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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de elevgrupper som vi haft förmånen att arbeta 
tillsammans med under denna tid. Sedan vill vi tacka vår praktikhandledare som gett oss fritt 
utrymme att genomföra detta arbete. Slutligen vill vi tacka vår vetenskapliga handledare för 
goda synpunkter kring vårt arbete och framförallt hans snabba gensvar när vi stött på problem. 
 
 
 
Långsjöby och Järvsjöby, december 2004 
 
Marita Jonsson Matilda Moritz 
 



Abstrakt 
Film upptar en stor del av vår tillvaro och det blir allt viktigare att kunna hantera upplevelser 
som bildmedier förmedlar och att ha kunskap om hur dessa kan påverka oss. Skolan ansvarar 
för att varje elev efter avslutad grundskola skall besitta dessa kunskaper. Syftet med vårt 
examensarbete är att studera om elevers uppfattning av populärfilm och dess eventuella 
påverkan förändrades sedan de i skolan givits möjlighet att sätta in film i ett filmtekniskt, 
dramaturgiskt, kommersiellt och historiskt sammanhang. Metoden vi använde var att under 
fem veckor arbeta med ett filmprojekt, där vi tillsammans med två elevgrupper i grundskolans 
år 8 och 9 såg och pratade kring populärfilm. De datainsamlingsmetoder vi använde var 
intervjuer utifrån ett hermeneutiskt tankesätt, egna observationer och enkätundersökningar. 
Resultatet visade att flertalet av eleverna upplevde att de på något sätt hade förändrat sin 
uppfattning om filmpåverkan efter utvecklingsarbetet. Några av eleverna kände sig också 
mindre påverkade av film än tidigare. Vi tror att detta beror på att de uppfattade ordet 
påverkan som negativt laddat och att de efter nya kunskaper och infallsvinklar kring film 
ansåg sig kunna vara mer uppmärksamma än tidigare. Eleverna som deltog i studien menade 
också att det är viktigt att arbeta med film och dess eventuella påverkan i skolan. 
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Inledning 
 
En stor del av det offentliga samhället, vår moralsyn och vår information om verkligheten 
kommer till oss via olika medier. Ungdomar av idag växer upp med rörliga bilder på film, TV 
och video och det blir allt viktigare att kunna hantera upplevelser som dessa bildmedier ger 
och därför anser vi att skolan bör lägga fokus på att analysera medier.  
 
Människan har förmågan att kunna uttrycka sig på olika sätt och när denna förmåga skall 
beskrivas refererar vi oftast till tal eller skrift. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) kan vi läsa att det är skolans uppgift att ge elever 
flera olika språk, flera olika möjligheter att utrycka sig, såsom musik, dans, rörelse och bild. I 
det samhälle som vi lever i idag kommunicerar vi i allt högre grad med hjälp av bilder i olika 
former. Detta medför att skolan har ett tydligt ansvar att förmedla de redskap som barn och 
ungdomar behöver för att dels kunna använda olika typer av media, dels få kunskap om 
mediernas roll i samhället. Kunskap om medier är i slutändan en fråga om yttrandefrihet och 
en förutsättning för demokrati. 
 
Vi anser att film ger upphov till flera olika infallsvinklar i skolan, dels kan eleverna göra egna 
filmer, dels kan eleverna ta del av andras redan färdigställda filmer. Genom att analysera, och 
diskutera filmer kan skolan ge eleverna verktyg till att förstå det språk som talas med hjälp av 
bilder. Utifrån populärfilm kan lärare och elever diskutera relationer, rasism, våld, sex, droger 
och olika värderingar. I och med att diskussionerna kretsar kring karaktärerna i filmerna vågar 
eleverna tycka till utan att själva känna sig utpekade. Film kan vara en kulturupplevelse men 
samtidigt ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.  
 
De senaste forskningsrönen (Danielsson, 2002) visar att det i normala fall inte finns något 
samband mellan fiktivt filmvåld och aggressivt beteende. Det är andra orsaker i det verkliga 
livet som ligger till grund för aggressivitet och våldshandlingar. Däremot visar forskningen 
(Israel, 1991) att film ger oss viktiga upplysningar när det gäller vår förmåga att forma en 
egen världsbild och film sätter prägel på vårt vardagstänkande speciellt i unga år. 
 
Vår hypotes är att film påverkar oss i både positiv och negativ riktning. En film kan belysa 
och förmå oss att ta ställning för eller emot en viktig problemställning. Rörliga bilder kan få 
oss att ändra våra attityder och ta itu med fördomar, samt nyansera vår empatiska förmåga. 
Film ger oss inblick i andra människors livssituation och vi kan bli varse hur andra människor 
känner, tänker och handlar. En information som kan vara värdefull när vi sedan hamnar i en 
liknande situation. Vi anser att människan får tillgång till fler handlingsalternativ, både att 
anamma och förkasta, genom att reflektera kring film.  
 
Det vi står frågande inför är om det krävs speciella kunskaper för att se dessa samband mellan 
film och påverkan och därmed kunna reflektera kritiskt kring dem. Kan kunskaper om 
exempelvis filmdramaturgi, bild- och ljudteknik, dolda budskap, propaganda etcetera ge 
eleverna större möjlighet till reflektion. För att försöka utröna detta kommer vi att arbeta i ett 
filmprojekt där vi ser och pratar kring populärfilm. 
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Bakgrund 
 
Historisk tillbakablick 
Inom skolan har i allmänhet inställningen gentemot medier varit mer eller mindre öppet 
negativ. Konflikten mellan skola och medier blev alltmer tydlig under 1800-talets sista hälft, 
även om debatten vid den tiden inte handlade om TV och film. Den negativa inställningen till 
media överfördes med tiden till att gälla skolans inställning till TV och film i undervisningen. 
När televisionen blev alltmer utbredd i den industrialiserade efterkrigsvärlden ökade också 
oron över mediernas skadliga kulturella och intellektuella effekter (Rosengren m fl, 1986). 
 
 
Förankring i styrdokument 
De grundläggande bestämmelserna för grundskolan finns i skollagen och 
grundskoleförordningen. Regeringen och riksdag anger genom läroplanen vilken värdegrund 
skolan ska vila på och vilka mål och riktlinjer som ska gälla för skolans totala verksamhet. 
När det gäller mediakunskap säger läroplanen att skolan ansvarar för att varje elev efter 
avslutad grundskola skall ha: ”utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat 
intresse för att ta del i samhällets kulturutbud” och att varje elev: ”har kunskap om medier och 
deras roll” (Skolverket, 1998, s.12, 16). 
  
Kursplanerna (Skolverket, 2000) uttrycker sedan de krav som staten ställer på 
skolundervisningen i respektive ämne. De anger vilka mål som undervisningen ska sträva mot 
och vilka mål eleven ska ha uppnått efter det femte och det nionde skolåret. I kursplanerna 
beskrivs varje ämnes syfte och roll i elevernas utbildning. Skolverket poängterar i inledningen 
till kursplanen att samverkan mellan ämnen är nödvändig för att ge eleven: ”en allsidig och 
meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer” (s. 
6). Det ligger på varje kommuns ansvar att ge skolledare, lärare och elever i uppdrag att 
tillsammans tolka kursplanerna, för att sedan kunna planera undervisningen efter elevernas 
förutsättningar, behov och intresse samt därefter utvärdera den. 
 
Kursplanerna är mycket viktiga styrdokument för skolans arbete och de nu gällande 
fastställdes 2000. De senaste förändringarna ger filmen en mer framskjuten position och har 
som mål att öka elevers förmåga att analysera och värdera intryck både från film och från 
omvärlden i övrigt. Att förmedla kunskap om olika bildmedier har även tidigare varit 
obligatoriskt enligt läroplanen för skolan, men till skillnad från tidigare har utformningen i de 
nya kursplanerna blivit tydligare och ämnena svenska, bild och samhällskunskap ska numera 
innefatta även filmkunskap. Förändringarna motiveras av den nutida explosionsartade ökning 
av både den tekniska och det massmediala informationsflödet som unga människor måste ta 
del av och lära sig hantera (Våldskildringsrådet, 2000). 
 
Dock förekommer mediakunskap inte som eget ämne i kursplanerna, utan film och media ska 
uppmärksammas inom en mängd andra skolämnen. Här nedan presenteras några exempel på 
hur grundskolans kursplaner behandlar film- och mediekunskap inom svenska, 
samhällsorienterande ämnen och bild (Skolverket, 2000). 
 
Svenska 
Redan i inledningen till kursplanen i svenska, där ämnets syfte och roll i utbildningen 
klargörs,  likställs film med skönlitteratur och teater:  

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att 
tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan 
har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av 
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skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet skall ge läs-, 
film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa. 
 
[-] 
 
Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och kulturella 
identitet. Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och formar samhället. Skönlitteratur, 
film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att 
med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och 
teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att stärka 
elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund. (Skolverket, 2000, s. 96) 

  
Kursplanen för svenskämnet bygger på tanken om ett vidare textbegrepp än tidigare och 
menar att tillägnandet och bearbetning av texter inte alltid behöver betyda läsning utan kan 
ske även genom: ”avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar 
elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder” (Skolverket, 2000, s. 98).  
 
Under rubriken ”Ämnets karaktär och utbyggnad” finns en underrubrik speciellt för 
”Skönlitteratur, film och teater” som understryker elevens medverkan i samhällets 
kulturutbud:  

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. Skönlitteratur, 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 förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. 
 
[-] 
 
I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter mötas och 
eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar. 
(Skolverket, 2000, s. 99) 

 
Vidare under rubriken ”Mål att sträva mot” kan vi läsa att skolan ska sträva efter att eleven: 
”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär” samt att eleven: ”utvecklar 
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” (Skolverket, 2000, s. 97). När det gäller målen för svenskämnet 
som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret anges att eleven skall: ”kunna ta 
del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater” 
(Skolverket, 2000, s. 100).  
 
Samhällsorienterande ämnen 
I den gemensamma kursplanetexten för de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, 
historia, geografi och religionskunskap står det att kunskaperna i ovanstående ämnen ska ge 
eleven en grund för att delta, ta ansvar och agera som samhällsmedborgare i en demokrati och 
därigenom medverka till en hållbar samhällsutveckling (Skolverket, 2000). 
 
När det gäller det samhällsorienterande kunskapsområdets uppbyggnad och karaktär finns ett 
speciellt avsnitt under rubriken ”Kunskapande i ett informationsrikt samhälle”, som behandlar 
medierna och informationssamhället: 
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Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som kan inhämtas från olika mer eller 
mindre vederhäftiga källor via olika kanaler. Medier och mediers budskap spelar stor roll när människor 
bildar sina uppfattningar. I de samhällsorienterande ämnena skall eleverna bli förtrogna med olika sätt att 
kunskapa samt utveckla insikter i hur olika medier kan användas och hur de påverkar människan och 
samhället. Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika informationskällor får 
eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT-samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, 
kritiskt värdera, integrera och redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och 
rörelse – är centralt i de samhällsorienterande ämnena. Det främjar elevernas orientering i tid och rum och 
deras konstruerande av egna mönster och bilder av omvärlden, vilka kan användas som redskap för analys 
och bedömning av såväl andras tolkningar som egna ståndpunkter. (Skolverket, 2000, s. 68) 

 
De samhällsorienterande ämnena ges här ett gemensamt ansvar för att berika eleven med 
mediekunskap och dess samhällsuppgift. Under rubriken ”Mål att sträva mot för de 
samhällsorienterande ämnena” deklareras här att skolan skall sträva efter att eleven: 
”utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till 
dessa” och ”utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas 
av konst, litteratur och musik” (Skolverket, 2000, s. 66). Där får vi förmoda att även film och 
media i övrigt inräknas. De mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret i de 
samhällsorienterande ämnena är att: ”kunna söka och bearbeta information samt göra 
sammanställningar för att belysa eller besvara frågor om människan och hennes 
verksamheter” och i slutet av det nionde skolåret skall eleven: ”kunna ur ett 
samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera 
uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser” (Skolverket, 2000, s. 
66). 
 
Ser vi till den enskilda kursplanen för samhällskunskap så betonas medier och dess roll. Där 
står att syftet är: ”att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta samt 
att integrera, redovisa och gestalta den nya kunskapen. Att analysera, dra slutsatser och göra 
egna ställningstaganden av information utgör en grund för att kritiskt granska samhället.” 
(Skolverket, 2000, s. 86) I kursplanen för historia kan vi under rubriken ”Mål som eleven 
skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret” läsa att eleven skall: ”kunna reflektera över 
hur information och propaganda har använts förr och används i dag som ett medel för 
påverkan” (Skolverket, 2000, s. 79).  
 
