sjuksystern. Två elever nämnde den scen där 
den mörkhyade mannen (Jack) sitter och spelar piano och denne frågar om Annika är Mårtens 
flickvän. Vidare var det två elever som tog upp slutscenen när de tänker hoppa från taket. 

Fråga: Vilka funderingar och tankar fick ni av filmen? 

En elev frågade varför Mårten och Annika blev slagna av doktorn. En annan elev undrade om 
varför den personen som hade hand om adoptionsfrågor ljög. Av de som svarade på denna 
fråga svarade resten att de tyckte att filmen var bra, sorglig och/eller rolig. 

Bortfall 

1 enkät lämnades inte in. 
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Observation av eftersamtal 2 

Vad eleverna i allmänhet tyckte om filmen 

Även i denna grupp började läraren att fråga eleverna vad de i allmänhet tyckte om filmen. 
Alla elever som yttrade sig var positiva och kommenterade att filmen var bra. Några elever 
påpekade att filmen var rolig och läraren frågade dem vad i filmen som de tyckte var roligt. 
En elev svarade att: ”Eh eh ena var det när dom var och hade gjort illa sig och så har dom 
tatuerat sig.  Och sen eh när doktorn kom då pratar dom ju och sen eh då slog doktorn eh 
Mårten två gånger. Då slog Mårten tillbaka.” Denna kommentar fick medhåll av andra elever 
och fniss och ljudeffekter uppstod. 

Roller 

Läraren spann vidare på föregående kommentar om Mårten och sjuksköterskan och undrade 
om eleverna tyckte att han var olydig i den situationen. Eleverna svarade att de inte tyckte 
detta. En elev svarade att han inte tyckte att han var olydig utan att han ville visa hur det 
kändes och därför hämnades. 

Läraren fortsatte att prata om att vara lydig och olydig och frågade eleverna om de tyckte att 
någon var olydig eller lydig i filmen och vem det i sådana fall kunde vara. Detta 
kommenterade eleverna med att de tyckte att Annika var lite olydig och att Mårten var lydig. 
Här gav de något exempel på scen ur filmen och ett par elever tog fasta på orättvisan att det 
var Annika som gjorde att Mårten fick mest skäll. Eleverna visade här ett intresse att diskutera 
detta.  

Läraren frågade eleverna om de tyckte att Annika, fast hon var olydig kanske egentligen var 
modig. Det tyckte eleverna. Läraren ville att de skulle nämna situationer där eleverna tyckte 
att hon var modig. En elev kommenterade: ”Som den där när hon skulle hoppa från taket.”  

Under detta samtal var det en elev som sa: ”jag vet någon som ljög”, vilket inte uppmärksam-
mades. Det var fler elever som hade andra kommentarer. En elev ville diskutera scenen där de 
skulle hoppa från taket och sa att han faktiskt trodde att de ändå skulle ha hoppat. En elev 
påpekade hur Annika och Mårten kände det vid denna scen: ”Vad kan vi mer förlora? För att 
om vi inte får som vi vill kan vi lika gärna strunta i att leva.” Läraren hörsammade detta och 
frågade eleverna vad de tror att Mårten och Annika hade för baktankar när de sa att de skulle 
hoppa från taket. Här svarade en elev att de ville bli adopterade. Ytterligare en elev kommen-
terade att den som lovade att de skulle få bli adopterade ljög för dem. Detta skapade 
reaktioner hos eleverna. En annan elev svarade på frågan och sa att Mårten och Annika ville 
vara tillsammans. 

Eleverna fortsatte att prata om de lögner som de uppfattat i filmen. De tog upp scener i filmen 
där barnen gör så att lärarinnan och sommarpappan ska bli tillsammans. De sa att barnen ljög 
att sommarpappan bjudit lärarinnan och att lärarinnan bjudit sommarpappan. Sedan var det 
även en elev som påpekade den scen där det är en man som kommer från ett annat land och 
spelar piano på stadshotellet men att han fick lov att sluta. Det var även kommentarer om att 
han som ägde ”stället”, dvs. stadshotellet, inte tyckte om sommarpappan. Läraren visar 
intresse för detta. Vidare var det en elev som påpekade att det inte blev någon lögn tillslut, 
eftersom att lärarinnan och sommarpappan själv ville bli tillsammans. Detta kommenterades 
av lärare att det kunde stämma eftersom de ville det bägge två. 
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Visa sina svagheter i allmänhet och i filmen 

Läraren frågade eleverna om det fanns situationer i livet där det är bra att man erkänner att 
man är dålig på något eller rädd och visar att man är feg. Vidare undrade hon om det är dåligt 
att göra det eller om det kan vara bra? Eleverna tyckte att detta var bra. En elev kommentera-
de: ”Jag vågar inte så många saker ofta”, vilket inte uppmärksammas. 

Läraren fortsatte att fråga om det var någon gång i filmen då eleverna ansåg att det var bra att 
erkänna att man var rädd. En elev sa därefter: ”Jag är rädd” . Läraren frågade honom om det 
var någon gång i filmen som han såg någon situation när det var bra att visa när man är rädd? 
En annan elev hade något att säga: ”Men det är inte om det men asså”. Läraren avbröt och 
ville ha svar på den ställda frågan. ”Jag vill ha svar på…” Detta kommenterades av en elev 
som sa: ”Jag är förbannad”. Läraren försökte ytterligare en gång. ”Var det någon situation i 
filmen”. Eleverna visade inget intresse. Vid denna sekvens av samtalet var det oroligt bland 
eleverna och det förekom även yttre störningsmoment där en elev från en annan klass kom in i 
klassrummet för att lämna en stol. 

