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Abstract

This study is on the C-level in education of religion and is about how six students in the 

individual program use film and filming as support for talking about life. The purpose of 

the examine was to study if the students in this way could develop understanding for 

themselves and for their surrounding thru filming and talking. The questions which were 

put was about how students show themselves when they make films about themselves, and 

how talk about these film stories can help to further understanding of the films and the 

language and what it does to the democratic work in school.  

The sources that were used to answer the study´s issues were the films and 

the (recorded) discussions. The films and the discussions were analyzed from a 

sociocultural and a social constructionistic perspective where communication is seen as 

something we constantly construct when we meet the surrounding and ourselves. The 

camera, the picture, and the language become here tools (artifacts) which helps us to 

communicate. The students discussed the films without valuing and instead focus on 

content and form – to them a new linguistic context. They try to use the language in a new 

context – they develop their literacy.

The results revealed that the way that the students showed themselves created 

basis for new questions and thoughts which had an existential character. For instance, it 

could be about why persons in the film acted as they did (act-consequence), but also how 

the camera directed the persons acting (smiling and looking into the camera).



The discussions showed at a few occasions that the students took more place 

in the discussions when they could connect their own experiences with the films they saw. 

It was shown by them when they expressed themselves more narrative and that they didn’t 

let the talking pass through the teacher but could direct their talking to other students in the 

group. At the same time they needed to develop their talking about film (pictures) to be able 

to contribute with something in the ongoing discussion. In this way the democratic work in 

the classroom can be possible to develop when the discussion can have more equal 

participants. 

Keywords: film, film analyzing, narration, discussion, linguistic context, literacy, talking 

about life, democratic work.

 Sammanfattning

Den här studien är på C-nivå i religionsdidaktik och handlar om hur sex elever på det 

individuella programmet använder film och filmande som stöd för att samtala om livet. 

Syftet med undersökningen var att studera om eleverna kunde utveckla förståelse för sig 

själva och om sin omgivning genom filmande och samtal. De frågor som ställdes var hur 

ungdomar visar sig när de gör filmer om sig själva, och hur samtal om dessa filmberättelser 

kan bidra till vidare förståelse av filmerna och språket och vad det gör för det demokratiska 

arbetet i skolan.

De källor som användes för att kunna besvara studiens frågeställningar var 

filmerna och (de inspelade) samtalen. Filmerna och samtalen analyserades utifrån ett 

sociokulturellt och socialkonstruktionistiskt perspektiv där kommunikation ses som något 

vi ständigt konstruerar i mötet med omgivningen och oss själva. Kameran, bilden och 

språket blir här till redskap (artefakter) som hjälper oss att kommunicera. Eleverna fick 



diskutera filmerna utan att värdera och istället fokusera på innehåll och form – ett, för dem, 

nytt språkligt sammanhang. De försöker lära sig använda språket i nytt sammanhang - de 

utvecklar sin literacitet.     

De resultat som framkom var att de sätt eleverna visade sig på skapade 

underlag för nya frågor och funderingar som var av existentiell karaktär. Det kunde t.ex. 

handla om varför personer i filmberättelserna handlade som de gjorde (handling och 

konsekvens), men också hur kameran styrde personernas agerande (ler och tittar in i 

kameran). 

Samtalen visade vid enstaka tillfällen att eleverna tog mer plats i 

diskussionerna då de själva kunde koppla ihop sina erfarenheter med filmerna de såg. Det 

visade sig genom att de uttryckte sig mer berättande och att de inte lika mycket lät 

diskussionen gå via läraren utan kunde rikta sig direkt till andra elever i gruppen. Samtidigt 

behövde de fortsätta utveckla sin språkande om bilder för att kunna bidra med något i den 

fortsatta diskussionen. På detta sätt blir det demokratiska arbetet i klassrummet möjligt att 

utveckla då diskussioner kan få mer jämbördiga deltagare.