Bild 
Bildämnets syfte och roll i utbildningen är att utveckla elevernas kunskaper kring ämnet, både 
att: ”framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet 
och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig 
en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde” (Skolverket, 2000, s. 
8) . Denna skrivning påminner om avsnittet ”Kunskapande i ett informationsrikt samhälle” i 
kursplanen för de samhällsorienterade ämnena. Vidare kan vi läsa att: ”kunskaper om bilder 
och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet” 
(Skolverket, 2000, s. 8). Att reflektera över egna och andras erfarenheter stimulerar förmågan 
att kritiskt granska och pröva sina och andras ställningstaganden. Tanken om ett vidgat 
textbegrepp finns också inom bildämnet: 
 

Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom ramen 
för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i stor utsträckning genom kombinationer av olika 
medier som ställer krav på ett gränsöverskridande arbete. (Skolverket, 2000, s. 10) 
 

Även om huvudansvaret för elevernas bildspråkliga utveckling ligger inom ämnet bild lägger 
kursplanen stor vikt vid ett ämnesövergripande förhållningssätt. Detta poängteras också under 
rubriken ”Ämnets uppbyggnad och karaktär” där det står att: ”alla ämnen har ett ansvar för att 
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skapa en ökad medvetenhet om den visuella världen, bilders olika funktioner i skola och 
samhälle samt bildarbetets betydelse i elevers lärande” (Skolverket, 2000, s. 10). Till de mål 
som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret anges att eleven skall: ”kunna 
analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och 
information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder” (Skolverket, 
2000, s. 11). 
  
 
Tidigare forskning kring filmpåverkan 
Jenninger (1998) menade att film, video och TV är effektiva kommunikationsmedier, för 
direkt efter den kommunikation som sker i verkligheten är rörlig bild och ljud ensamma om 
att samtidigt kunna beröra tre av människans fem sinnen. När vi tittar på en film så ser vi 
bilderna, hör och i viss mån känner ljuden. Därtill engageras våra enskilda referensramar, när 
det gäller exempelvis erfarenheter, kunskaper och minnen på ett sätt så att vi kan känna igen 
oss och uppfatta filmen budskap. Kännetecknande för alla filmmakare är att de vill försöka 
beröra publiken med det egna budskapet, oavsett om det gäller en dokumentärfilm eller en 
reklamfilm. 
 
Från den stund filmen uppfanns för mer än 100 år sedan har människor funderat och 
diskuterat vilken påverkan de rörliga bilderna kan tänkas ha på människor och om de kunde 
hantera den påverkan som mediet innebar. De första visningarna på biograferna möttes av 
skiftande reaktioner, allt från förfäran till förundran och fascination. Dagens publik är mer 
eller mindre van vid starka, obehagliga och skrämmande scener men film påverkar oss 
fortfarande. De rörliga bilderna, klippen, ljuden har särskilda betydelser och dessa använder 
filmskaparen för att påverka publikens känslor i olika riktningar (Jenninger, 1998). 
 
Andersson (1999) påpekade att många av de filmer som blir populära och ses av en stor 
publik går under kategorin ”High Concept”. Uttrycket syftar på filmer som innan de visats har 
en viss popularitetspotential och som marknadsförs på ett speciellt sätt för att nå så stor publik 
som möjligt. Det finns vissa kriterier som ska uppfyllas för att en film ska tillhöra kategorin 
”High Concept”. Före 1970-talet baserades den amerikanska filmen på den traditionella 
dramaturgin. Detta har under de senaste årtiondena luckrats upp och berättandet innehåller 
alltmer spektakulära inslag som en mer uttalad sexualitet, mera våldsinslag, specialeffekter 
och exotiska platser. Samtidigt är den övergripande handlingen väldigt enkel och kan ofta 
sammanfattas i en mening. Filmmusiken marknadsförs som en egen del av filmen och på detta 
sätt har musiken fått en enorm genomslagskraft även för andra än den direkta publiken. 
Tillsammans med skådespelare, som fått en allt starkare roll, och filmstilen – arkitektur,  stil 
och kostymering –  lanseras filmen via TV-trailrar, T-shirts, affischering och musikvideos. En 
av de viktigaste komponenterna är dock intertextualiteten, vilket innebär att filmskaparna 
anspelar på publikens kännedom om andra filmer, konstverk eller texter. 
 
Jenninger (1998) menade att orsakerna till varför vi ser film är att vi för en stund vill bli 
påverkade av en filmberättelse. Väljer vi en actionfilm så önskar vi förmodligen känslor av 
spänning. Väljer vi däremot en komedi hoppas vi att den ger upphov till skratt. Klart är att 
filmer som inte påverkar publiken inte heller stannar kvar någon längre tid på marknaden. Att 
det sker en långsiktig påverkan av film som förändrar människors sätt att tänka, deras attityder 
och handlande är en självklarhet, enligt författaren. Men däremot har forskarna: ”mycket svårt 
att dra några generella slutsatser om vad som påverkar, vem som bli påverkad och hur 
påverkan sker” (s. 91). Det är klarlagt att den miljö som människan lever i och de värderingar 
som där råder är det som påverkar henne mest. När det gäller barnen är det föräldrarnas 
påverkan som är starkast, medan det för tonåringen kan vara kompisar som är den viktigaste 
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faktorn när det gäller att påverka attityder och handlingsmönster. Det är också utrett att om 
film, video, TV eller något annat medium får dominera en människas liv på bekostnad av 
andra upplevelser, ökar också påverkan från dessa medier när det gäller exempelvis budskap 
och värderingar.  
 
Filmen har genom det senaste seklet använts som ett effektivt hjälpmedel för att påverka och 
förmedla ideal och budskap. Redan 1913 gav Viktor Sjöströms Ingeborg Holm upphov till 
förändringar i svensk fattigvårdslagstiftning och Hitlers krigsministerium var inte sen att 
utnyttja film för att nå fram med nazistiska budskap, som i propagandafilmerna Viljans triumf 
och Jud Süss. Även de allierade använde filmen som redskap i kampen mot nazismen, främst i 
form av satir, exempelvis Charles Chaplins karikatyr av Hitler i Diktatorn.  Propagandafilmer 
är i regel tydliga i sin budskapsförmedling och därmed relativt enkla att genomskåda för 
åskådaren. Det blir betydligt svårare att uppmärksamma den filmpåverkan som sker i det 
dolda, exempelvis modetrender, skönhetsideal, stereotypa budskap och värderingar kring 
könsroller, makt, pengar och inte minst kring vad som anses vara gott respektive ont (Nemert, 
Rundblom, 1999). 
 
Margareta Rönnberg (2003), professor i mediepedagogik, menade att skolan har stora 
möjligheter att påverka barn och ungdomar, under förutsättning att eleverna finner ämnet 
intressant och relevant, men hon ansåg samtidigt att begreppen ”påverkan” och ”påverkad” 
har blivit negativt laddade ord. Trots det faktum att alla vill påverka, vill ingen bli påverkad. 
Det positiva budskapet som sändaren vill förmedla förvandlas till en oönskad påverkan av 
mottagaren. Samtidigt är en person som inte påverkas av någonting överhuvudtaget en ”social 
mumie” (s. 87). Det som är avgörande enligt Rönnberg är vad berörda personer gör av den så 
kallade påverkan. 
 
Vardagen har under de senaste årtiondena blivit alltmer fiktionaliserad. Lena Israel (1991) 
frågade sig i sin avhandling hur mycket och på vilket sätt denna sekundära verklighet var med 
när det gällde att forma vår kunskap och våra handlingar. Hennes teori var att filmen och dess 
dramaturgiska uppbyggnad förmedlar kunskap om världen och vardagslivstänkandet. En 
kunskap som innehåller mer eller mindre dolda antaganden om åskådarens mentala situation 
och attityder till omgivningen, vilka vi genom filmens dramaturgi tränas att tänka och 
uppfatta. Filmen förevisar människan och hennes livsvärld i olika sociala sammanhang, som i 
mångt och mycket kan liknas vid vår egen. Vi får härigenom en mängd kunskap om världen 
och om oss själva. Författaren menade att filmens dramaturgi kan utgöra ett 
förbindelseelement mellan social existens och medvetande, eftersom den kan spegla och 
påverka åskådarens sätt att både tänka och handla. Dramaturgi är en styrande princip bakom 
filmens berättande, vilken gör att åskådaren upplever något mer än en serie skeenden, 
handlingar och människor. Israel ansåg att dramaturgin innehar en central roll eftersom den 
förmedlar både kunskap och föreställningar om hur tillvaron eller världen egentligen är 
konstruerad.  
 
Den anglosachsiska dramaturgin anammades av filmskapare främst i västvärlden och kan 
härledas tillbaka till Aristoteles poetik. Denna dramaturgi följer ett speciellt mönster och 
inleds oftast med ett anslag där huvudpersonerna presenteras i form av en protagonist, en 
antagonist samt eventuella hjälpare och en huvudkonflikt införs i handlingen, som sedan 
trappas upp till en höjdpunkt och därefter får sin lösning. Därpå följer en avtoning med en 
logisk slutsats som kan härledas från filmens olika delavsnitt. Andra kännetecken för 
anglosachsisk dramaturgi är att det är framåtrörelsen i filmen som ska fängsla åskådarens 
nyfikenhet och intresse så att denne identifierar sig med huvudpersonen. I övrigt uppfattas 
åskådaren som passivt mottagande och ska lotsas fram till stegvisa slutsatser via filmens 
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handling till en i förväg given sanning. Filmen ska efterlikna verkligheten, med ett osynligt 
berättarplan och osynliga klipp. Det ska i regel bara finnas en tolkning och alla frågor ska vara 
besvarade när filmen är slut (Israel, 1991). 
 
Werner (1996) skrev att det redan på 1920-talet gjordes undersökningar om filmens påverkan 
på ungdomar i USA. Metoderna som forskarna använde då var livsbeskrivningar och 
observationer och slutsatserna av denna forskning var att filmen gav två helt olika effekter. 
Filmen kunde bidra dels till en ökad kriminalitet, dels en förstärkning av laglydigt handlande. 
Förklaringen till detta ansåg sig forskarna återfinna i två utslagsgivande faktorer – den ena var 
filmernas breda innehåll och den andra var den sociala miljö som åskådarna befann sig i, 
vilket i sin tur var utslagsgivande för den attityd och de intressen de hade. Detta resultat är 
fortfarande giltigt, men idag kompletteras de av mer noggranna och vetenskapligt hållbara 
kunskaper. 
 
Genom åren har flera olika teorier och synsätt lanserats kring forskningen av film och dess 
påverkan, främst när det gäller filmvåld och de vill påvisa både positiva och negativa effekter 
för åskådarna. Katarsis-teorin räknas inte längre som en hållbar teori men figurerar 
fortfarande i offentliga sammanhang. Den menade att människor ständigt bygger upp inre 
aggressiva känslor och spänningar som måste få en utlösning, men det behöver inte 
nödvändigtvis ske i verkliga aggressiva handlingar utan de kan lika gärna få sitt utlopp i 
fantasin. Förespråkarna ansåg att när vi lever oss in i handlingen och identifierar oss med 
personerna i filmen kan aggressionen neutraliseras. På så sätt fungerar våld renande och tycks 
förhindra faktiska våldshandlingar. Denna teori möttes av stark kritik. Den empiriska grunden 
ansågs inte vara hållbar och det bedömdes inte troligt att det existerade en så markant skillnad 
mellan barns mentala upptagenhet av våld och den faktiska som teorin förutsätter. Kritikerna 
menade istället att det var ett karakteristiskt drag att det som barnen tänkte på också 
kännetecknade deras handlande (Werner, 1996). 
 
Andra teorier påvisade negativa effekter mellan medievåld och konkret våldsbeteende hos 
barn, att medievåld kan öka aggressiviteten hos barn och resultaten kring dessa var betydligt 
bättre vetenskapligt dokumenterade. Exempel på teorier som påvisade en ökad aggressivitet är 
inlärningsteorin, stimuleringsteorin och tillvänjningsteorin. Människan lär sig av både egna 
erfarenheter och det hon registrerar från sin omgivning, vilken sedan tar sig olika uttryck, 
exempelvis genom imitation. Hon får också klart för sig i vilka sammanhang som våld kan 
förekomma och att konflikter kan lösas med våld. Inställning till våldsanvändning kan också 
bli mer positiv om inte barnet får några motargument från personer i dess närmaste 
omgivning. Barnets egna motföreställningar och inre hinder kan därmed försvagas. När det 
gäller stimulering menade forskare att filmvåld kan ge åskådaren en känslomässig anspänning 
som slår över i verkliga aggressiva handlingar, främst hos barn som redan i utgångsläget 
beskrivits som aggressiva. Förespråkarna för stimuleringsteorin menade att detta har kunnat 
påvisas både via laboratorieexperiment och genom att observera barn i dess naturliga miljö. 
Våldet ansågs förstärka våldsbenägenheten hos människor och kan fungera som en katalysator 
för dolda aggressioner. Tillvänjnings- eller immuniseringsteorins förespråkare menade att 
våldet i film påverkar toleransnivån för verkligt våld, så att vi blir mer likgiltiga inför det 
konkreta våldet som äger rum i vår egen verklighet, vilket också innebär att vi blir mindre 
benägna att gripa in och förhindra faktiska våldshandlingar. Dessa processer eller teorier 
uteslöt, enligt författaren inte varandra (Werner, 1996). 
 