Läraren undrade än en gång om eleverna kom ihåg någon situation i filmen. Eleverna kom-
menterade inte detta. Läraren fortsatte och sa att hon själv tänkte på två situationer, dels när 
Yngve bjuder ut lärarinnan på stadshotellet, dels när han bjudit ut lärarinnan och ska beställa 
från menyn men inte kan läsa. Läraren sa att det uppstod ett problem men vad var det som 
hände? En elev sa att de började dansa. Läraren svarade att det i och för sig inte var något 
stort problem. Detta kommenterades: ”Nä men det blev ju problem sen”. ….”Det var så pro-
blemet började.” Läraren sa: ”Okej jag tänkte inte så. Ser ni hur man uppfattar olika.”  
Läraren sa att hon tänkte på situationen när Yngve ska beställa från menyn och vad som 
hände då. En elev svarade att han, dvs. Yngve inte kunde läsa. Läraren gick vidare och 
frågade vad Mårten var rädd för.  En elev sa att han var rädd för åskan. Läraren frågade vad 
Mårten gjorde när han var rädd och om han erkände att han var rädd. Detta tyckte eleverna att 
han gjorde och läraren frågade vidare om vad som hände när han erkänt det.  En elevs kom-
mentar var: ”Då säger Annika är du rädd kan du komma och ligga med mig”. Detta bemötte 
läraren med att hon sa: ”Precis, han får tröst”. Vid detta påpekande fnissade eleverna och 
skruvade på sig. Läraren avslutade med att fråga vad som hände med Yngve när han erkänt att 
han inte kan läsa. Eleverna sa att han fick gå i skolan. Läraren sa att det stämde att han fick 
hjälp och att bägge fick hjälp. Läraren påpekade att det började krypa i rumporna på eleverna 
men eleverna protesterar mot detta påpekande. 

Förändring 

Vidare påpekade läraren att Yngve förändras och hon frågade vad är det som gör att han för-
ändras? Här svarade eleverna att han började vänja sig vid barnen och därför blev han snäl-
lare. En elev påpekade den plåtburk som barnen stoppade i hans ficka och att detta var 
anledningen till att han blev snällare. Ytterligare ett skäl ansåg en elev var att han fick en fru. 
Det påpekades att det faktiskt sas i filmen att ”Jag tror jag vet varför den där gubben är så 
himla sur. För att han har ingen fru”. Läraren kommenterade detta och sa att det stämmer och 
att han inte behöver vara ensam längre. 

En annan elev hade något annat som denne tänkte på och sa: ”Men alltså jag tyckte att det var 
roligt med den hära pianospelaren när han åkte i bilen också sen sa ju Mårten eh: Where do 
you come from och så sa han typ, vad var det han sa?” Andra elever hjälpte honom och sa: 
”Malmö” i mun på varandra. Den första eleven fortsatte och påpekade att det var Malmö och 
tog upp att det var konstigt att han var därifrån men pratade engelska och var ”jättebrun”. Fler 
av eleverna blev exalterade av denna diskussion. Sedan spann eleverna vidare på ytterligare 
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en scen där barnen mötte denna mörkhyade man.  En elev tog upp scenen där den mörkhyade 
mannen sitter och spelar piano och pratar med Mårten och Annika och där den mörkhyade 
mannen frågar Mårten: ”Have you a girlfriend”, och att Mårten översätter detta till Annika 
genom att säga att han frågar om drickan var god och hon säger ”yes”. De kommenterade 
även att barnen var bättre på engelska än de vuxna. 

Filmens budskap/Fosterbarn 

Sedan frågade läraren efter filmens budskap och vad man vill berätta med filmen. Här var det 
en elev som sa: ”Att inte få för bra förhållanden, som dom fick fast då skulle dem skiljas”. 
Läraren kommenterade detta med att så kan det vara.  En elev påpekade att filmen visade på 
hur det kunde vara förr i tiden och att det inte var sådana här bilar som vi har idag och det 
även var skillnaden med tv. Läraren frågade vidare om de tror att det fanns något mer som 
filmen ville berätta, hur det t.ex. var att vara fosterbarn. Fosterbarn kommenterades inte men 
en elev sa att man inte får allt det man vill ha. Läraren kommenterade detta och frågade vad 
det var de ville ha? En elev svarade att de ville ha varandra och vara tillsammans. Läraren 
undrade om att vara tillsammans kunde vara ett budskap. Eleverna sa att det är att få vara 
tillsammans och att det är bra. En elev sa: ”man har alltid varandra,” och läraren sa att det 
kanske är så vilket replikerades med ett: ”Yes”  Läraren poängterade dock att:  ”Jag har inget 
svar på det.  Det blir ju vad man tolkar det till. Men det kanske är ett budskap”.  

Efter detta blev det oroligt i klassen, en elev var irriterad på en annan elev vilket kommentera-
des av en tredje elev som poängterade att Yngve, i en scen där det uppstår en konflikt, säger 
att man ska titta åt ett annat håll. Läraren kommenterade detta och sa att det stämde att som-
marpappan Yngve sa så. Här fortsatte vissa elever att kommentera denna scen. 

Läraren försökte ännu en gång få eleverna att reflektera över budskapet med filmen. Ingen av 
eleverna kommenterade detta. Här avslutades samtalet och vi tackade för att vi har fått vara 
med dem denna dag. Efter ett tag är det en elev som tackar för att de slapp jobba. 

Intervju med läraren efter filmen 

Fråga: Hur tyckte du att dina intentioner stämde överens med vad eleverna fick för tankar av 
filmen?  