Nyckelord: film, filmanalys, berättande, samtal, språkligt sammanhang, literacitet, samtal 

om livet, demokratiskt arbete.
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Inledning

   

I 15 år har jag arbetat som lärare på gymnasieskolan. Främst har jag erfarenhet av att arbeta 

med ungdomar på det individuella programmet (IV). Det har med stor säkerhet präglat min 

syn på skola och lärande. På detta program kommer ungdomar som inte är behöriga att 

börja på nationella program eller som har hoppat av något nationellt program under läsåret 

för att sedan (kanske) söka vidare. Hit söker sig alltså inte ungdomarna utan här ”hamnar 

man” under en viss tid. Även om det fanns goda intentioner när programmet startade i 

mitten på 90-talet så blev det en uppsamlingsplats där många ungdomar hamnade som inte 

hade så god relation till skolan. Statusen på programmet blev snabbt det lägsta på hela 

gymnasiet då det sågs som ett misslyckande att hamna där. Tanken var att man på ett år 

skulle försöka vända dåliga erfarenheter till att komma vidare i skolsystemet. En väldigt 

liten del av alla ungdomar har klarat det. De ungdomar jag har arbetat med har dock många 

gånger uttalat att det har varit bra för dem att gå på IV-programmet även om resultaten inte 

alltid blivit som man hoppats på.  

Dagens skola styrs idag utifrån vissa ramar där målen är centrala. Den s.k. 

målstyrningen handlar om att eleverna ska klara av målen i de olika ämnena. Hur det ska 

göras är upp till skolan/läraren att planera (tillsammans med eleverna). Det staten har haft 

som utgångspunkt för styrningen av skolan har varit likvärdighet. Med likvärdighet menar 

man i detta fall likvärdighet i resultat. Det individuella programmet visar tydligt att 

likvärdigheten i skolan har stora brister. Många elever når inte de uppsatta målen. En sak 

man då kan rikta in sig på i denna problematik är hur skolan/läraren utformar 

undervisningen för att sträva mot likvärdighet (Lundgren, 1999, s. 9). Men hur ska då 

planera undervisningen för att förbättra likvärdigheten? I läroplanen står det:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 



behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo 94, s. 4)

En viktig utgångspunkt för planerandet är alltså att man ska utgå från den enskilde och vad 

den kan tänkas behöva. Några rader längre ner står det också:

Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. 

(Lpo 94, s. 4)

När läroplanen betonar beaktande av den enskilde vid planering av undervisningen och att 

den kan utformas efter behov för att nå de uppsatta målen, så skapar det möjligheter för hur 

undervisningen genomförs. Vad kan det betyda i det praktiska arbetet? Det ville jag 

undersöka i ett arbetsmoment i religionskunskap i en IV-klass.  

Syfte och problemställning

Studien utgår från ett arbetsmoment i religion bland en grupp elever på gymnasiet. Syftet 

med undersökningen har varit att studera hur ungdomar kan utveckla förståelse om sig 

själva och om sin omgivning genom filmande och samtal. Frågeställningarna kan delas upp 

i två:



Hur visar ungdomar sig när de gör filmberättelser om sig själva? 

Hur kan samtal om dessa filmberättelser bidra till vidare förståelse av filmerna och 

språket, och vad gör det för det demokratiska arbetet i skolan?

 

Teoretisk bakgrund

Den teoretiska bakgrunden till denna uppsats utgörs av tankar som grundas på ett 

sociokulturellt- och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien tar sin utgångspunkt i 

att se människan som en kommunicerande varelse. Det är i kommunikationen med sig själv 

och andra som människa uppfattar och skapar förståelse och mening. Med språket som 

redskap försöker man förstå och göra sig förstådd. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

ser man språket som en förutsättning för att kunna skapa sig uppfattningar om världen 

(Burr, 2003, s. 8). Det är i det sociala mötet kunskap uppstår. Kunskapen tar olika former 

beroende på hur interaktionen ser ut. Språket blir utifrån detta synsätt något som är i 

relation till någon eller något. Det blir ett redskap vi använder oss av, vi språkar, och på så 



sätt ser man det som en praktisk verksamhet (Burr, 2003, s. 17ff.). Även det sociokulturella 

perspektivet ser språket som en del av mänsklig verksamhet och inte som något i sig självt. 