Den forskning som bedrevs i Norden mellan 1930 – 50 fokuserades kring barn och 
ungdomars biovanor och innehållet i det som sågs, men forskningen berörde även deras 
psykologiska upplevelser av vad de sett. En central frågeställning gällde sambandet mellan 
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filmvåld och aggressivitet och brottslighet. I Sverige bildade Svenska Filminstitutet på 1960-
talet en särskild filmforskningsgrupp som bland annat genomförde undersökningar av hur 
olika yrkesgrupper under sin yrkesutövning noterat en eventuell inverkan på barn och 
ungdomar relaterat till filmvåld. Undersökningarna som gjordes runt om i världen resulterade 
i att alltmer pedagogiska program utvecklades under 1970-talet. Medieforskningen som 
bedrevs under den här perioden inriktade sig på televisionens eventuella påverkan på 
könsroller, hälsa och skolprestationer. Många studier har alltså kretsat kring frågan om hur 
medievåld har påverkat tittaren och resultaten har under åren pekat åt olika håll. Forskarna är 
idag eniga om att medievåld endast haft en marginellt bidragande effekt på mottagaren. De 
faktorer som är avgörande är relaterade till olika sociala problem. Trots det finns tendenser 
som tyder på att det finns en liten möjlighet att barn som är emotionellt störda är mer 
påverkbara än andra (Danielsson, 2002).  
 
Rönnberg (1997) menade att barns reaktion på media är densamma som deras reaktion på 
andra saker i deras omgivning. Deras nyfikenhet väcks och de vill veta mer, förstå, och med 
hjälp av film försöker barn sortera människor och deras handlingar. De förstår snabbt vem 
som är god och vem som är ond. Enligt Rönnberg präglas TV av övertydliga könsroller men 
dessa erbjuder barnen fler alternativ att förhålla sig till än vad verkligheten har att erbjuda. 
Med hjälp av olika medier kan barnen studera olika miljöer, människor och skeenden och 
utifrån dessa bilda sig en uppfattning, ifrågasätta andras roller för att slutligen kunna 
ifrågasätta sin egen roll.  
 
Det finns företrädesvis sju olika feminina rolltyper som flickor kan identifiera sig med. 
Skönheten eller Prinsessan vars yttre är det absolut viktigaste. Hon sminkar sig, klär sig rätt 
och hennes huvudsakliga sysselsättning är konsumtion av varor i olika former. Syftet med att 
vara vacker är ofta ett självändamål men kan också vara ett medel för att få en pojkvän eller 
äkta man. Bruden är formbar, glad, vacker och hennes mål är att göra mannen nöjd. Modern 
är omtänksam, hjälpsam, självuppoffrande, beskyddande och ekonomisk. Det är hon som 
håller ihop familjen, hemmet och närmiljön. Den självständiga kvinnan klarar allt på egen 
hand. Hon är aktiv, ironisk, attraktiv, arbetar och har därigenom en god ekonomi. 
Horan/Häxan är hänsynslös, självupptagen förförisk och slug. Den fogliga flickan vill vara 
alla till lags, undergiven, alltid artig och omtyckt av alla. Hönshjärnan/Huskorset är den 
gnatiga karaktären. Hon är virrig och osjälvständig och behöver räddas av en man i alla 
situationer. Som tack hamnar mannen i nya blåsväder samtidigt som den grälsjuka kvinnan 
bråkar på honom. För pojkarna finns det sex pojk- eller mansroller att se upp till. 
Ensamvargen är stark, har mäktiga vapen, tekniska krafter eller magiska hjälpmedel som i 
slutändan hjälper honom att förhindra något, en händelse eller en motståndare. 
Polisen/Sheriffen tänker inte på sig själv utan på samhällets bästa och handlar bara våldsamt i 
absolut nödvärn. Den Hemlige Fantomen/Räddaren i nöden/Superhjälten är en dubbelnatur, 
nedvärderad och underskattad i sin offentliga roll, osynlig och skygg i sin hjälteroll men det är 
han som ställer allt till rätta. Trots sina specialvapen avskyr han våld och bekämpar skurkarna 
främst med list och skicklighet. Vännen/Hjälparen är pålitlig, samarbetsvillig och för honom 
är vänskapen viktigare än att vara manlig. Han behöver inga vapen utan endast assistans av 
andra. Vitsmakaren behöver inte heller några vapen eller muskler för han klarar sig ur 
kniporna med sin munvighet, kvicktänkthet och skicklighet. Han ifrågasätter inte utan 
försöker anpassa sig i tillvaron. Den Nyfikne Spejaren ingår i en gruppgemenskap: han är lite 
försiktig av sig och vill alltid ha sin trygghet säkrad. Från sitt säkra gömställe kan han 
undersöka världen utanför, både vuxen- och tjejvärlden. Om barn, med hjälp från 
omgivningen, kan lägga ihop karaktärer från alla dessa roller blir de till sist kompletta 
människor (Rönnberg, 1997). 
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Klart är att media har fått en allt mer betydelsefull roll för ungdomar och deras livssituation 
under de senaste årtiondena. Holmberg (1994) presenterade fyra olika aspekter på medias 
funktion bland dagens ungdomar: 
1) Medier har en förmedlande roll mellan olika världar i ett alltmer splittrat samhälle. 

Gränserna mellan den privata och den offentliga sfären suddas ut, likaså mellan olika 
åldersgruppers speciella världar.  Barn och ungdomar kan genom media lära sig förstå och 
hantera andra sociala kontexter än de normalt kommer i kontakt med i den egna 
vänkretsen. 

2) Ungdomar befinner sig i en motsägelsefull situation med mängder av krav och lite att säga 
till om. De efterfrågas inte av samhället i någon högre utsträckning och avskärmningen 
från vuxenvärlden medför också brist på inflytande, vilket kan skapa en känsla av 
isolering och maktlöshet. Media anknyter innehållmässigt ofta till denna situation och tar 
upp ungdomars protester mot tvång och beroende i alla dess former. Holmberg ansåg att 
ju mer beroende ungdomar är av föräldrar och lärare desto större blir behovet av en arena 
där de själva kan konstruera en annan verklighet som de själva kan påverka i större 
utsträckning. 

3) I mediakulturen finns ett mångskiftande råmaterial för ungdomars identitetssökande, när 
den äldre generationens livsstilar inte längre passar för dagens unga. Media erbjuder stilar, 
identiteter, tankemönster och visar på olika sätt att leva som ungdomar sedan kan pröva, 
sammanfoga och inte minst förkasta. 

4) Genom media kan unga människor bearbeta tankar och känslor som pressas undan i 
skolvärlden, exempelvis kluvna känslor kring död, våld och sexualitet.  

 
I Våldskildringsrådets artikel ”Popcorn unga tankar om filmvåld” (2002) fick ungdomar 
mellan 16 och 18 år ge sin syn på hur de trodde att film påverkade dem. Gemensamt för 
ungdomarna var att de var medvetna om att film är en kommersialiserad bransch, där våld 
används både för att skapa spänning åt filmberättelsen och för att dra till sig en stor betalande 
publik. Att våldet i samhället eskalerat under senare år var de också överens om, men de 
ansåg inte att det i första hand berodde på våldet i film utan snarare på en ökad segregation i 
samhället, brist på ungdomslokaler, arbetslöshet etcetera. Dock uttryckte många en oro för att 
filmvåld kan påverka unga på ett liknande sätt som reklam i film gör. De menade att 
filmvåldet i regel bara påverkar unga som redan befinner sig i utsatta sociala situationer. En 
uppfattning som de delar med den senaste forskningen. Däremot tror ungdomarna i studien att 
barn påverkas mer av film eftersom de över lag påverkas mer av hur vuxna agerar är vad de 
uttrycker med ord och de påpekar att de vuxna i samhället har ett stort ansvar att skydda små 
barn från våldsamma filmer och att åldersgränser för film ska respekteras. En annan typ av 
påverkan som främst flickorna i studien uppmärksammade var stereotypa könsrollsmönster 
främst i actionfilmer, där en förlegad kvinnosyn många gånger är rådande. Författarna till 
artikeln beskrev hur många flickor kände sig kränkta och illa berörda av denna framställning 
av kvinnan. De konstaterade också att filmtittandet bland pojkar kunde ses som en sorts 
initiationsrit till vuxenvärlden, där det främst gällde att klara av att både se och kommentera 
våldsfilmer i grupp. 
 
 
Tidigare forskning kring mediepedagogik 
Margareta Rönnberg (2003) påpekade dels problemet med att finna en bra definition på ämnet 
mediepedagogik, dels problemet med att ämnet har haft så svårt att få fotfäste i 
undervisningen och lärarutbildningen. Trots att det under tre årtionden från politiker, forskare 
och lärare understrukits behovet av mediekunskap i skolan har resultatet endast blivit en 
översyn av läroplanerna, där det påtalades var ämnet bör ingå, exempelvis i ämnen som 
svenska, bild och samhällskunskap.  
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En mängd begrepp kommer till användning inom detta område. Vi har anammat Werners 
tolkning när det gäller begreppsapparaten kring media och pedagogik, enligt följande: 
 

Med mediapedagogik menar vi läran om fostran och undervisning på mediaområdet. Mediafostran handlar 
om den påverkan som vuxna medvetet utövar på barn för att få dem att förhålla sig till media på ett visst 
sätt. Mediaundervisning försiggår i skolan och rymmer både element av fostran och förmedling av 
kunskaper och färdigheter. I mediaundervisningen ingår dels mediadidaktik (dvs. hur undervisningen på 
mediaområdet ska bedrivas) dels mediakunskap (dvs. vilket innehåll mediaundervisningen ska ha). Med 
mediakunskap avser vi ett ämnesområde i skolan som går ut på ett studium av massmedias innehåll, 
struktur och funktion i grundskolan, gymnasiet och lärarutbildningen. Här ingår inte bara den 
kunskapsmässiga sidan av ämnesområdet utan också den praktiska undervisningen och de upplevelser som 
medierna ger. (Werner 1996, s. 103) 

 
Under läsåret 1999-2000 genomförde Skolverket en seminarieserie inom projektet Kultur för 
Lust och Lärande med syfte att stimulera och skapa legitimitet för film- och mediepedagogik i 
skolan samt att höja kompetensutvecklingen bland pedagoger inom detta område. Genom 
seminarierna hoppades Skolverket och Svenska Filminstitutet kunna sammanföra olika 
resurser i såväl nationella som regionala nätverk, vilka i sin tur skulle vara de lokala skolorna 
i de enskilda kommunerna till gagn i deras utvecklingsarbete inom film och media 
(Skolverket, 2001). 
 
Här konstaterades att skolan har en viktig roll, eftersom skolan är den plats där det går att nå 
alla barn och ungdomar. Skolan blir därmed viktig i kulturpolitiken och har ett ansvar att 
erbjuda alternativa kulturupplevelser till de elever som inte får ta del av dessa upplevelser i 
hemmiljö. Vid ett av de anföranden som ingick i seminarieserien poängterade Lars Gustaf 
Andersson att skolan har ett viktigt uppdrag och ansvar när det gäller mediekunskap i 
fostrandet av kritiska medborgare. Media är ett språk, en kompetens, som elever bör kunna 
hantera, vilket bland annat innebär att sortera den information som ges och därmed skilja på 
fakta och fiktion. Han ansåg vidare att medier är en stark kraft som både utgör ett hot och ett 
löfte, vilken vi ibland måste kunna stå emot och ibland utnyttja och gå in djupare i 
(Skolverket, 2001). 
 
Resultatet blev att Skolverket i de reviderade kursplanerna föreslog en kraftig framskrivning 
av filmen och filmskapandets roll i skolan, främst i ämnena bild, svenska och de 
samhällsorienterade ämnena (Skolverket, 2002). 
 
Målen för mediakunskap delade Werner (1996) in i tre olika former av inlärning: en 
kunskapsdel, en analysdel och en tillämpningsdel. I den förstnämnda ska kunskap om medier 
och kommunikation ingå både i samhälleligt och kulturellt avseende, där frågor om varför 
mediainnehållet ser ut som det gör och vilka krafter som styr det mediala utbudet. Hit räknas 
också kunskaper om mediernas roll i en ekonomisk, politisk och social kontext och i 
förhållande till den egna individen. När det gäller analysdelen måste eleverna få kunskaper i 
analystekniker så att de kritiskt kan granska innehållet i olika media och det egna bruket av 
dessa. Genom exempelvis samtal kan eleverna lära sig mycket om sin egen person när det 
gäller både förhållningssätt och hur de reagerar i olika situationer. Till den sistnämnda – 
tillämpningsdelen räknade författaren färdighetsmål, att uttrycka sig i ljud och bild och 
därigenom uppnå en kommunikativ kompetens. 
 