I allmänhet uppfattade läraren att eleverna gillade filmen och tilltalades av denna. Läraren an-
såg även att de flesta hade förstått dess budskap, hon poängterade dock att eleverna tittade på 
olika saker i filmen vilket i sin tur kunde bero på elevernas varierande nivå av mognad. 
Vidare tyckte läraren att eleverna kunde följa den röda tråden och poängterar detta genom att 
ta ett exempel på när en av eleverna sa att man behövde varandra. Läraren menade på att när-
mare budskapet än så kunde man inte komma. Enligt läraren fanns det dock några elever som 
bara kom ihåg sista händelserna för att det låg dem närmast i minnet. Alla har trots det, 
påpekade läraren, fått med sig någonting på vägen. Men vad det skulle vara kunde läraren inte 
svara på. Läraren menade att det tyvärr inte finns några sådana bedömningsnycklar. Någon 
insikt eller erfarenheter trodde läraren att alla har fått och att det är det som lärare i allmänhet 
eftersträvar med filmvisning. Läraren ville också framhäva vikten av att se en film som dels 
alla kan känna igen sig i och dessutom en film som är bred och tilltalar både flickor och 
pojkar. I den filmen som de fick se trodde läraren att de kunde känna igen sig i vänskapen 
mellan människor och att alla hade erfarenhet av döden.  

 
Fråga: Anser du att det fanns några skillnader mellan gruppernas tankar kring filmen med 
tanke på förutsättningarna? I så fall vilka? 
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Det som först slog läraren när denna pratade med gruppen som inte fått någon förförståelse 
för filmen, var att det första de tog upp var slutscenerna.  Sedan ansåg läraren att allt eftersom 
denna tillsammans med eleverna pratade om filmen hade dessa elever också många tankar och 
funderingar kring filmen. Däremot ansåg läraren att denna grupp till skillnad från den gruppen 
som hade fått förförståelse för filmen hade svårt att hitta ett budskap i filmen. Läraren tyckte 
sig dock inte se någon tydlig skillnad mellan grupperna. 
 
Fråga: Tror du att det finns gränser för hur långt eleverna kan tolka filmen? 

Läraren hävdade att det i vissa fall är viktigt med förförståelse om man ska göra en tolkning. 
Läraren poängterade dock att det inte behöver betyda att en film går förlorad för att man inte 
har någon förförståelsen. Konsekvensen kan då bli att eleverna kanske sätter fokus på helt 
andra saker i filmen.   

Fråga: Är det dina egna intentioner som styr ditt arbete med filmen? 
 
På denna fråga svarade läraren ja, hon ansåg att det är hennes intentioner som styr arbetet 
kring film i allmänhet. 
 
Fråga: Hur tror du att lärare i allmänhet arbetar med film?  
 
Läraren trodde absolut att alla lärare ville att den film som visades i ett klassrum skulle ge nå-
gonting till eleverna. Filmens innehåll ska belysa något som de pratat om tidigare eller som 
ger en ny erfarenhet enligt läraren och säger att det kan vara en t.ex. film som visar på empati. 
Sedan hävdade läraren att det finns många bra filmer inom det området. Däremot framhöll 
hon att efterarbetet skiftar en hel del från skola till skola och från lärare till lärare. Läraren 
påpekade vidare vikten av efterarbetets betydelse, hon ansåg att det är jätteviktigt för att 
filmen skall ge någonting. Själv jobbade läraren mycket med skolbio och de material som är 
kopplat till det. 
 
Fråga: Vilka fördelar ser du med att det är dina intentioner som styr? 
 
Läraren ansåg att om det är något man vill förmedla som lärare som man ser behövs i klassen 
och som kan vara svårt att förmedla på något annat sätt i ett klassrum är det bra att det är 
dennes intentioner som styr. Läraren gav exempel på situationer som att jobba med empati 
och mobbning. 
 
Fråga: Vilka nackdelar ser du med att det är dina intentioner som styr? 
 
Om läraren inte är objektiv och styr in dem på ett spår som inte följer läroplanen ansåg läraren 
att det kan bli till en nackdel med att det är hennes intentioner som styr. Sedan framhöll hon 
att det är våra styrdokument som vi i slutändan måste följa. Hon påpekade även att man som 
lärare inte kanske alltid väljer en film som ligger närmast elevernas verklighet. Det kanske 
finns många andra filmer som skulle passa bättre. De kanske skulle ha valt en egen film själva 
med ett helt annat innehåll men samma ämne, som ligger närmare dem. Då kanske de förstår 
innehållet bättre enligt läraren. 
 
 
Fråga: Hur kommer du i framtiden att jobba med film? 
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Läraren ansåg att förförståelsen är mycket viktig och att det underlättar för barnens inlärning 
så att de har något att hänga upp saker på. Läraren kommer att arbeta med film på det sättet att 
denne kommer att berätta handlingen, precis som läraren gjorde vid läsning av skönlitteratur i 
undervisningen. Sedan ansåg hon att det efteråt var viktigt att knyta ihop arbetet och att där-
med prata om vad som har hänt i filmen och om det är något som eleverna funderade över. 
Läraren avslutade med att säga att som lärare har man alltid intentioner men poängterar att 
man måste möta barnen också och möta dem på den nivån de är. 
 
 

11. Resultatdiskussion  

 

Lärarens intention och elevernas reception 

 
Syftet med vår studie var först och främst att undersöka vilka intentioner läraren hade med 
visningen av en film och hur dessa stämde överens med elevernas reception. Vi anser att 
svaret på denna fråga är att lärarens intention huvudsakligen inte stämde överens med elever-
nas reception av filmvisningen.  