Att kunna uttrycka något, att behärska begreppsliga system och kunskaper, är att kunna 

göra något. (Säljö, 2000, s.87) Med språkets hjälp kopplar vi ihop tanke och handling. Det 

inre och yttre hos människan länkas samman av språket. Det gör den genom att den 

strukturerar vår erfarenhet av världen och av oss själva. När vi utvecklar vårt språk lär vi 

oss inte bara ord utan vi har också uppmärksammat nya saker i vår omvärld när vi också 

”språkat” om dem. Man kan säga att det sätt vi har strukturerat språket bestämmer hur vi 

strukturerar vår erfarenhet och vårt medvetande. Men samtidigt är våra erfarenheter och 

medvetande det som strukturerar vårt språk. De båda delarna konstruerar och utvecklar 

varandra hela tiden. Ett exempel kan vara att människor på Grönland har många olika namn 

för snö. Vilket ord man använder beror på hur snön är. Eftersom man på Grönland lever i 

den miljön man lever så blir snö ett centralt fenomen. Många ord för snö skapar 

medvetande om dess olika former och vice versa. Att använda språk för att sätta ord på 

saker man tar för givna är också en viktig del av vår strukturering av världen. Att kreativt 

arbeta med språket och vår uppfattning av världen är att kunna synliggöra vanor och 

konventioner. Här kan konsten vara till hjälp för att märkvärdiggöra det vanliga. Där kan 

man leka med konventioner och sätta in dem i annan tid eller rum (Wertsch, 1998, s. 18). 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det som kan uppfattas som självklarheter 

också något som är konstruerat av människor utifrån vissa förutsättningar.   

När vi kommunicerar är vi hela tiden i en aktiv process. Det innebär inte att vi uttrycker oss 

hela tiden utan också att vi bearbetar intryck utifrån. I ett sociokulturellt perspektiv använder 

man sig av ett begrepp man kallar mediering. Med mediering menas att vi aldrig möter 

verkligheten direkt utan detta möte alltid filtreras av olika saker. En sak filtreringen sker via, 

är vår kultur. Inom denna har människan skapat en slags ordning. Språket, 

vardagshandlingar och tidsuppfattning kan vara exempel på detta. Människans förståelse 



bygger på detta sätt på den kultur hon skapat – utifrån sitt sammanhang (kulturen) förstår 

hon fenomenen (Säljö, 2000, s. 100f.). På det individuella planet kan man säga att 

medieringen grundas på de erfarenheter man bär med sig i mötet med omvärlden. Min 

förförståelse blir avgörande för hur jag ser på fenomenet ifråga. Det som för mig tycks vara 

en direkt upplevelse av verkligheten existerar inte enligt det sociokulturella synsättet 

eftersom allt som människan erfar är något som är medierat av tidigare upplevelser och 

erfarenheter. (Säljö, 2000, s. 81) Den medierande världen blir därför alltid subjektiv – unik 

för varje individ – trots att den hela tiden är påverkad av gemensamma referenser. 

Via medieringen upplever hon sin omvärld och med artefakter utvecklar hon 

sitt lärande i världen. Artefakt (eller redskap) är de resurser man har med sig i en 

lärandesituation, dessa kan vara fysiska och/eller mentala. Tekniska redskap som kameran 

är exempel på artefakt som vi har utvecklat under lång tid. Den kan ses som en sak 

bestående av mentala förmågor (kunskap) som, via språket, har samlats ihop över tid. 

(Säljö, 2000, s. 81f.) 

Språket som redskap

Till artefakter kan vi alltså räkna vårt språk. Det språk vi använder oss av har vi fått genom 

att vi använt och införlivat andras språk. Vår omgivning har på olika sätt format vårt språk 

så en individs språk har alltid spår av andras språk. Det är alltså sammansatt av många 

röster och kan därför studeras utifrån detta sammanhang. Man kan då fråga sig vem, eller 

vilka, det är som pratar när vi hör vissa typer av uttalanden (Wertsch, 1998, s.26, Säljö, 

2000, s. 67).  Hur uttrycker sig t.ex. eleven i klassrummet? Kan vi uppfatta flera röster i det 

som eleven säger? Finns där spår av elevens egna tankar eller finns det spår av t.ex. 

läroboksuttalanden? I skolan, likväl som i andra sammanhang, finns det speciella sätt vi 

pratar på. Det är till stora delar format av hur man historiskt har pratat i skolan, vilket också 



har att göra med hur man tänker inom skolans kultur. Skolans ”kulturella redskapsbod” bär 

på en auktoritet som ligger i språket. I klassrumssituationen finns ofta ett sammanhang 

(diskurs) där läraren har en roll och eleven en annan. Läraren är den som startar upp arbeten 

och ställer frågor, eleven är den som svarar och tar vid där läraren avslutade uppstarten. 