Detta synsätt delades inte helt av Margareta Rönnberg åtta år senare. Hon menade att det inte 
finns någon medieforskning som stöder tanken att elever ska bli mediekritisk genom praktiskt 
mediearbete utan det blir eleverna endast genom att titta på, samtala och reflektera kring olika 
medier (Duregård-Lannvik, 2004). 
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Werners argumentation (1996) för mediepedagogik i skolan byggde på att det i dagens 
samhälle är en närmast total närvaro av olika massmedier i människors vardag och på den roll 
som media spelar för samhällsutvecklingen i stort när det gäller förändringar av teknologisk, 
social och kulturell art. Massmedia har tagit över rollen som den dominerande förmedlaren av 
information. En roll som skolan tidigare förfogade över. Numera är vår tillvaro präglad av en 
mängd ljud och rörliga bilder och barnen möter skolan mot en bakgrund av kunskaper och 
intryck de fått från olika medier. Detta medför att situationen har förändrats för lärare och 
elever vilket i sin tur får konsekvenser för undervisningen, både när det gäller innehåll och 
form.  
 
Det stoff som presenteras i medier ger ofta en dagsaktuell och fragmentiserad bild av 
verkligheten, vilket skolan måste sätta in i ett helhetsperspektiv och fördjupa. Likaså måste 
underhållningsindustrins attityder och värderingar diskuteras och bearbetas i skolan, eftersom 
det ofta är skolan och media som förser ungdomar med de tolkningsmönster vilka ligger till 
grund för att skapa mening och sammanhang i informationsflödet. Dessa tolkningsmönster 
står ofta i opposition gentemot varandra och därför är det viktigt att både lärare och elever har 
kunskap om mediernas sätt att fungera. Då först kan skolan lära eleverna att nyttja massmedia 
och därmed tillgodogöra sig innehållet på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. ”Media är 
både en produkt av och en orsak till att det uppstår förändringar. Vi kan inte helt och fullt 
förstå vår egen tid och vår egen kultur om vi inte har kunskap om den roll som media spelar” 
(Werner, 1996, s. 102). 
 
Andersson ansåg att media förfogar över en plats i skolan och istället för att resignera eller 
försöka stänga ute mediekulturen måste skolan aktivt arbeta för att: ”skapa en offentlighet där 
denna kultur kan undersökas och ifrågasättas, men också fungera som utgångspunkt för 
lärande och mognad i en demokrati” (Andersson m fl, 1999, s. 73). 
 
Mats Ekholm, generaldirektör för Skolverket och Åse Kleveland, verkställande direktör på 
Svenska filminstitutet, ansåg i sin rapport Film för lust och lärande att det i skolan är mycket 
angeläget att ge eleverna verktyg så att de kan hantera sina upplevelser av media, sovra bland 
informationen och hjälpa eleverna att skapa ett kritiskt förhållningssätt till de olika medierna. 
Skolans arbete ska enligt författarna inriktas på: ”att förstå och tolka mediernas språk” vilken 
i sin tur: ”ska ge kunskap om de mekanismer, värderingar och ekonomiska krafter som styr 
medieutbudet” (Skolverket, 2001 s. 14). 
  
I förordet till Stäng inte av (Sahlin, 2001) berättades hur Våldsskildringsrådet kom i kontakt 
med lärarna Åke Sahlin och Lars Åsbrink och deras arbetssätt med ungdomar, främst 
problematiska tonårspojkar. Sahlin använde sig av ungdomarnas egna favoritfilmer 
tillsammans med utvalda starka, konfliktladdade och våldsamma filmer i syfte att träna 
ungdomarna i empati och medmänsklighet. De menade att ungdomars osäkerhet och rädsla 
styr deras beteende och kan förhindra mänsklig utveckling. Åsbrink och Sahlin hänvisade här 
till Lpo 94 som poängterar att skolan skall verka för en ökad förståelse och förmåga till 
inlevelse gentemot andra människor. Sahlin påpekade att alla elever har olika förmågor och 
behöver mer träning inom olika områden. Somliga behöver träna mera matematik, andra mera 
svenska, en del har fysiska eller psykiska handikapp medan andra behöver träna 
medmänsklighet och motiverade sitt arbetssätt med en mening ur Lpo 94: ”Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin 
utbildning. Därför kan arbetet aldrig utformas lika för alla.” (Skolverket, 1998, s. 6). 
 
I sina diskussioner med eleverna försökte Sahlin resonera kring det så kallade goda våldet, det 
vill säga det våld som hjältarna använder sig av mot skurkarna och hur regissören med olika 
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knep låter tittaren identifiera personerna i filmerna som ond eller god. Sahlin använde sig 
bland annat av Kjell Sundvalls undervisningsfilm Dog han? för att få eleverna att förstå hur 
filmskaparna tänker och praktiskt arbetar. I filmerna förhärligas våldet och skolans uppgift 
blir att förklara och sätta in filmvåldet i ett sammanhang (Sahlin, 2001). 
 
Enligt Sahlin (2001) är det skolans uppdrag att avväpna filmerna och därigenom få eleverna 
att förstå hur och varför våldet görs och vilka konsekvenser våldspiralen får. Sahlin var 
överens med dem som bestämt hävdade att filmvåld är skadligt, i alla fall när det gäller barn. 
För ungdomar i femtonårsåldern var han mer osäker och ansåg att våldet i vissa fall kan fylla 
ett behov, men han poängterade gång på gång vikten av att ungdomarna får tillfällighet att 
bearbeta innehållet i filmerna och de känslor som uppstår tillsammans med någon vuxen. En 
av Sahlins grundteorier är att det är de obearbetade känslorna som uppstår när ungdomar ser 
våld på film som är skadliga och att det därför är av oerhörd vikt att eleverna får bearbeta sina 
intryck genom dialog med en vuxen. Reflektioner från elever och lärare i form av enkätsvar 
och samtal har visat på ett gott resultat. Eleverna uppfattade sig själva och sin omgivning 
annorlunda i en positiv mening, de blev självständiga och säkra på sin roll och därmed ökade 
deras medmänsklighet. Sahlin ansåg att en viktig frågeställning var om den faktiska påverkan 
såg annorlunda ut beroende på elevernas kunskap om det filmtekniska tillvägagångssättet. 
 
Werner (1996) menade att mediakunskap var väl förankrad politiskt men att det uppstod 
problem när tankarna skulle genomföras i praktiken på grund av den ekonomiska situationen 
på skolorna. Bristen på fortbildningsmöjligheter för pedagoger, brist på läromedel och 
utarbetade metoder är andra aspekter som nämns i sammanhanget. Men de verkliga 
problemen ligger dolda på ett annat plan, dels att ämnet är tvärvetenskapligt och innehåller 
olikartade värderingar, dels att mediakunskap kräver ökad jämställdhet mellan lärare och 
elever, något som kan upplevas svårt för lärare. Mediakunskap förknippas med svenska, bild 
och samhällsorienterande ämnen vilket ställer krav på att lärare ska kunna samarbeta över 
ämnesgränser om exempelvis innehåll, fördelning av timmar och införskaffandet av ofta helt 
nya kunskaper som exempelvis innefattar bild och ljud i analysen för svenskläraren och text 
för bildläraren. Sedan innehar unga människor i regel en stor sakkunskap när det gäller 
förtrolighet och förståelse för mediernas formspråk och elever har dessutom ofta en större 
kompetens när det gäller medieteknologiska hjälpmedel.  
  
Werners åsikter stämde här överens med Rönnbergs, vilken uppfattade situationen som att 
lärare känner sig underlägsna eleverna när det gäller mediekunskap. Detta kunde, enligt 
Rönnberg bero på att äldre lärare ser alldeles för lite på tv. Däremot tyckte hon sig märka en 
mer avspänd relation till medier bland yngre lärare och mediestudenter. För även om eleverna 
kanske har ett tekniskt försprång så har vuxna mer erfarenheter och kan jämföra mellan förr 
och nu. Hon poängterade också att det är samma berättelser som tidigare. I medierna finns 
dagens myter. Skillnaden mot tidigare är att dagens berättelser är elektroniskt förmedlade 
(Duregård-Lannvik, 2004). 
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Syfte 
Syftet med vårt arbete är att studera om elevers uppfattning av populärfilm och dess påverkan 
förändras sedan de i skolan givits möjlighet att sätta in film i ett filmtekniskt, dramaturgiskt, 
kommersiellt och historiskt sammanhang. 
 
I vår forskning utgår vi ifrån följande frågeställning: 
Förändras elevernas uppfattning om filmpåverkan sedan de fått en orientering kring 
populärfilmens olika delar? 
 
Vetenskaplig metod 
Definitioner 
Vi har anammat Nationalencyklopedien synsätt när det gäller nedanstående definitioner:  
 
Populärfilm 
Populär i betydelsen folklig och lättillgänglig. Med film avser vi en sammanhängande 
berättelse inspelad med kino- eller videoteknik. Olika typer av film preciseras med hänsyn till 
längd (kortfilm, långfilm), karaktär eller innehåll (spelfilm, dokumentärfilm) eller teknik 
(videofilm, dockfilm). Med populärfilm menar vi aktuell spelfilm som är allmänt omtyckt, 
omtalad och lättillgänglig för en bred publik. 
 
Påverkan 
innebär en fortlöpande inverkan som vanligtvis resulterar i en förändring. 
 
Uppfattning 
betyder ett personligt sätt att betrakta och bedöma en företeelse. 
 
Försökspersoner  
Vi gjorde den undersökande delen i två olika grupper i den kommunala grundskolans år 8 och 
9. Den ena gruppen bestod av 16 elever och den andra av 12 elever, totalt 28 elever. 
 
Datainsamlingsmetoder 
Vi har använt oss av tre datainsamlingsmetoder: gruppintervjuer, loggbok och enkäter. 
Eftersom vår avsikt var att förstå elevers syn på filmpåverkan så byggde vårt sätt att arbeta 
med intervjuer och loggbok på ett hermeneutiskt tankesätt som framhäver betydelsen av 
förståelse och inlevelse. Vi valde att arbeta dels med kvantitativa metoder för att göra 
undersökningar och mätningar av fakta, dels med kvalitativa metoder som strävar att skapa en 
helhetsbeskrivning av det undersökta i vår enkätundersökning (Trost, 2001). Detta gjorde vi 
eftersom en kombination av de båda arbetssätten gav oss möjlighet att nå en så omfattande 
förklaring av vårt forskningsområde som möjligt. Vi lämnade inte ut information om syftet 
med vårt arbete till eleverna, eftersom vi tror att det kunde påverka resultatet. Vi anser att vi i 
alla moment av undervisningen berörde begreppet påverkan, eftersom våra diskussioner 
kretsade kring hur tittaren kan ta intryck av populärfilm på olika sätt. 
 
Intervjuer 
I de båda grupperna använde vi oss av ett obundet slumpmässigt urval för att få tre elever ur 
varje grupp att samtala med. En intervju per grupp genomfördes. Vi valde att använda oss av 
ett halvstrukturerat frågeformulär, eftersom vi ville utföra intervjuerna under likartade former 
(bilaga 1). Vi ställde frågor men gav utrymme åt eleverna att prata fritt omkring vårt tema och 
de tankar det eventuellt väckte hos dem. Intervjuerna bandades med hjälp av en 
kassettbandspelare och valda delar transkriberades. Eftersom talspråk ibland kan vara svårt att 
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transkribera och läsa har vi valt att skriva om citaten till mer lättillgänglig text utan att 
förändra innebörden. Upprepade ord har tagits bort och dialektala ord har skrivits om. Vi har 
både refererat och ordagrant återgett delar av citat. 
 
Loggbok 
Vi gjorde egna reflektioner och våra anteckningar dokumenterades i varsin loggbok. 
Reflektionsnoteringar gjordes under tiden vi utförde vårt utvecklingsarbete och i anslutning 
till varje moment och aktivitet. 
 
Enkäter 
Enkäterna användes före och efter projektets genomförande som ett komplement till annan 
information. De delades ut till alla elever i respektive grupp. För att kunna jämföra elevernas 
svar från de båda enkäterna gav vi varje frågeformulär ett löpnummer men eftersom vår 
handledare delade ut enkäterna blev elevernas svar anonyma för oss, vilket vi också 
förklarade för eleverna.  
 
Båda enkäterna bestod av slutna frågor, samt en öppen fråga angående elevernas uppfattning 
om film och dess eventuella påverkan (bilaga 2 och 3). Trost (2001) menade att de slutna 
frågorna var att föredra då dessa ger ett resultat som är lätt att tolka men han ansåg också att 
öppna frågor fyller ett syfte och bör finnas med som komplement. Trost föreslog att en sådan 
finns med som avslutning av enkäten. Eftersom vi upplevde det nödvändigt att ge eleverna 
utrymme att fritt kunna uttrycka sig kring ämnet i enkäten, följde vi Trosts uppmaning, då vi 
antog att eleverna hade vitt skilda upplevelser av projektet. Vi valde också att i enkäten ställa 
frågor som inte direkt berörde elevernas åsikter om populärfilm och påverkan. Detta gjordes 
för att få en ökad förståelse för elevernas svar och ge oss en möjlighet att dra slutsatser av 
enkätsvaren i ett större sammanhang.  
 