Till att börja med uppfattar vi att läraren inte hade formulerat ett klart syfte med filmvalet när 
vi möttes för intervjun på morgonen, men att hon under intervjun utvecklade ett syfte med 
filmen. Hon ville att eleverna skulle titta på hur det kunde vara att vara fosterbarn eller adop-
tivbarn. Läraren ville också att eleverna skulle titta på Yngve och Annikas kyliga personlig-
het, och vad detta kunde bero på. När läraren sedan introducerade gruppen som skulle få en 
förförståelse för filmen, nämnde hon bara att de skulle få se hur det kunde vara att leva som 
fosterbarn. Ingenting om vare sig Annika eller Yngves kyliga personlighet kom dock fram i 
detta samtal. Under efterarbetet återkommer läraren till ämnet fosterbarn/sommarbarn vilket 
innebär att vi drar slutsatsen att detta är hennes främsta intention med filmvisningen. Vidare 
anser vi att ingen av eleverna visade något större intresse för att prata och diskutera om 
fosterbarn och därför har vi dragit slutsatsen att lärarens intention inte stämde överens med 
elevernas reception. 

Om lärarens intention med filmen var att eleverna skulle se på hur det skulle kunna vara att 
leva som fosterbarn, vad var då elevernas reception av filmen? För det första vill vi poängtera 
att det var en stor spriding av elevernas reception av filmen. Vi har däremot kunnat ringa in 
vissa specifika scener som vi anser har haft mest intresse bland eleverna. Dessa är t.ex. 
scenerna som visar kärleken och separationen mellan Annika och Mårten, scenerna där barnen 
möter den mörkhyade mannen Jack och det språkliga missförstånden som uppstår, scenen när 
Annika säger att hon ska bli hora när hon blir stor samt den scen när Mårten slår sjuksyster 
efter att själv blivit slagen. Eleverna reagerade och visade överhuvudtaget intresse för det 
motstånd barnen gör mot den vuxna världen i och med Mårtens ”hämnd” och när barnen 
tänker hoppa från taket om de inte får vara tillsammans. Några elever reagerade också starkt 
på de lögner som förekom i filmen. Utifrån enkäter och observationer under både film-
visningen och eftersamtalet anser vi att eleverna genomgående visade engagemang och 
entusiasm till dessa scener.  SOU (2001) skriver att barn lätt kan se och förstå mänskliga bete-
enden och dilemman i spelfilmen, vilket vi även anser att dessa elever till viss del gör.  

Receptionsteorin, som vi utgår ifrån, innebär enligt Skei (1997) att texten ses som instabil och 
utan någon fast och ”korrekt” mening och därmed finns det inte någon mening innan en text 
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läses. Meningen blir till i läsakten och är ett resultat av läsarens arbete med texten skriver 
Wolf (2002). Detta arbete präglas i sin tur av hur denna läsare är som person. Sedan framhål-
ler även Rönnberg (1997) att vuxna och barn uppfattar världen och därmed även t.ex. film på 
olika sätt eftersom vuxna och barn har olika erfarenheter. Hon skriver vidare att barn väljer ut 
och tolkar vad de ser t.ex. i en film för att det ska bli begripligt, uthärdligt och givande. Det 
som är delvis bekant eller aktuellt i deras liv är det de urskiljer. Detta stämmer väl överens 
med de resultat som vi har fått av vår studie.  Dels finner läraren och eleverna olika intressen i 
filmen, dels finner till viss del även eleverna sinsemellan olika intressen i filmen, vilket vi tror 
beror på att de gör den reception av filmen som är relevant för dem. En scen som engagerade 
eleverna men inte läraren är t.ex. den scen där sjuksystern slår Mårten och Mårten slår tillba-
ka. Vidare intresserar, som vi tidigare nämnt, förhållandet mellan barnen eleverna men inte 
heller här visar läraren något intresse. Ytterligare en intressant kommentar som verkligen 
belyser hur elevernas och lärarens reception av filmen skiljer sig åt, är när en pojke svarar på 
frågan om filmens budskap och säger att man inte ska få för bra förhållande eftersom man då 
kan skiljas. Läraren ser en annan mening och ett annat budskap med filmen och även andra 
elever har också andra tolkningar i och med att de ser på förhållandena som positivt och att 
det är viktigt att man har varandra. Denna aspekt tar Gripsrud (1999) upp när han skriver om 
Culture studies där receptionsforskning inom denna gren visat att det inte bara är teoretiskt 
möjligt att missförstå budskap utan andra tolkningar och värderingar kan även förekomma 
bland publiken än avsändarens avsikt – i detta fall både kanske det avsändaren avsåg med 
filmen och det läraren anser är det korrekta svaret. 

Förutom lärarens främsta intention med filmen håller vi det även relevant att läraren i efterar-
betet lyfter fram andra aspekter av filmen som hon vill bearbeta med eleverna. Därmed antar 
vi att dessa till viss del är hennes intentioner med filmen som hon har formulerat i efterhand. 
Dessa aspekter handlar om döden, roller (som att vara t.ex. olydig eller lydig), att våga visa 
svagheter, förändring av personlighet och budskapet med filmen. Genom att läraren ställer 
frågor till eleverna och, som vi uppfattar, letar ett svar, och eleverna sedan försöker svara på 
hennes frågor uppfyller hon till viss del hennes intentioner med dessa frågor. Vi vill dock 
återigen poängtera att hennes främsta intention, som hon framhåller i intervjun och introdukti-
onen är aspekten fosterbarn/adoptivbarn/sommarbarn, vilket inte alls uppfylldes.  