Läraren blir till slut den som också utvärderar det genomförda arbetet. Språket verkar i detta 

sammanhang på ett speciellt sätt där färdigheter och begrepp förmedlas från lärare till elev. 

Det kan det göra för att de inblandade oftast godtar denna diskurs (Wertsch, 1998, s.69). 

Det här skapar öppningar för vissa typer av erfarenheter och kunskaper, men utesluter 

samtidigt andra. Vi har alla gått i skola och är formade av den skolkultur som historien varit 

med att forma (Säljö, 2000, s. 67, Burr, 2003, s. 48). Det kan då bli svårt för oss att se och 

prata om andra sätt att vara i skolan, för det kan då upplevas som att det inte är skola, 

åtminstone inte lika mycket som den man kände sedan tidigare.

Skolans olika sätt att ”språka” på kan kopplas till Bakhtin och hans tankar om 

språkgenrer. Enligt Wertsch, som sammanfattar Bakhtins idéer, kan det beskrivas som att 

man grupperar olika yttranden till speciella klasser av språksituationer. Vi använder språket 

på olika sätt i olika sammanhang och detta går att dela in i olika genrer. När vi lyssnar på 

andra så skaffar vi oss från början tankar om vad som kommer att sägas och hur det 

kommer att sägas. Vi försöker få en bild av yttrandet innan det sägs. Denna strävan efter 

sammanhang i yttranden bygger på idén om genrer. Vi använder t.ex. språket i klassrummet 

på ett sätt som skiljer sig från det då vi går på rast. Det sociala språket kopplas till speciella 

grupper av talare. För skolans del kan det vara av intresse att lyssna efter hur elever 

samtalar i klassrummet för att det som yttras där är nära kopplat till mening (Wertsch, 1998, 

s. 75 ff.). Kan skolan arbeta med språkutveckling i ett meningsfullt sammanhang så finns 

det bättre möjligheter för eleverna att lära sig nya språkgenrer. 

Narrativitet



När språket används som redskap för att visa hur saker hänger ihop så använder vi 

berättelser. Sedan människans ursprung har berättandet varit en viktig del av våra liv. 

Behovet och lusten av att berätta, och att lyssna på berättelser, verkar vara något som är 

starkt förknippat med vilka vi är, vår identitet. Men berättelser knyter också ihop oss med 

olika platser där även dåtid, nutid och framtid knyts ihop. Man kan säga att berättelser 

skapar en struktur och ett sammanhang för det människan vill säga och för hur hon förstår 

sin omvärld. Intrigen, eller problemet, är det som sätts i centrum av en berättelse. Runt 

denna kopplas handlingar personer och konsekvenser samman (Kristensson Uggla, 1994, 

s. 405ff., Burr 2003, s. 143). När vi konstruerar berättelser skapar vi också världar där 

teman, personer och handlingar kan få olika framträdande roller. 

När berättelser används kopplar vi dem gärna till frågor om vad som är 

verklighet och fantasi. I ett sociokulturellt- eller socialkonstruktionistiskt perspektiv finns 

det ingen motsättning i detta utan det är något som hela tiden existerar samtidigt. 

Berättelsens förhållande till verkligheten är i olika grad en reflektion av verkligheten. På 

något sätt behöver den vara ett urval av verkligheten då berättelsen t.ex. kan utgå från 

känslor eller faktiska skeenden. Men den behöver också vara en avvikelse från verkligheten 

där den kan förflyttas i tid och rum (Wertsch, 1998, s. 91).

En viktig funktion berättelsen har finns i glappet mellan verkligheten och 

berättelsen. Där ligger den narrativa fantasin där kreativiteten är en viktig del men i detta 

glapp ligger också distansen till verkligheten, den som behövs för att ge utrymme för 

kritiskt tänkande (Koppfeldt, 2005, s. 166).