Bortfall 
När enkäterna lämnades ut var ingen av eleverna frånvarande, ej heller vid intervjutillfällena. 
Däremot var en elev frånvarande vid hälften av lektionstillfällena på grund av personliga 
omständigheter. Två elever var frånvarande vid en fjärdedel av lektionstillfällena, dock inte 
vid samma tillfällen. Detta på grund av sjukdom. I den andra enkäten hade en elev inte lämnat 
något svar på fråga 2. Anledningen till detta kan vara att eleven förbisett att svara på den eller 
valt att inte lämna ett svar. Om dessa faktorer har haft någon inverkan på resultatet kan vi inte 
avgöra, eftersom enkäterna besvarades anonymt och ingen av dessa frånvarande elever blev 
intervjuade. 
 
Material  
Till den empiriska undersökningen har vi använt oss av ett brev som skickades hem till de 
deltagande elevernas målsmän per post (bilaga 4). Intervjuerna genomfördes på lektionstid i 
ett separat bokat grupprum och bandades med hjälp av bandspelare. Vid de tillfällen när 
eleverna ombads fylla i enkäterna hade alla elever penna och radergummi tillgängliga. I 
loggboken skrev vi ner våra reflektioner efter varje lektionstillfälle. Till enkätundersökningen 
använde vi enkätformulär 1 och 2. 
 
Det material vi använt oss av i detta utvecklingsarbete är den litteratur som tidigare återgetts i 
bakgrund och metod samt eget material från Luleå Tekniska Universitets kurs KSP 339 vt 
2004. På ett enskilt videoband spelade vi in olika filmsekvenser (bilaga 5) som vi sedan 
visade med hjälp av TV och videobandspelare. Övrig film lånades av AV-Media i 
Västerbotten. För musiktävlingen hade vi iordningställt ett kassettband med korta sekvenser 
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av inspelad filmmusik-, dialog- och effektljud som sedan spelades upp med hjälp av en 
kassettbandspelare. Bildspelet i Power Point spelades upp med hjälp av en bärbar dator och en 
dataprojektor. Dramaturgikurvan och exempel på bild- och textmanus visades med hjälp av en 
overheadapparat. I övrigt använde vi Whiteboardtavla med tillhörande pennor. 
 
Genomförande 
Tidsplan  
V. 10 2004 PM:et skrivs färdigt och lämnas in till Eva Granlund för granskning.   
 
V. 13-17  Bakgrunden, syftet och metod sammanställs under kursen PÄE 002 och lämnas 

därefter in till handledare för granskning. Därutöver skall enkät- och 
intervjufrågor formuleras och planering för själva undervisningen 
iordningställas.  

 
V. 40-47 Undersökningen genomförs på praktikskolan.  
 
V. 40 Vi lär känna eleverna och den första enkäten lämnas ut. 
 
V. 41-46 Undervisning kring att se och prata film (bilaga 6). Observationer och egna 

reflektioner dokumenteras kontinuerligt under utvecklingsarbetets gång. 
 
V. 47 Intervjuerna genomförs och den sista enkäten lämnas ut. 
 
V. 48-49  Resultaten och den slutliga diskussionen sammanställs.  
 
V. 50 Arbetet lämnas in till handledare, seminarieledare och opponenter för 

granskning.  
 
V. 51-52 Seminarium med opposition. Eventuella korrigeringar görs innan handledare 

och examinator granskar och godkänner arbetet. 
 
Genomförande av datainsamling 
Intervjuerna genomfördes sedan undervisningen var slutförd. Vi använde oss av en 
bandspelare för att senare kunna lyssna igenom och skriva ner elevernas synpunkter. Vi hade 
tidigare berättat varför vi ville prata mer ingående med några av eleverna. Vi satt i ett enskilt 
rum och stämningen var mycket god. Alla elever var positiva till att delta i intervjuerna och 
ingen hade heller något emot att vi spelade in dem på band. Vi utgick ifrån vårt frågeformulär 
men ställde också materialgenererade frågor, det vill säga frågor som uppkom under 
intervjusituationen, eftersom vi sökte en djupare förståelse av elevernas tankar. Analyser av 
intervjuerna gjordes utifrån transkription av valda avsnitt, vilka vi ansåg vara relevanta för vår 
undersökning. 
 
Under de veckor projektet pågick använde vi oss av varsin loggbok där vi skrev ner våra 
reflektioner kring lektionerna, samt de reaktioner och den respons eleverna gav kring vårt 
arbete som vi uppfattade dessa. Loggböckerna gjorde vi sedan en sammanställning av, 
eftersom allt vi skrev i loggboken inte var relevant för vår undersökning.  
 
Vid ett tillfälle under den första och ett tillfälle under den sista veckan av vår praktik delade vi 
ut enkäter till de båda grupperna. Samtliga elever svarade på enkät 1 och 2. Enkätsvaren 
redovisas i en tabellsammanställning. De öppna svar i enkäterna som speglar olika 
uppfattningar är redovisade. 
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Resultat 
Redovisning av gruppintervjuer 
Med hjälp av gruppintervjuerna fick vi veta mera om hur elevernas relation till film såg ut och 
vad de tyckte om vårt undervisningsupplägg. Frågorna i intervjuerna förklarade också de svar 
vi fick i enkäterna och här nedan har vissa delar av intervjusvaren, mest i form av valda citat, 
redovisats.  
 
På frågorna: 
-om och varför vi ser på film svarar eleverna: ”för att det är spännande”, ”roligt”, ”när man 
inte har något annat att göra kan man ju se en film” och för ”att man vill bli underhållen” och 
”ibland vill man ju bli rädd”. 
 
-om när de ser på film svarar eleverna: ”när man inte har något att göra”, ”när man känner för 
det”, ”mest på helgerna men lånar jag film av någon kompis så ser jag den på [vardags-] 
kvällarna”. ”ibland går vi på bio men mest ser vi film på TV”. 
 
-om hur ofta de ser på film svarar eleverna att de i regel ser film ett par gånger i veckan. 
 
-om vilken genre de helst ser svarar eleverna: ”action”, ”komedi”, ”animerad film”, ”helst 
svenska filmer och splatterfilmer”. 
 
-om vad som gör en film bra svarar eleverna: ”handlingen är jätteviktig för att man ska vilja se 
en film färdigt”, ”bra skådespelare” och om det ”står på baksidan av filmen att det är en 
komedi och så är det en sorglig dramafilm när man ser den. Då är det en skitfilm”. 
 
-om det är viktigt att prata om vad de ser på film svarar eleverna: ”för det mesta pratar jag 
med kompisar men också med vuxna”, ”har man sett en bra film så vill man ju tipsa andra, 
eller varna om det är en dålig film” och ”speciellt om det är en film där man inte vet hur det 
slutar då kan det vara bra att prata med andra som sett filmen och höra vad de tror hände”. 
 
-om varför de tror att de flesta i enkätundersökningen hade svarat att de såg film tillsammans 
med kompisar svarar eleverna: ”det blir roligare än att se ensam”, ”när man ska se med vuxna 
så ska dom äta chips och sånt skit som stör själva tittandet”. 
 
- om de respekterar åldersgränser på film säger de olika; allt ifrån att de aldrig gör det till att 
de alltid gör det. Några av eleverna har föräldrar som följer rekommendationerna medan 
andra har föräldrar som inte gör det. På frågan om de ska vara kvar svarar de alla ett unisont: 
”ja” och en elev kompletterar: ”för då vet man ju vad man kan förvänta sig”. 
 
-om de upplever att de är olika kritisk till film beroende på vilken situation de befinner sig i 
svarar eleverna: ”nej, det spelar nog ingen roll om jag ser film hemma eller här på skolan”, 
”jag tror att jag är lika kritisk” och ”det beror på om filmen är bra eller dålig, för är 
handlingen usel så blir man mer kritisk”. 
 
-om de tänker på vilket budskap filmmakarna vill förmedla när de ser en film svarar eleverna: 
”mer nu än innan ni började med filmprojektet”, ”nej, det gör jag inte”, ”ibland, när jag inte 
förstår slutet” och ”jag tänker på det när det när det är en dålig och konstig film som jag inte 
förstår, då kan jag fundera på vad det var för mening med att överhuvudtaget göra den”. 
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-om frågan vad det är som gör en film oförglömlig svarar eleverna: ”bra välgjorda filmer med 
bra handling och så lagom med effekter”, ”starka filmer som förmedlar ett starkt budskap som 
exv. American History X”, ”bra skådespelare” och ”ibland kan det vara filmmusiken”. 
 
-om hur vårt undervisningsupplägg hade fungerat svarar eleverna: ”att göra ett eget 
storyboard var roligt och musiktävlingen var jätteskoj”, ”storyboard var tråkigt”, ”att musiken 
var så viktig hade jag inte förstått innan vi gjorde musiktävlingen och såg filmen ”Dog han?”, 
”jag har faktiskt tänkt på det här med karaktärer nu efteråt…jaha, här har vi svinpälsen…”, 
”att dom som gör film är så listiga så att man på några sekunder kan göra sig en uppfattning 
om hur en person är hade jag inte tänkt på innan, nu ser jag det i filmer på ett annat sätt än 
förut”, ”det där med kameravinklar var då inte intressant”, ”det var lättare att förstå vad ni 
pratade om när ni visade filmsnuttar”, ”de där filmerna om Hitler har jag gått och grubblat på 
efteråt”, ”nu när jag ser film så tänker jag mer på om jag kan lista ut vem som är skurk redan 
från början bara genom att titta på hur dom är [framställs]”, ”jag kommer att se mer på film 
efter det här”, ”tänk att nästan alla filmer har samma upplägg [dramaturgi]. Jag har kollat och 
det stämmer nästan jämt” och ”jag kommer att uppskatta film mer efter det här”. 
 
-om vad vi skulle ha kunnat fortsätta arbeta med inom detta arbetsområde ifall vi hade haft 
mera tid på oss säger eleverna: ”att analysera en film vore kul nu när man kan mer” och en 
annan menar att ”det skulle vara skoj att göra en egen film”. 
 
-om vi ska arbeta med film och dess påverkan i skolan svarar eleverna unisont att: ”det är bra 
att man gör det” och ”viktigt för då är man mer beredd sedan”. 
 
-om ordet påverkan är positivt eller negativt laddat menar de flesta att påverkan är mest 
”negativt”. En elev menar att det kan vara båda delarna.  
 
-om det hade gjort någon skillnad om vi istället använt ordet inverkan i vårt projekt säger 
eleverna att det är mer ”positivt laddat”, ” då tänker man på filmer som gör att man blir 
snällare och mer omtänksam mot exempelvis mamma” . 
 
-om hur det kan komma sig att de flesta i enkätundersökningen har svarat att de själva inte 
blir påverkade av filmvåld men att de tror att andra kan bli det säger eleverna: ”jag tror att 
mindre barn kan bli påverkade ända upp till 12-års åldern”, ”jag blev ju påverkad när jag var 
mindre och gjorde karatesparkar och sånt” och ”titta bara på lillbrorsan som hela tiden ska 
leka med svärd och sån skit”. 
 
-om de upplever att man som elev är sanningsenlig när man fyller i enkäter eller om man 
svarar som man tror att de som lämnar ut enkäten förväntar sig svarar eleverna: ”nej, jag 
svarar alltid som jag tycker själv”, ”när man inte behöver skriva ut sitt namn är det lättare att 
bara svara som man själv tycker”. Ingen av eleverna upplevde att de svarar som de tror det 
förväntas av dem. 
 
-om hur det kan komma sig att fler anser sig vara mindre påverkade av film efter vårt 
filmprojekt än innan, samtidigt som det framkom i samma enkät att nästan alla har förändrat 
sin syn på påverkan efter projektet svarar eleverna bland annat: ”nu efteråt så känner jag att 
jag blir mindre påverkad. Jag kan vara mer uppmärksam än tidigare” och ”ju mer man kan om 
film ju mer kan man ju fundera kring det som man tittar på”. 
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Redovisning av loggbok 
Vi upplevde att eleverna redan har god kunskap om film. De kunde många olika filmgenrer 
och visste också vad som är karaktäristiskt för dem. Eleverna pratade gärna och var delaktiga 
i diskussionerna. Några av dem har tidigare provat att göra film. Det som var nytt för eleverna 
var hur filmskaparna tänker och vilket förarbete som görs i form av exempelvis bildmanus. 
Nytt var också vilka klipptekniker som finns och rörelseriktningens betydelse. Dessutom var 
några filmtermer nya till exempel undertext och klaff. En av eleverna påpekade redan under 
den första lektionen att han/hon var övertygad om att allt våld i samhället är ett resultat av 
filmpåverkan.  
 
Många av eleverna reflekterade över det faktum att ljudet i filmen är av största vikt och att en 
stor del av upplevelsen sitter i just ljudet. Vi pratade även om vädrets betydelse för 
stämningen. Regn och åska förknippas med spänning och vetskapen om att något dramatiskt 
kommer att hända. När vi genomförde musiktävlingen med eleverna var stämningen på topp 
och alla var engagerade. De var fantastiskt duktiga på att känna igen både filmmusik och 
dialoger från film. De såg filmen inom/framför sig när de hörde ljudsnuttar från den. 
 