Lärarens intention eller elevernas reception? 

Vidare var vårt syfte, om lärarens intention och elevernas reception inte stämde överens, att 
titta på vad det var som styrde efterarbetet av filmvisningen, lärarens intention eller elevernas 
reception. Eftersom att vi anser att lärarens intention och elevernas reception inte stämde 
överens, är denna frågeställning fortfarande högst relevant. I vår undersökning har vi kommit 
fram till att det är främst lärarens intention som styr eftersamtalet. På lärarens begäran, genom 
de frågor hon ställer kring olika aspekter av filmen, plockas dock elevernas reception som 
främst har att göra med dessa aspekter, till viss del in i samtalet. Även om vi anser att elever-
na vid flera tillfällen önskat styra eftersamtalet så är det trots allt läraren som sitter i maktposi-
tion i förhållande till eleverna. Ett exempel som visar på detta är när läraren, i grupp två, und-
rar om någon elev har något exempel i filmen då det är bra att erkänna när man är rädd eller 
feg. Här är det tre kommentarer som läraren avbryter eftersom hon inte får de svar hon är ute 
efter. Vidare finner vi ytterligare ett exempel i grupp ett. Läraren samtalar med eleverna om 
olika roller och då är det en elev under samtalet som inflikar att denne tyckte det var roligt i 
den scen där Mårten slår sjuksystern. Även fler elever visar intresse för detta. Här varken rea-
gerar eller kommenterar läraren detta. Vi uppfattade därmed att lärarens intention till stor del 
styr samtalet och att hon även har tolkningsföreträde. Själv hävdar hon också i intervjun att 
det är hennes intention som styr i allmänhet vid filmvisning och att hon kommer att fortsätta 
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att arbeta på detta sätt. Sedan poängterar hon dock att man som lärare alltid har intentioner 
men att man måste möta barnen. Detta anser vi dock till stor del inte infrias i denna undersök-
ning, även om det är hennes vilja och önskan att möta eleverna. Vad detta beror på kan vi bara 
spekulera i. Vi erfor emellertid att läraren var nervös av själva situationen, dvs. vår undersök-
ning. Dessutom, som hon nämnt tidigare under vår kontakt, hade hon ett pressat schema vilket 
var märkbart, anser vi. Detta tror vi kan ha påverkat hennes arbete med eleverna efter filmen. 
Vi tar även i beaktande att det vid vissa sekvenser under observationen av samtalet var oroligt 
och småsurrigt, vilket kan få till följd av att läraren lätt missat vissa kommentarer. I vissa 
situationer under samtalet händer det även att elever kommenterar filmen utan respekt att 
lyssna färdigt på den som pratar. Vi förstår till viss del om läraren inte vill uppmuntra dessa 
elever genom att ta fasta på vad de säger. Läraren har här en viktig funktion som samtals-
ledarare för att strukturera upp samtalet. Vi anser dock att om en lärare är för styrd och kon-
centrerad på att det bara är de egna intentionerna med filmen som ska nå fram till eleverna 
och få dem att reflektera över dessa, är det lätt att missa elevernas reception av filmen och vad 
som kan vara värdefullt för dem att diskutera och samtala kring. Vi upplever vid flera tillfäl-
len att eleverna har intressanta tankar och visar entusiasm kring vissa frågor. Som utomståen-
de observatörer, kände vi att vi ville veta mer om hur eleverna tänkte om den reception de 
hade av filmen. Ett exempel är den elev som trodde att det var hat burken som var anlednin-
gen till att den döende pappan fick en plågsam död. Här skulle det vara intressant att höra hur 
denna pojke tänker och hur de andra eleverna reflekterar på hans kommentar. Många gånger 
stängde dock läraren dörren för detta eftersom att de då skulle svara på hennes frågor. Vi 
anser att det här är det viktigt att vara lyhörd för vad eleverna har att säga och om vi ska 
kunna utmana och utveckla elevernas tankar måste vi även utgå ifrån dem. Rönnberg (1997) 
framhåller också att vi måste utgå ifrån barnens perspektiv och lyssna mer på barnens egna 
kommentarer och funderingar.  

I sin avhandling upplever även Olin-Scheller (2001) att lärarens intentioner med filmen inte 
stämmer överens med elevernas reception. Ett exempel som hon beskriver, är när en lärare 
ska visa ”Rosens namn” i syfte att belysa en epok dvs. medeltiden och vissa elever hellre vill 
diskutera vilka personer som mördades och identifiera mördaren. Denna uppfattning stämmer 
även väl överens med vår undersökning. Något som även vi upplever i vår undersökning efter 
att både gått igenom enkäter och observationer, är att eleverna har frågor beträffande delar av 
filmens handling, vilka aldrig diskuteras, vilket vi tror i sin tur beror på att läraren har tolk-
ningsföreträde, dvs. att det är hennes intentioner som styr.  
 