Bilden som artefakt och ett vidgat textbegrepp

Ett fenomen som är tydligt i vår tid är mediernas roll. Bilderna och ljuden sköljs över oss 



idag mer än någonsin via telefoner, datorer och tv-apparater. En genomgripande förändring 

som skett är att vi har estetiserat allt större delar av vår tillvaro (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006, s. 83). Musik och bilders spridning fångar i allt högre grad vår 

uppmärksamhet. Framförallt har den visuella betydelsen av vår uppfattning av omvärlden 

ökat. Snabba bildbyten och ständig ny stimuli krävs för att fånga människors intresse. Vi är 

idag alltmer tillgängliga för teknik och bilder. Mobiltelefoner, allt fler tv-kanaler och högre 

uppkopplingshastighet på datanätet har blivit en vardag för oss under en ganska kort 

tidsperiod. För bildens del leder det snabba flödet lätt till att vi bara hinner uppfatta 

bildernas yta (Ziehe, 1994, s. 161). Det blir ett sätt vi lär oss att se bilder på. I detta 

sammanhang litar bildproducenterna på bildens förmåga att direkt kunna signalera budskap 

till oss. Den gör det på ett sätt som en text aldrig skulle kunna göra. En kort blick mot 

bilden och vi har registrerat den. 

I en snabbt förändrad värld, där medierna får en alltmer framträdande roll, blir 

det svårt att hinna uppfatta vad detta gör med oss och vad vi gör med medierna. Vad får vi 

för kunskaper om världen när den förmedlas via medierna till oss? Språket har fått helt 

andra diskurser att verka i med mediernas intrång och det ställer andra frågor kring 

kommunikation än tidigare. Det uppstår t.ex. helt nya begrepp och symbolvärldar genom 

användandet av sociala medier.

Bilder kan betraktas som texter på så sätt att de består av tecken eller 

symboler. Läran om tecken kallas inom vetenskapen för semiotik. På liknande sätt som vi 

läser texter kan vi också läsa bilder. Bilden har dock en friare struktur då det inte finns 

någon direkt start och slutpunkt för läsandet. Det gör att läsaren av bilden själv kan 

bestämma var man vill ta sin början. Ett användbart sätt att närma sig bilder är att först 

fokusera på bildens denotativa nivå. På denna nivå letar ”läsaren” efter detaljer och delar i 

bilden och försöker sätta ord på hur de förhåller sig till helheten. Exempel på frågor som 

”läsaren” kan ställa sig är: Vad är det vi faktiskt ser i bilden? Vart i bilden finns dessa 

saker? Vad finns för skillnader mellan olika delar av bilden? Kan jag hitta teman i bilden? 



Den här tekniska beskrivningen är en tänkt ingång i bilden och har som funktion att 

aktivera seendet. Den efterkommande, konnotativa nivån, är en friare, egen associerande 

del. Här handlar det mer om vad bilden berättar för individen och hur ”läsaren” tolkar det 

utifrån de upptäckter som gjorts på denotativa nivån (Lindgren & Nordström, 2009 s. 69 

ff.).

När vi läser bilder på detta sätt kan det beskrivas som att vi förvärvar och lär 

oss behärska nya sammanhang för språket. Inom språkvetenskapen förekommer begreppet 

literacy vilket skulle kunna beskrivas som ett förvärvande och lärande av språk som vi inte 

har med oss från vår tidiga barndom. Det handlar alltså om en språkinlärning som ligger 

utanför det språk vi lärt oss från födseln (den primära diskursen). Om bildspråket är ett 

exempel på ett nytt sammanhang för språket så är också användningen av språket i skolan 

(som institution) det (Gee, 2006, s. 4).

I det sociokulturella perspektivet är det av stor vikt att lära sig skilja mellan 

vad som antas och vad som påstås. Är det världen vi ser eller är det bilder av världen vi 

ser? Det är viktigt för hur vi sedan drar slutsatser kring generella saker. Att bli klar över 

vad som är vad skapar förutsättningar för hur man ger och tar mening i det vi ser (Säljö, 

2000, s. 201ff.). Om vi tittar på nyheterna på tv och ser på ett svep om utrikesnyheter så 

kan vi fara över olika världsdelar på ett par minuter. Ett inslag kan handla om 

översvämningar i Bangladesh, nästa med oroligheter i Colombia. Vad är det egentligen vi 

får reda på i sådana här typer av bildsvep? Ofta visar bilderna förtvivlade eller upprörda 

människor men det sammanhang de visas i är som ett kort inslag i en nyhetssändning. 