Vi förstod när vi gick igenom den anglosachsiska modellen för film att de flesta eleverna var 
medvetna om hur en film är upplagd men att de inte hade de olika begreppen klara för sig. Vi 
upplevde att eleverna blev lite förvånade av att det faktiskt finns en tanke bakom filmers 
uppbyggnad, en modell som filmskaparna använder sig av för att nå publiken. Kan detta bero 
på att filmtittande hör till många elevers fritidsintresse och att de blev misstänksamma och lite 
avogt inställda när de insåg att film är något mer än bara underhållning? 
 
Efter att ha sett en hel film och diskuterat den efteråt utifrån dramaturgi, budskap och 
karaktärer upplevde vi att eleverna i en av grupperna var mer diskussionsbenägna än den 
andra. Flera elever hade verkligen funderat omkring filmen och dess upplägg. Det skapade i 
sin tur en bättre och livligare diskussion. I den andra gruppen var diskussionen mer avmätt 
och det tror vi beror på att eleverna var rädda för att ge fel svar på våra diskussionsfrågor, 
fastän vi upplyst dem om att det inte fanns några svar som kunde betraktas som korrekta. Men 
det kan även bero på gruppens inbördes relationer. Trots de olika diskussionsnivåerna kände 
vi att det var mycket positivt att prata om filmen på detta sätt och vi tror att eleverna också 
upplevde det som ett trevligt och givande inslag.  
 
När vi visade på filmsekvenser med olika karaktärer upplevde vi att eleverna kunde utifrån ett 
par minuters tittande avgöra vilken sorts karaktär skådespelaren gestaltade. Vi diskuterade 
också såpor och hur valet av deltagare till dokusåpor kunde skapa konflikter och därmed ett 
intressant program. Här blev diskussionen intensiv och åsikterna om denna form av 
underhållning gick isär. Några kunde själva tänka sig att vara med i en dokusåpa medan andra 
förkastade konceptet helt. 
 
Under de lektioner som vi pratade om propaganda och motpropaganda var eleverna 
uppmärksamma och några av dem hade sett andra exempel på propaganda än den vi visade. 
Vi upplevde däremot att motpropaganda var ett nytt begrepp för dem. För att visa på att 
reklam ofta använder samma upplägg som film visade vi ett avsnitt ur ”Reklamfilmens 
fantastiska värld”. I båda grupperna blev eleverna mer eller mindre oroliga och 
koncentrationen blev låg. De påpekade också att det som togs upp var inget nytt utan en 
upprepning. Vi kunde inte annat än hålla med och vi tror att en anledning till den dåliga 
koncentrationen och det låga intresset är att de redan förstått filmens dramaturgi och 
ytterligare en repetition var inte nödvändig. Kjell Sundvalls undervisningsfilm ”Dog han?” 
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tror vi inte lämnade någon oberörd och den väckte många tankar hos eleverna kring 
exempelvis bakgrundsljudets betydelse. De upprördes också över att filmskaparna i sin iver 
att beröra publiken låter den som ser filmen utföra exempelvis ett mord i deras egna huvuden 
genom att medvetet inte visa mordet för publiken. Det uppfattades av många elever som 
”djävulskt”.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att film engagerar elever och att det krävs ett stort 
engagemang från den som undervisar, både när det gäller filmkunskaper och vetskap kring de 
populärfilmer som för stunden är aktuella. Sedan upplever vi att det kan vara svårt att ta 
ansvar för att filmundervisning prioriteras i skolan, eftersom flera ämnen här har ett 
gemensamt ansvar och undervisningen kan därmed lätt falla mellan stolarna. 
 
 
Redovisning av enkäter 
Vi kommer här att redovisa resultatet av de enkäter som vi delade ut till eleverna (se bilaga 2 
och 3). Under varje fråga kommer vi först att redovisa det antal elever som valt samma 
svarsalternativ i enkät 1 och enkät 2 samt vilket alternativ de valde. Men eftersom syftet med 
vårt arbete är att undersöka en eventuell åsiktsförändring hos eleverna redovisas sedan de 
antal som förändrat sin åsikt och på vilket sätt de gjort det. Eftersom vi inte var tydliga nog 
med att i inledningen av vår enkät poängtera att endast ett svarsalternativ skulle fyllas i, har vi 
på några frågor fått fler än ett svar. Dessa redovisas särskilt.  
 
 
Fråga 1. 
Jag är övertygad om att film kan påverka mina tankar och mitt sätt att handla gentemot 
andra. 
 
Tabell 1. Svarssammanställning fråga 1. 
Antal elever som: 
svarat ja i båda enkäterna 14 
svarat nej i båda enkäterna 6 
 
inte gjort en åsiktsförändring 

 
20 

 
Antal elever som ändrat uppfattning: 
från ja till nej  6 
från nej till ja 1 
från nej till vet ej 1 
 
gjort en åsiktsförändring 

 
8 

 
Antal elever 28 
 
På första den frågan har totalt åtta elever ändrat åsikt på något sätt. Sex av dem svarade ja på 
den första enkäten men hade efter vårt arbete ändrat sig och tycker inte längre att film kan 
påverka deras tankar och handlingssätt. En av eleverna ändrade sig från att ha svarat ett nej i 
den första enkäten till ett ja i den andra. En annan elev har, från att ha svarat nej på frågan i 
enkät 1, blivit osäker och valt att skriva; ”vet ej”. En elev som i båda enkäterna svarat ja, 
tillade på den andra enkäten; ”ja, på ett sätt, ett snällt.”  
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Fråga 2. 
Genom att se på film kan jag få hjälp att lösa problem som uppstår i mitt eget liv. 
 
Tabell 2. Svarssammanställning fråga 2. 
Antal elever som: 
svarat ja i båda enkäterna 11 
svarat nej i båda enkäterna 8 
 
inte gjort en åsiktsförändring 

 
19 

 
Inget svar i enkät 2 1 
 
Antal elever som ändrat uppfattning: 
från ja till nej  6 
från nej till ja 2 
 
gjort en åsiktsförändring 

 
8 

 
Antal elever 28 
 
Även på denna fråga har åtta elever ändrat sin uppfattning. Sex av dem tycker inte längre att 
film kan hjälpa dem att lösa problem medan två elever anser att det kan göra det. Den elev 
som har utelämnat sitt svar i den andra enkäten är ej medräknad som en förändring, eftersom 
det är svårt att veta om eleven gjort ett medvetet val eller förbisett att svara på frågan. Eleven 
hade i den första enkäten svarat ja på frågan.  
 
Fråga 3. 
Jag upplever att film påverkar mig. 
 
Tabell 3. Svarssammanställning fråga 3. 
Antal elever som: 
svarat ja i båda enkäterna 12 
svarat nej i båda enkäterna 6 
 
inte gjort en åsiktsförändring 

 
18 

 
Antal elever som ändrat uppfattning: 
från ja till nej  7 
från nej till ja 3 
 
gjort en åsiktsförändring 

 
10 

 
Antal elever 28 
Här framkommer att tio elever har förändrat sin uppfattning. Sju elever har ändrat sig från att 
tidigare ha upplevt att film påverkar dem till att anse att den inte längre gör det. Tre av 
eleverna har ändrat sig från ett nej i den första enkäten till ett ja i den andra. 
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Fråga 4. 
Jag tror att andra människor blir påverkade av film. 
 
Tabell 4. Svarssammanställning fråga 4. 
Antal elever som: 
svarat ja i båda enkäterna 23 
svarat nej i båda enkäterna 0 
 
inte gjort en åsiktsförändring 

 
23 

 
Antal elever som ändrat uppfattning: 
från ja till nej  5 
från nej till ja 0 
 
gjort en åsiktsförändring 

 
5 

 
Antal elever 28 
 
Vid det första enkättillfället ansåg alla elever att andra människor blir påverkade av film men 
efter avslutat filmprojekt har fem stycken ändrat sig och tror inte längre att andra människor 
blir påverkade. 
 
 
Fråga 5. 
Jag upplever att filmvåld påverkar mig. 
 
Tabell 5. Svarssammanställning fråga 5. 
Antal elever som: 
svarat ja i båda enkäterna 6 
svarat nej i båda enkäterna 19 
 
inte gjort en åsiktsförändring 

 
25 

 
Antal elever som ändrat uppfattning: 
från ja till nej  0 
från nej till ja 3 
 
gjort en åsiktsförändring 

 
3 

 
Antal elever 28 
 
På den här frågan har tre elever ändrat sig och tycker att de blir påverkade av filmvåld. 
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Fråga 6. 
Jag tror att andra människor blir påverkade av filmvåld. 
 
Tabell 6. Svarssammanställning fråga 6. 
Antal elever som: 
svarat ja i båda enkäterna 22 
svarat nej i båda enkäterna 4 
 
inte gjort en åsiktsförändring 

 
26 

 
Antal elever som ändrat uppfattning: 
från ja till nej  2 
från nej till ja 0 
 
gjort en åsiktsförändring 

 
2 

 
Antal elever 28 
 
Här kunde vi se att två elever ändrat sin uppfattning och de tror inte längre att andra 
människor blir påverkade av filmvåld. 
 
 
Fråga 7. 
Skriv ner dina funderingar om hur film kan påverka oss. 
På denna fråga svarade femton elever. Sex elever hade skrivit en personlig kommentar på 
båda enkäterna, medan nio elever valde att skriva en kommentar endast på den ena av 
enkäterna. Svaren visade inte på någon åsiktsförändring när vi jämförde dem hos de elever 
som kommenterat frågan både i enkät 1 och enkät 2. De hade svarat mycket likartat. Vi har 
här nedan valt att redovisa en reflektion från alla elever som hade någon form av åsikt: 
 

• Filmvåld kan ju påverka oss genom att man kan bli ledsen, typ, när någon dör eller 
något. Jag kan inte riktigt förklara hur jag menar men…. Andra filmer påverkar väl 
oss på olika sätt. 

• I film är det okey att döda men inte i verkligheten.  
• Den kan ju påverka oss om det tex. är en verklighetsbaserad film, kan den ju göra oss 

ledsna om det är en sorglig film, om det är något hemskt som händer. Våldsfilmer 
påverkar i alla fall mig på det sättet att jag blir lite elak på att alla måste slåss. Jag vet 
inte riktigt. Det är väl mycket med film som påverkar oss.  

• Filmvåld kan få yngre personer att tro att människan är odödliga. Att de tror att andra 
människor klarar av hur mycket som helst. Filmer kan även göra så att människor tror 
att man alltid måste vara smal, snygg osv. Man kan tro att fly från problem löser allt.  

• Man kan tycka att det är häftigt att slåss, att kärlekshistorier alltid slutar lyckligt, att 
vissa tål hur mycket stryk som helst.  

• Jag tror att skräckfilmer påverkar dom flesta. Det är många som inte vågar gå ut själv 
när det är mörkt ute och hemma i huset också.  

• Att göra en film med något som händer i verkligheten kan få folk att öppna ögonen. 
Filmer om tex. hedersmord kan få folk att öppna ögonen för hedersmord.  

• Man blir påverkad av film, i alla fall jag för jag lever mig in i filmen precis som jag va 
där och så.  

• Filmer kan påverka människan om det är mycket våld i filmerna.  
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• Man kan bli manipulerad av film.  
• Ja fan! Man påverkas av film.  
• Film påverkar oss mer än vi tror. Speciellt mindre barn påverkas av filmvåldet.  
• Man blir våldsam.  
• Jag blir då inte det, men det finns nog nån som blir det.  
• Det beror på vilken sorts film tex. en skräckfilm kan man bli rädd för men kanske en 

komedifilm kan man bli glad för.  
 
 
Fråga A. Enkät 1. 
Vanligtvis ser jag på film; 
 
Tabell 7. Svarssammanställning fråga A. 
ensam 2 
tillsammans med kompisar 20 
tillsammans med någon vuxen 3 
 
ensam eller tillsammans med kompisar 2 
alla tre alternativ 1 
Antal svar 28 
 
En övervägande majoritet, 23 elever, har svarat att de ser film tillsammans med kompisar. 
 
 
Fråga B. Enkät 2. 
Min syn på filmpåverkan har förändrats efter Maritas och Matildas genomgångar. 
 
Tabell 8. Svarssammanställning fråga B. 
Ja 23 
Nej 5 
Antal svar 28 
 
Här framkommer det att 23 elever har förändrat sin syn på filmpåverkan efter våra 
genomgångar, medan fem elever inte anser sig ha gjort det. 
 
 
Fråga C. Enkät 2. 
Jag visste redan allt som Marita och Matilda tog upp kring film och påverkan. 
 