Vi känner till viss del att eleverna uppfattar att läraren har en önskan om ett ”rätt” svar, vilket 
är ytterligare en aspekt som belyser att det främst är lärarens intention som styr samtalet. I 
intervjun framgick det även att läraren ansåg att det fanns ett rätt svar i t.ex. buskapet med 
filmen. Ett tydligt exempel på elevernas önskan att svara rätt på lärarens fråga är när en av 
pojkarna svarar på vad han tror budskapet i filmen är och läraren svarar att det kan vara så 
som han ser det. Detta bemöter han med att utropa ”Yes”. I intervjun säger även läraren att en 
pojkes svar på budskapet med filmen var det närmsta man kunde komma det rätta svaret 
vilket tyder på att hon hade förväntningar på ett visst svar trots att läraren säger till eleven att 
det beror vad man tolkar det till. Vi anser dock att detta sökande efter ”rätt” svar till viss del 
kan hämma dem i diskussionerna. Här vill vi tillägga att om läraren hade utgått mer ifrån ele-
vernas reception av filmen och deras intresse, kanske det hade varit fler elever som deltagit i 
diskussionerna och samtalet eftersom eleverna då inte på samma sätt måste söka svar på 
lärarens intention. Lindgren m.fl. (2005) skriver att eleverna i deras studie använde språket i 
dialog med varandra för att förhandla om mening och ett engagemang för de frågor som 
filmen skapade. Om detta ska ske anser vi dock att lärare måste vara mer lyhörda för elever-
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nas reception av film så att det blir eleverna som till största delen äger samtalet och 
samtalstiden och inte läraren.  
Trots att våra resultat tyder på att det är lärarens intentioner som främst styr samtalet, vill vi 
framhålla att läraren vid vissa sekvenser av samtalen är lyhörd för det eleverna säger och res-
pekterar deras tankar. Ett exempel är vid en annan sekvens av samtalet, där eleverna diskute-
rar de scener där den mörkhyade mannen möter barnen, där läraren låter eleverna fortsätta dis-
kutera detta, vilket uppfattas som att de för stunden äger samtalet. Ett annat exempel, som vi 
tidigare nämnt är när en elev svarar på lärarens fråga om budskapet och säger att man inte ska 
få för bra förhållande eftersom man då kan skiljas, vilket kommenteras av läraren att det kan 
vara så. Vi vill här även återvända till receptionsteorin och poängtera det Wolf (2002) säger, 
nämligen att svårigheten med läsning där läsaren är meningskreatör, är att avgöra i vilken ut-
sträckning läsaren har friheten att formulera textens betydelser och – eller möjligen eller – om 
det finns tolkningar som är mer värdefulla eller giltiga än andra. Det är svårt för läraren att 
veta hur långt man ska respektera elevernas egna tolkningar eller när man ska ”rätta” dem.  
Slutligen vill vi belysa att det är skillnad på att vara lärare mitt uppe i en undervisnings-
situation och att vara en analyserande observatör som haft möjlighet att reflektera och 
diskutera varje liten detalj om och om igen. Vi vill lyfta fram den mänskliga aspekten där det 
inte är allt för lätt att möta tolv elever som ivrigt vill göra sina röster hörda och att som lärare 
hinna med att ta fasta på deras uttalanden. 

Skillnader mellan grupperna 

Slutligen var vårt syfte med undersökningen att titta på om elevernas reception påverkades om 
läraren innan filmvisningen berättade om filmen och gav anvisningar om vad de skulle titta 
på. Vi finner att elevernas reception inte nämnvärt påverkades och att det därmed inte fanns 
någon skillnad mellan gruppernas reception av filmen som hade med lärarens introduktion i 
den ena gruppen att göra. Den enda påverkan vi ser är att läraren nämnde för grupp två, som 
fick en introduktion, att filmen utspelade sig på 50-talet och att de skulle få se hur det såg ut i 
samhället vid denna tid. En elev tog upp detta i efterarbetet där han säger att filmen visade på 
hur det kunde vara förr i tiden och nämner bland annat skillnader på bilarna och tv:n jämfört 
med idag. Detta är dock den enda skillnaden vi kunde hitta när vi utgår från hennes in-
troduktion. Eleverna fastnade trots allt för väldigt likartade om än inte exakt samma scener. 
Grupp ett, som inte fick någon introduktion, visade t.ex. ett stort intresse för förhållandet mel-
lan Annika och Mårten under observationen av filmvisningen till skillnad från grupp två som 
visade ett svagare intresse. Vidare intresserade sig eleverna i grupp ett bland annat av slutsce-
nen där barnen tänker hoppa från taket och de scener där de möter den mörkhyade mannen 
Jack. Eleverna i grupp två intresserade sig även dem av barnen och Yngves möte med den 
mörkhyade mannen Jack. Det fanns även ett intresse för när barnen skulle skiljas åt och fram-
förallt Mårtens hämnd på sjuksystern. Grupp två reagerade också på de lögner som förekom i 
filmen. Dessa skillnader på gruppernas reception anser vi dock inte har med lärarens intention 
och introduktion att göra och därmed drar vi slutsatsen att den vaga skillnaden på gruppernas 
reception beror mer troligt på t.ex. gruppsammansättning och elevernas varierande mognad 
vilket även läraren framhåller i intervjun. 

För att återgå till vårt resultat och vår slutsats att elevernas reception inte påverkades nämn-
värt av lärarens introduktion, vill vi dock påpeka att vi inte med säkerhet vet om lärarens vaga 
introduktion av hennes intention med filmen påverkade våra resultat. Om läraren hade fram-
fört ett konkret syfte med filmen samt därmed konkreta uppgifter vad eleverna skulle titta på, 
tror vi möjligtvis att detta hade kunnat ge en annan bild av det slutliga resultatet. Vi vill här 
framhålla att detta är svårigheten med att arbeta med levande material. Det är svårt att styra en 
annan människas agerande och trots att vi tycker att vi har varit tydliga i vår instruktion till 
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läraren blev det inte riktigt som vi tänkt oss i fråga om hennes klarhet i syftet med 
filmvisningen.  Även här tolkar vi olika som människor och vi vill återigen påminna att 
läraren vid denna tidpunkt för studien kändes stressad av både undersökningen och i hennes 
arbete. 