Tabell 9. Svarssammanställning fråga C. 
Ja 6 
Nej 22 
Antal svar 28 
 
22 av eleverna ansåg att det som vi tog upp i vår undervisning var åtminstone till någon del 
något nytt för dem, medan fem elever upplevde att de redan hade kunskapen. 
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Diskussion 
Reliabilitet och validitet 
Undersökningen har bestått av tre mätmetoder: intervjuer med sex slumpvalda elever, 
observationer vi fört efter varje lektionstillfälle och enkätundersökningar där alla elever som 
deltog i utvecklingsarbetet svarade. Vårt syfte med mätmetoderna har varit att undersöka om 
elevers uppfattning av populärfilm och dess påverkan förändras sedan de i skolan getts 
möjlighet att sätta in film i ett filmtekniskt, dramaturgiskt, kommersiellt och historiskt 
sammanhang.  Det är komplicerat att mäta en människas utveckling, eftersom det finns många 
dolda faktorer som kan påverka resultatet. Givetvis har ämnet i sig och framförallt valet av 
filmsekvenser resulterat i att intresset för utvecklingsarbetet varit stort. Vår relation till 
eleverna under praktikperioden kan även ha haft inverkan på resultaten, därtill kommer 
gruppdynamik, elevers förutfattade föreställningar om hur de förväntas svara etcetera.  
 
Vi hade klara roller under intervjutillfällena, där den ena intervjuade medan den andra 
observerade och det faktum att intervjuerna spelades in på band, medför att tillförlitligheten 
ökar. Svårigheten med intervjuer är att de är situationsbundna. Hur man ställer frågorna, i 
vilken ordning frågorna kommer, vilket tonfall intervjuaren använder och sättet att fråga på 
etc. gör att det blir svårt att upprepa intervjuer vid två tillfällen och få exakt samma svar. Så 
för att förbättra reliabiliteten något valde vi att använda oss av ett halvstrukturerat 
frågeformulär vid intervjutillfällena. Vi tycker därmed att reliabiliteten för vår undersökning 
är relativt bra då intervjuerna kan kombineras med egna reflektioner och 
enkätundersökningar. 
 
Enkätundersökningarna har resulterat i mätbara värden på våra frågor om elevernas relation 
till film och eventuell påverkan. Utformningen av frågorna gjordes medvetet med endast ett 
ja- och ett nej-alternativ, eftersom även lite påverkan är påverkan, men detta kan också ha 
skapat förvirring hos några elever som därför lade till egna alternativ. I övrigt tycker vi att 
enkätfrågorna fungerade bra men resultatet hade förmodligen gett oss ännu mer om vi försökt 
få dem att motivera sina svar istället för att endast svara ja eller nej.  Intervjuerna har gett oss 
en djupare förståelse även om vi kunde önska att eleverna hade talat mera fritt ur hjärtat kring 
de olika frågeställningarna. Nu i efterhand vet vi också att det hade varit bättre att välja en 
annan urvalsmetod för intervjuerna än den slumpmässiga som vi valde. Flera av lotterna föll  
på elever som hade svårt att uttrycka egna åsikter. Detta i kombination med att vi har mycket 
liten erfarenhet av att leda intervjuer kan vara orsaken till de korta och koncisa svaren.  
 
Vi anser att med kombinationen av enkäter och intervjuer, som både kan jämföras sinsemellan 
och med de reflektioner vi själva gjort under arbetets gång kunnat mäta det vi avsett att mäta. 
Dock vore det önskvärt om vi kunnat genomföra undersökningen under en längre tid och med 
flera elevgrupper. Sedan menar vi att det vore intressant med en uppföljning när det gått en 
längre period, för att få en uppfattning om hur undervisningen påverkat dem över tid. 
 
Resultatdiskussion 
Vi kan efter detta utvecklingsarbete konstatera att ungdomar ser mycket film och med tanke 
på det utbud som finns idag via bio, video, satellit- och kabelkanaler är det egentligen inte så 
konstigt att det är så. Fördelen med detta är att de med tiden får stor filmvana, men en nackdel 
som vi tror oss se efter denna period är att många av ungdomarna konsumerar film passivt. 
Visserligen kan de mycket om film men ofta saknar de verktygen som behövs för att bearbeta 
det de ser på film. Frågor som väckts under arbetets gång är huruvida ungdomarna 
konsumerar eller upplever film, om de tittar och hör istället för att se och lyssna. Det vore en 
intressant frågeställning att forska vidare kring. 
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Vi upplevde att eleverna blev förvånade av att det faktiskt finns en tanke bakom filmers 
uppbyggnad i form av exempelvis den dramaturgiska modell som filmskaparna använder sig 
av för att nå ut till publiken. I intervjuerna kom det dock fram att eleverna tycker att det är av 
stor vikt att handlingen är bra. En elev menade till och med att film inte var ett ”riktigt 
skolämne” och blev mycket upprörd när vi berättade att film- och mediakunskap är 
universitetsämnen som det bedrivs forskning kring. Vi visade också vad som står i 
styrdokumenten, att film idag ingår i det utvidgade textbegreppet. Vi frågade oss om denna 
misstänksamhet kan bero på att filmtittande hör till många elevers stora fritidsintressen och att 
några av dem blev skeptiska och lite avogt inställda när de insåg att film är något mer än bara 
avkopplande underhållning. Vi fick stöd för våra tankar av Holmberg som menade att 
ungdomar som är starkt beroende av vuxna behöver en fredad zon där film ingår, i vilken de 
kan skapa sig en egen verklighet som de kan påverka utan att vuxna blandar sig i (s. 9). Vår 
undervisning flöt här samman med ett stort och viktigt fritidsintresse och det blev omvälvande 
för flera av eleverna åtminstone till en början.  
 
Vi kunde också konstatera att själva ordet påverkan hade en mycket mer negativ laddning 
bland eleverna än vad vi kunde föreställa oss innan denna undersökning. Detta fastän vi innan 
utvecklingsarbetet begrundat Rönnbergs funderingar kring att alla vill påverka men ingen vill 
bli påverkad. (s. 6) I dag kan vi önska att vi varit mer noggranna i vårt ordval och hittat en 
annan mer neutral synonym till påverkan förslagsvis inverkan. Med facit i hand kan vi 
fastställa att de flesta eleverna inte upplever det som påverkan när de själva väljer att se en 
film som berör dem på ett speciellt sätt, exempelvis en actionfilm om de söker spänning eller 
en komedi om de söker skratt. Påverkan är för dem något som inte är bra, såsom reklam och 
andra typer av propaganda samt våld i film. Här krävs det ännu mer reflektioner och 
diskussioner under en längre tid än vad vi kunde erbjuda för att åstadkomma en insikt hos 
eleverna om att påverkan också kan vara något positivt. 
 
Rönnberg menade att barn och ungdomar har förmågan att väldigt snabbt bilda sig en 
uppfattning om de olika karaktärerna som förekommer i en film. (s. 8) Detta kom också fram i 
våra intervjuer när någon av eleverna påpekade att han/hon tidigare inte tänkt på hur snabbt vi 
blir informerade om vilken sorts personlighet skådespelaren gestaltar. Genom vårt arbete med 
eleverna fick de även upp ögonen för några av de knep som filmskaparna använder sig av för 
att visa på de olika karaktärerna. Noterbart är också att vi upplever att många av eleverna som 
deltog i filmarbetet till skillnad från Våldsskildringsrådets undersökning (s. 9) inte 
uppmärksammat att film är en kommersialiserad bransch, med allt vad det innebär från High 
Concept till smygreklam, men det kanske beror på att vår undersökningsgrupp bestod av 
ungdomar som är mellan 14 och 16 år och några år yngre än de som ingick i 
Våldsskildringsrådets studie.  
 
Våra egna förväntningar på resultatet av enkätundersökningarna visade sig inte 
överrensstämma med det faktiska. Vi hoppades att fler skulle uppfatta sig som påverkade av 
film efter vårt projekt och vi blev till en början nedslagna av resultatet som visade det 
motsatta. Vi funderade om orsaken kunde vara att eleverna i den första enkäten svarat som de 
trodde att det förväntades av dem för att i den senare, när de upptäckt att det inte fanns något 
rätt eller fel, var mer sanningsenliga. Men efter intervjuerna kunde vi konstatera att den mest 
troliga orsaken till resultatet är att de efter vår undervisning trodde att de var mera 
uppmärksam på påverkan och därmed något mer ”vaccinerade” mot de negativa 
påverkansformerna som film kan besitta. Ett liknande resultat visar Sahlins undersökning (s. 
12), där elever efter en dialog om film med vuxna känner sig mera självständiga och säkra på 
sin egen roll.  
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Dramaturgin har en central roll i film eftersom den, enligt Israel, både förmedlar kunskap och 
föreställningar om hur vår omvärld är konstruerad. Författaren ansåg att filmens dramaturgi 
kan påverka åskådarens sätta att agera, eftersom dramaturgin förevisar människor i en mängd 
olika sociala sammanhang och situationer och därmed utökas också betraktarens egen 
föreställningsvärld (s. 6). Detta upplevde vi som intressant och en av enkätfrågorna som 
ställdes till eleverna var om film kunde hjälpa dem att lösa problem som uppstod i deras eget 
liv. Resultatet förvånade oss storligen, eftersom färre ansåg att film kunde hjälpa dem efter 
vårt projekt än innan. Orsaken till detta är inte fastställd men utifrån våra egna funderingar 
tror vi att den ovannämnda slutsatsen när det gäller filmpåverkan också kan fungera här. 
Eleverna har blivit mer misstänksamma och observanta över lag också när det gäller 
dramaturgins inverkan, vilket gör att de upplever sig få mindre hjälp att lösa sina egna 
problem än tidigare. Det vore intressant att göra en uppföljning av elevernas åsikter kring 
detta när det gått en längre tidsperiod. 
 
Det framkom också ett något motsägelsefullt resultat i enkätundersökningen när det gäller 
elevernas uppfattning kring hur de upplever sig påverkade av film. En jämförelse av fråga 2 
mellan den första och den andra enkäten visade att endast 10 av eleverna faktiskt hade 
förändrat sin syn på filmpåverkan medan det framkom i den andra enkäten att hela 23 elever 
upplevde att de hade förändrat sin syn på påverkan efter våra genomgångar. Vad detta beror 
på kan vi egentligen inte att klarlägga med den information vi har tillgång till idag. Klart är att 
vår undervisning tillförde de flesta av eleverna nya infallsvinklar kring film och påverkan. 
Men det är inte säkert att denna information förändrade deras tidigare föreställningar kring 
ämnet utan kanske snarare förstärkte dem. Lärande är för oss en aktiv process som pågår hela 
livet, där vi skapar vår förståelse av verkligheten utifrån att vi integrerar ny information och 
nya upplevelser till de föreställningar som vi redan har och detta kan i sin tur leda till att vår 
tidigare förståelse antingen förstärks eller revideras om. 
 
Ett annat spännande resultat i enkäten var att en övervägande majoritet av eleverna inte ansåg 
att de själva blev påverkade av film och filmvåld samtidigt som de ansåg att andra människor 
blev det. När vi pratade med eleverna i våra intervjuer framkom att de avsåg yngre barn när 
de svarat och detta framkom också i den öppna frågan i enkäterna. Liknande resultat kring 
filmvåld påvisades också i Våldsskildringsrådets artikel (s. 9), där unga upplever att filmvåld 
påverkar barn och därför är det viktigt att åldersgränser för filmer respekteras. Tankar som för 
övrigt delades av Sahlin (s. 12). De elever som intervjuades för vårt arbete är övertygade om 
att filmvåld påverkar yngre barn negativt, medan de ansåg att ungdomar från tolv års ålder 
påverkas mindre eller inte alls. Det framkom även i vår undersökning att åldersgränser för 
film bör vara kvar. Kanske ger dessa en trygghet så att var och en själv kan avgöra hur starka 
scener de för tillfället vill se. På samma sätt som en genre talar om vad de kan förvänta sig av 
en filmupplevelse. Sahlin menade att de är de obearbetade känslorna som är skadliga och att 
det därför är viktigt att unga får prata med någon vuxen om sina intryck av film. Vår 
enkätundersökning visar att den möjligheten har endast en dryg tiondel av eleverna i studien. 
Om vi förutsätter att det för att kunna föra en dialog på lika villkor kring en viss film krävs att 
både vuxna och ungdomar sett den. Det betyder att skolan här har en mycket viktig funktion 
att fylla.  Sedan kan vi likt Sahlin (s. 11) konstatera att film är gynnsamt att använda även när 
det gäller att träna unga i empatisk förmåga och medmänsklighet, vilket föll sig helt naturligt 
när vi pratade kring olika filmsekvenser.  
 
Resultatet gav oss därmed viktiga erfarenheter som vi kommer att ta med oss ut i yrkeslivet. 
För det första att undervisningen kan få ett helt annat resultat än det förväntade, trots de bästa 
intentionerna från lärarens och skolans håll. Det är viktigt att vi lärare alltid har detta i åtanke 
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när vi arbetar. Sedan ser vi också vikten av att kunna arbeta med film under en längre 
tidsrymd än vad vi hade till vårt förfogande, så att eleverna får möjlighet att använda de 
samlade kunskaperna på ett praktiskt sätt, exempelvis genom en egen filmanalys. För det 
andra så inser vi hur viktigt det är med att hålla en öppen dialog med de elever vi undervisar, 
för hade vi inte undersökt orsakerna på ett djupare plan så skulle vi ha känt oss mer 
misslyckade med våra intentioner än vad trots allt vi gör idag. Nederlag vändes till en halv 
seger. Utvärdering är med andra ord en grundförutsättning för att lyckas med sin 
undervisning. För det tredje så kan undervisningen som i vårt fall ge eleverna en falsk 
trygghet i tron om att en filmkurs i påverkan kommer att göra dem ”icke påverkbara”, vilket i 
sig är en omöjlighet då det är en av de främsta orsakerna till varför vi väljer att se en film (s. 
5).  
 