 

12. Avslutande och sammanfattande reflektioner 

!

Vilka lärdomar drar vi då av vår studie kring att undervisa med hjälp av film? Vi anser att 
denna studie har gett oss erfarenhet och nya infallsvinklar på hur vi vill arbeta med film i 
framtiden. För det första märkte vi att det är väldigt givande att arbeta med film. Eleverna 
visade ett stort intresse både av att se filmen och att sedan diskutera denna. Därmed tror vi att 
film initierar till samtal, speciellt om vi även tar elevernas reception av filmen i beaktande. 
Filmen som verktyg i undervisningen har potential och vi håller med Liberg (2007) när hon 
skriver att medierna kan erbjuda rika möjligheter till aktivt, kreativt och differentierat me-
ningsskapande och ska därför ses som resurser som bör ges utrymme i undervisningen.  

Något som vi vill framhålla och vilket även läraren påpekar i intervjun, är att efterarbete är 
viktigt när man ska arbeta med film i undervisningen. Anledningen till detta anser vi är för att 
eleverna ska få bearbeta sin reception av filmen både med hjälp av varandra och med hjälp av 
läraren. Furhammar (1971) skriver att när filmen introducerades i undervisningen upptäcktes 
det relativt snart att varken tv eller film var några inlärningsautomater där elevernas aktiva 
insats kunde bortses ifrån. Även vi erfar att eleverna måste få vara aktiva och samtala och 
diskutera med varandra om filmen för att de ska kunna göra deras reception av filmen till 
något som utvecklar deras tankar och ger dem värde i deras egna liv. Hur detta efterarbete ut-
formas är dock olika beroende på vad läraren vill att detta arbete ska leda till. För att eleverna 
ska diskutera och samtala krävs det dock att, som vi poängterat tidigare, att lärare tar deras 
reception på allvar och att även utgå ifrån denna. Annars kan det lätt bli att det är läraren som 
styr samtalet och därmed upptar den största delen av samtalstiden i och med hennes försök att 
få fram svar på de frågor som har med dennes intention. Vi vill dock här även framhålla att till 
viss del är det viktigt att läraren har en intention och styr efterarbetet efter denna eftersom 
läraren då kan få eleverna att samtala och reflektera över sådant som eleverna inte själva hade 
tänkt på under filmen. Speciellt viktigt är detta om man som lärare visar en film som har ett 
speciellt tema som t.ex. mobbning och att det verkligen är detta som ska tas i beaktande i sam-
talet. Läraren säger själv i intervjun att det är viktigt att det är hennes intentioner som styr om 
man ska behandla ämnen som empati och mobbning, vilka kan vara svåra att behandla på 
annat sätt. En film som Den bästa sommaren är dock en film där vi nog skulle ha valt att vara 
mer öppen på vad eleverna ser på eftersom den tar upp många olika aspekter av livet och vil-
ken vi anser inte har något specifikt tema. Vi vill här poängtera att det är en film som har stor 
relevans att arbeta med i undervisningen och att den tilltalar eleverna, både flickor och pojkar, 
vilket läraren framhåller i intervjun är viktigt vid filmvisning. Vi anser dock att eleverna 
skulle känt filmen ännu mer relevant om deras reception i högre grad framhölls.  
 

Slutligen anser vi att läraren kan få hjälp att titta på elevernas reception genom att använda sig 
av enkäter under filmens gång som eleverna får fylla i allt eftersom det är något i filmen som 
de fastnar för. Vidare kan man som lärare finnas med och observera under filmvisningen, 
precis som vi gjorde, vilket kan vara till stor hjälp eftersom det kan ge en inblick i vissa 
situationer som eleverna tycker är roliga, jobbiga, spännande osv. Vi tror även att det kan är 
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en god idé att som lärare använda sig av dessa enkäter och observation för sedan genom 
reflektion ta till sig elevernas reception. Detta för att kunna använda sig av denna i eftersamta-
let. Exempelvis reflekterade läraren tillsammans med eleverna aldrig kring förhållandet 
mellan Annika och Mårten, vilket intresserade främst grupp 1 under filmvisningen, eftersom 
detta aldrig togs upp i efterarbetet. Vi som observerade detta vet dock att det intresserade dem 
och att det kan ha lett till intressanta diskussioner mellan eleverna om läraren ställt frågor 
kring detta. Vidare anser vi att det vid eftersamtalet är även viktigt att försöka vara lyhörda på 
det som eleverna spontant visar intresse att samtala om. Genom att både utgå ifrån elevernas 
reception och våra egna intentioner vid filmvisning, är vi dock övertygade att vi kan stimulera 
och utveckla elevernas kunskaper om världen och sig själva, samt skapa en lustfylld lärmiljö. 

 

13. Metoddiskussion 

 

Validitet och reliabilitet 

 
Svensson och Starrin (2000) beskriver reliabilitet och validitet som begrepp som är centrala i 
anslutning till kvaliteten vid insamlande av data och dess analys. Validitet förklarar Svensson 
och Starrin som hur pass väl man mäter det som avses mätas. Vidare inbegriper detta hur 
giltiga de erhållna resultat är, mätningsinstrumentets giltighet och det undersökningsupplägg 
som använts (2000:209f). Med reliabilitet menar Patel och Davidsson (2003) att det man 
undersöker sker på ett tillförlitligt sätt (2003:98). De anser att vid en kvalitativ studie ska re-
liabiliteten ställas mot bakgrund till den unika situationen som råder vid tillfället för under-
sökningen (2003:103) något som även Svensson och Starrin framhåller genom att t.ex. olika 
sinnestillstånd på de intervjuade eller observerade kan variera från tillfälle till tillfälle 
(2000:210).  
 

Validiteten i undersökningen 

 
Validiteten i undersökningen uppfattar vi som relativt god eftersom vi med hjälp av vår in-
samling av information har kunnat besvara vårt syfte. Vidare skriver Patel och Davidsson 
(2003) att en kvalitativ studie med god validitet ska genomsyras av samtliga delar i forsk-
ningsprocessen (2003:103). Därför har vi noga förberett oss genom att gå igenom relevant 
forskning för vårt arbete vilket har hjälpt oss att veta vad vi ska fokusera på. Vid enkätun-
dersökningen var det dock en fråga som till viss del inte var relevant för undersökningen 
eftersom den av många elever upplevdes som likvärdig med den föregående frågan eller att 
flera elever bara kommenterade vad de tyckte om filmen. Något som inverkade negativt på 
validiteten, var att läraren gjorde en diffus introduktion för den ena gruppen där hennes 
intention med filmen inte framgick som planerat. Detta påverkar till viss del vår strävan att 
besvara delar av vårt syfte. 
 

Reliabiliteten i undersökningen 

 
Reliabiliteten i vår undersökning anser vi till viss del är god. Något som påverkar 
reliabiliteten i negativ riktning, är att vi bara kunde vara en och en vid observationerna på 
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grund av uppdelningen av klassen i två grupper. Patel och Davidsson skriver att vid kontroll 
av reliabiliteten vid t.ex. observationen kan det vara en god ide att använda sig av två observa-
törer. ”Överensstämmelsen mellan registreringarna av svar eller observationer utgör då ett 
mått på reliabiliteten” (2003:101). Ytterligare en aspekt som har inflytande på reliabiliteten, är 
att vi inte har någon större erfarenhet av att utföra eller tolka undersökningar. Patel och 
Davidsson anser att både intervjuare och observatörer ska vara erfarna för att få en hög relia-
bilitet, eftersom olika typer av bedömarfel kan uppträda. Vidare anser Patel och Davidsson att 
inspelningar av ljud eller bild är ett förfarande som kan öka reliabiliteten eftersom man kan gå 
tillbaka och försäkra sig om att man har uppfattat allt korrekt (2003:101). Två av observatio-
nerna är inspelade och likaså intervjun, vilket har medfört att vi kunnat gå tillbaka till 
verkligheten för att se om våra gemensamma tolkningar stämmer överens med verkligheten. 
Detta höjer reliabiliteten. Vidare anser vi att de diskussionerna och de anteckningar, som vi 
förde direkt efter undersökningen, kring de två observationer som inte blev inspelade, höjer 
reliabiliteten för dessa. Vi har även bearbetat och sammanställt resultatet tillsammans vilket 
ökar objektiviteten och även reliabiliteten. Vi vill dock framhålla att inspelningarna kan ha 
hämmat vissa elever att samtala efter filmen men vi anser dock att det var nödvändigt att spela 
in för att höja reliabiliteten i vår studie.  
 
Vi känner i efterhand att enkäterna egentligen skulle delats ut innan filmen för att underlätta 
för eleverna att skriva om vad de fastnade för i filmen. Sedan kan resultatet påverkats av att 
läraren vid det tillfälle som studien genomfördes var mitt uppe i utvecklingssamtal. Den dag 
studien gjordes hade hon ett utvecklingssamtal under det att filmen visades och även ett 
senare under dagen. Därför förväntar vi oss inte att hennes fokus helt har legat på den uppgift 
som vi ålagt henne. Vi uppfattar även att det hon ville att eleverna skulle se på inte riktigt kom 
fram vid introduktionen av den grupp som skulle få dessa förkunskaper, vilket kan ha påverka 
resultatet. 
 
Slutligen vill vi poängtera att de svar vi får av denna studie är specifikt för denna klass och 
lärare och vi drar inga generella slutsatser. 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 

Först och främst vill vi påpeka att det skulle vara intressant att göra samma studie men med 
fler klasser och lärare för att kunna generalisera utifrån resultaten. 

Vidare var vår slutsats är att elever och lärare gör olika reception av filmvisning. Det skulle 
därmed vara intressant att ta reda på vad det är som gör att dessa ser på olika saker i en film.  

Slutligen vill vi understryka en aspekt som skulle vara intressant att belysa i fortsatt forskning. 
Detta är att göra en studie ur ett genusperspektiv, dvs. se om det är någon skillnad på pojkars 
och flickors reception av film. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nu studerar sista året vid Luleå tekniska universitet.  I vårt 
examensarbete skall vi försöka svara på huruvida lärares intuitioner, när det gäller film i 
undervisningen, stämmer överens med vad eleverna tittar på. Denna studie kommer att 
genomföras i ………4:a. Eleverna kommer att få se en film och sedan kommer vi att göra en 
ljudupptagning av eleverna vid samtal efter filmen. Både lärare och elever kommer att vara 
anonyma i vår studie. Om det är så att Ni inte tycker att det är okej att Ert barn deltar i denna 
studie bör Ni meddela…… innan den 22 april. Vi skulle även önska att Ni inte nämner något 
om studien till Ert barn så att de inte på något sätt påverkas i arbetet.  

Med vänliga hälsningar 

Sofia Pettersson och Jenny Hällis 

Vid frågor: 

Jenny Hällis 070-2882804 

Sofia Pettersson 0911-34633 
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