Avslutningsvis hyser vi hopp för att detta projekt, att se och samtala kring film har lyckats ge 
dessa elevgrupper nya infallsvinklar som gör att de i framtiden ser film mer mediekritiskt än 
tidigare. Vi hoppas att de blir inspirerade till att reflektera över vad de ser, en tanke vi 
förövrigt delar med Rönnberg. I intervjun framkom det att eleverna ansåg att skolan ska 
arbeta med filmkunskap och flera elever kunde tänka sig att analysera en film. Men vi hoppas 
också att vi lyckats lyfta fram filmmediet och dess position i skolan något. Den tidigare 
negativa syn som skolan haft på media är nu förändrad men vi upplever att den behöver 
utvecklas ännu mer. Rönnberg påpekade också problemet (s. 9) och hennes teorier är något 
som även vi noterade. Eftersom film är något som ingår i flera ämnen upplever vi att det lätt 
blir så att lärarna inte tar itu med filmkunskap och gör de det så anser många att det blir på 
bekostnad av något annat. Vi har under våra praktikperioder noterat att filmkunskap inte finns 
inplanerat i terminsplaneringen, utan det blir aktuellt först om det finns tid över i slutet av 
läsåret. Vi anser att det är en mycket angelägen och aktuell uppgift för oss lärare att utveckla 
elevers förmåga till kritiskt tänkande med tanke på det informationsflöde som vi dagligen 
ställs inför. Vi lever i en komplex verklighet och vår uppgift är att försöka ge eleverna en 
beredskap så att de kan hantera och reflektera över denna information. Utan egen reflektion 
och egna ställningstaganden anser vi att hela demokratitanken på sikt befinner sig i fara. 
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  Bilaga 1 
 
Intervjufrågor vi använde oss av: 
 
Varför vi ser på film?   
  
När ser ni  på film?  
 
Vilken filmgenre ser ni helst? 
 
Vad är det som gör att en film är bra?  
 
År viktigt att prata om det ni ser på film?  
 
Varför tror ni att de flesta i enkätundersökningen har svarat att de ser film tillsammans med 
kompisar?  
 
Respekterar ni åldersgränser på film?  
 
Upplever ni att ni är olika kritisk till film beroende på vilken situation ni befinner er i? 
 
När ni ser en film tänker ni då på vilket budskap filmmakarna vill förmedla till publiken? 
 
Vad det är som gör att en film blir oförglömlig?  
 
Hur tycker ni att vårt undervisningsupplägg har fungerat? Vad har varit bra mindre bra?  
 
Om vi skulle ha haft mer tid på oss vad vi skulle ha kunnat fortsätta arbeta med inom detta 
arbetsområde?   
 
Skall vi ska arbeta med film och dess påverkan i skolan? 
 
Är ordet påverkan är positivt eller negativt laddat?   
  
Tror ni att det hade gjort någon skillnad för er om vi istället använt ordet inverkan i vårt 
projekt?   
 
Hur tror ni att det kan komma sig att de flesta i enkätundersökningen har svarat att de själva 
inte blir påverkade av filmvåld men att de tror att andra kan bli det? 
 
Hur tror ni att elever tänker när de svarar på skriftliga enkäter; sanningsenligt eller som  de 
tror att de som lämnar ut enkäten förväntar sig?   
 
Hur tror ni att det kan komma sig att fler anser sig vara mindre påverkade av film efter vårt 
filmprojekt än innan, samtidigt som det framkom i samma enkät att nästan alla har förändrat 
sin syn på påverkan efter projektet?



  
 

Bilaga 2 
 
Enkät 1 
 
Vi kommer under vår praktikperiod att arbeta med vårt examensarbete som handlar om film. 
Vi försäkrar att du kommer att vara anonym i vår redovisning. För att vi ska kunna få ett så 
rättvist resultat som möjligt är det viktigt att alla elever svarar, efter bästa förmåga, på alla 
frågor. Tack för din medverkan! 
 
Matilda och Marita 
 
 
 
 
Markera med ett x det påstående som du tycker bäst passar din åsikt. 
 
 

1.  Jag är övertygad om att film kan påverka mina tankar och mitt sätt att handla 
gentemot andra. 

 
�  Ja    �  Nej 

 
 

2. Genom att se på film kan jag få hjälp att lösa problem som uppstår i mitt eget liv. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

3. Jag upplever att film påverkar mig. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

4. Jag tror att andra människor blir påverkade av film. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

5. Jag upplever att filmvåld påverkar mig. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

6. Jag tror att andra människor blir påverkade av filmvåld. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 



  
 

 
 

7. Skriv ner dina funderingar om hur film kan påverka oss. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A. Vanligtvis ser jag på film;  
 
�  ensam �  tillsammans med kompisar �  tillsammans med någon vuxen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Bilaga 3 
 
Enkät 2 
 
Vi har nu arbetat under ett antal veckor med att titta på och prata om film. Denna enkät 
avslutar vårt arbete. Vi försäkrar att du kommer att vara anonym i vår redovisning. För att vi 
ska kunna få ett så rättvist resultat som möjligt är det viktigt att alla elever svarar, efter bästa 
förmåga, på alla frågor. Tack än en gång för din medverkan! 
 
Matilda och Marita 
 
 
 
Markera med ett x det påstående som du tycker bäst passar din åsikt. 
 
 

1. Jag är övertygad om att film kan påverka mina tankar och mitt sätt att handla 
gentemot andra. 

 
�  Ja    �  Nej 

 
 

2. Genom att se på film kan jag få hjälp att lösa problem som uppstår i mitt eget liv. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

3. Jag upplever att film påverkar mig. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

4. Jag tror att andra människor blir påverkade av film. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

5. Jag upplever att filmvåld påverkar mig. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 

6. Jag tror att andra människor blir påverkade av filmvåld. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 
 
 



  
 

 
7. Skriv ner dina funderingar om hur film kan påverka oss. 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
B. Min syn på filmpåverkan har förändrats efter Maritas och Matildas genomgångar. 
 

�  Ja    �  Nej 
 
 
C. Jag visste redan det som Marita och Matilda tog upp kring film och påverkan. 

 
�  Ja    �  Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Bilaga 4 
 
Till berörda föräldrar! 
 
Hej! 
 

Vi är två lärarkandidater som under veckorna 40-47 kommer att praktisera i era 
ungdomars klasser. Under denna tid ska vi inom ramen för vår utbildning 
genomföra ett utvecklingsarbete som handlar om populärfilm. Ett aktuellt och 
angeläget ämne tycker vi. Det innebär att vi vill få er tillåtelse att intervjua 
några elever och lämna ut en enkätundersökning till alla elever i grupperna, 
detta för att dels försöka förstå hur ungdomar tänker kring film och dels för att 
kunna utvärdera vårt arbete. Alla uppgifter som era ungdomar lämnar kommer 
att behandlas konfidentiellt.  
 
Har du som förälder något emot detta så hör av dig till Marita eller Matilda 
som dagtid kan nås på telefon: 141 45 
 
 
Med vänliga hälsning 
 
Marita Jonsson och Matilda Moritz 



  
 

Bilaga 5 
 
Filmer som vi använt i vårt arbete 
 
Följande filmer har vi använt kortare eller längre avsnitt av för att kunna illustrera de olika 
momenten i film som vi pratat om: 
 
Allt eller inget 
Bamse och den flygande mattan 
Bowfinger 
Den galne professorn 2 
Djungelboken 
Dog han? 
En riddares historia  
Filmantologin, del 2: Internationella klassiker  
För evigt 
Ice Age  
Independence day 
Jurassic park III 
Kejsarens nya stil 
Krig och propaganda, del 4:Propaganda och motpropaganda 
Livet från den ljusa sidan 
Maid in Manhattan 
MI 2 
Miss Secret Agent 
Nakna pistolen 33 1/3 
Notting Hill  
Pay it forward 
Pretty Woman  
Reklamfilmens  fantastiska värld 
Shanghai Knights 
Shrek  
Sju nätter, sex dagar 
Skönheten och odjuret  
Snatch  
Snuten i Hollywood 
Spiderman  
X-men 
Änglagård



  
 

Bilaga 6 
 
Sammanfattning av klassrumsundervisning  
 
Under denna rubrik följer en kort beskrivning av vårt pedagogiska arbete som vi genomförde 
under en femveckorsperiod. Varje vecka hade vi två timmar per grupp till vårt förfogande. Vi 
har under alla lektionerna fört en dialog med eleverna där vi tillsammans resonerade kring de 
olika momenten.  
 
Vi inledde vårt utvecklingsarbete, vår andra praktikvecka, med att informera om vårt arbete 
och den tänkta planeringen. Vi berättade också för eleverna om varför vi ville arbeta med film 
på detta sätt och hade en kort genomgång om vad som står i kursplanerna om film och media. 
Därefter pratade vi med eleverna om de vanligaste filmgenrerna. Eleverna fick ge förslag på 
olika kategorier och vad som är typiskt för den genren.  
 
De första två veckorna av utvecklingsarbetet ägnade vi åt att ge exempel på hur och varför det 
inom filmen används olika bildutsnitt. I en PowerPoint-presentation visade vi på olika bilders 
betydelse. Vi pratade om och visade exempel på kamerans historia, hur tekniken förändrats 
och utvecklats. Vi tittade också på en film som visade på olika kameraplaceringar och 
kamerarörelser. För att illustrera delar av en filminspelnings förarbete visade vi på ett 
textmanus och ett bildmanus. Under några av lektionerna tog vi upp hur olika klipptekniker 
och ljud kan förändra tittarens upplevelser. Vi pratade också om de olika ljuden som 
förekommer i film. Eleverna fick själva göra ett storyboard, ett bildmanus, som de sedan 
redovisade för respektive grupp. Vi hade även spelat in olika korta sekvenser, av dialog och 
musik, från film och använde detta i en tävling där eleverna fick gissa vilken film ljudet kom 
ifrån. 
 
Under vecka tre gick vi igenom filmens dramaturgi. Även här använde vi oss av 
filmsekvenser för att lättare kunna synliggöra de olika momenten, anslag, presentation, 
vändpunkter, upptrappning, konfliktlösning och avtoning. Vi tittade på en hel spelfilm 
tillsammans med eleverna. Denna film diskuterade vi sedan med dem och till grund för 
diskussionen använde vi oss av ett frågeformulär (bilaga 7). Under denna vecka pratade vi 
också om filmskapares eventuella syfte och budskap med sin film. 
 
Vecka fyra ägnade vi åt karaktärer. Genom att visa olika filmsekvenser kunde vi också 
åskådliggöra de karaktärer som vi tagit upp i vår bakgrund s. 8. Vi pratade om att det oftast är 
endast huvudpersonen i en film som utvecklas medan de övriga rollkaraktärerna är väldigt 
stereotypa och sällan genomgår någon form av förändring.  
 
Den sista veckan ägnade vi åt att prata om filmpåverkan. Vi gick igenom de tre olika teorierna 
som redovisas i bakgrunden på s.7 och poängterade att ingen av dem var bevisad som en 
sanning utan att det är just olika teorier som de själva kunde ta ställning till. Vi berättade om 
filmen Ingeborg Holm som orsakade så stora protester att det resulterade i en lagändring, se s. 
6. Vi pratade även om reklam, propaganda och motpropaganda samt visade exempel på detta 
bl.a. ett avsnitt ur vardera Viljans triumf och Diktatorn. Till slut gick vi igenom begreppet 
High Concept och vad som karaktäriserar en sådan film, se s. 5. Till sist såg vi också på Kjell 
Sundvalls film Dog han? och diskuterade den tillsammans med eleverna. 
 



  
 

Bilaga 7 
 
 
Filmfrågor att fundera kring: 
 

• Lär du känna huvudpersonen i början av filmen? Vem är huvudpersonen? 
 

• Har huvudpersonen ett mål? Vad är huvudpersonens önskan eller dröm? 
 

• Finns det några hinder? (ex. ett problem, en konflikt, ett hot, en person) Vad eller vem 
hindrar huvudpersonen att nå sitt mål? 

 
• Vilken är huvudkonflikten i filmen? 

 
• Finns det någon/några som hjälper huvudpersonen?  

 
• Var i berättelsen finns vändpunkterna? Vad är det som händer? 

 
• Vad består konfliktlösningen av?  

 
• Får du veta hur det gick med huvudpersonens önskan eller dröm? Är problemet löst? 

Har huvudpersonen lärt sig något eller utvecklats? 
 

• Vad händer efter konfliktlösningen och varför är det viktigt för berättelsen?  
 

• Finns det något budskap i filmen? Vad vill berättelsen säga dig? 
 
 