Två av bildens mest speciella bidrag är dess förmåga till tids- och 

rumsförflyttningar. För att upptäcka vad bilder av världen gör med oss, men också vad vi 

gör med bilderna av världen, så behöver vi gå in och ta del av denna process. Därför blir 

skapandet av egna bilder så centralt för att bidra till literaciteten. Här finns en möjlighet till 

reflektion, en reflektion kring de bilder man har producerat. Man får då tillfälle att möta sina 

egna tankar. Det skapar också större möjligheter till förvärvande och lärande av ett 



bildspråk. Att undersöka bildens avsändarkontext blir en viktig del i att förstå 

sammanhanget där bilder skapas. När bildens mottagarkontext undersöks fokuserar man på 

att undersöka vad den kan säga oss (Lindgren & Nordström, 2009 s. 74). Även där spelar 

sammanhanget stor roll där bildens mångtydighet och öppenhet för tolkning kan sätta 

prägel på bildsamtalen.

Bilden som en alternativ kommunikationsform kan leda till att andra röster än 

de mer traditionella blir hörda. I skolans kultur finns vissa traditionella sätt att kommunicera 

på. I denna kultur finns, som beskrivits tidigare, olika maktstrukturer. Olika former att 

uttrycka sig på kan ha olika status om man ser hur t.ex. det skrivna ordet förhåller sig till 

bilden. Den alternativa formen kan därför bidra med andra sätt att se på världen (Aulin 

Gråhamn, 2004, s. 178). 

Att samtala 

Skolan är en mötesplats där samtal försiggår hela tiden. I det här avsnittet kommer det att 

handla om de samtal i skolan som har en idé om lärande och där man har ett bestämt 

ämnesinnehåll för samtalet. Texten ska ge en teoretisk bakgrund för studiens undersökande 

avsnitt. Det handlar om hur man kan verka för att samtalet ska främja demokrati, 

meningsskapande och livsförståelse (se avsnittet Syfte och problemställning). I det här 

sammanhanget så handlar det också om hur man kan främja dessa saker i samtal kring film. 

 Om vi utgår från ordet samtala säger det att man talar samman någonting. 

Verbet säger oss också att det är något man gör – en handling. Att samtala handlar då om 

att vi ska arbeta för att bli förstådda av andra i det sammanhang samtalet förs. Hur detta 

samtal förs blir avgörande för hur vi förstår varandra. Ett mål med samtalet är att det görs 

med en demokratisk utgångspunkt.

I boken Utbildning som kommunikation – deliberativa samtal som möjlighet, skriver 



Tomas Englund om kunskapsbildning och omdömesbildning. Skolan bär på en tradition av 

kunskapsbildning där själva innehållet är i fokus för kommunikationen. Läraren har länge 

varit den traditionella förmedlaren av kunskap. Men om man ser till kommunikationens 

omdömesbildning, vilket betyder att skolan lär eleverna hur den goda kommunikationen 

kan se ut genom att göra den så arbetar innehåll och form tillsammans. Att arbeta med 

demokrati och meningsskapande är att bygga in kommunikationsformer för detta när man 

tar upp olika kunskapsinnehåll (Englund red. 2007, s.11).

Samtalet i klassrummet kan sträva efter att fungera som en mindre 

demokratisk enhet. I detta ligger att läraren strävar efter att varje elev blir aktiv i detta 

samtal. Aktiviteten grundas i att alla närvarande är beredda att anta den utmaning det 

innebär bl.a. att fritt våga uttrycka sina egna tankar i gruppen och att allas uttryck tas emot 

på ett tillitsfullt sätt. Det finns flera svårigheter med det arbetet. En är den tidigare beskrivna 

rollfördelningen av elev och lärare som på olika sätt präglar samtalet i skolan. Att en person 

värderar de andra i klassrummet och att det är en förutsättning för betygssättning präglar 

hela tiden arbetet. Om det demokratiska arbetet ska främjas så behöver man försöka 

minimera denna påverkan mot ett mer jämlikt samtal. En regel som kan införas innan 

samtalet börjar är att man ska undvika att använda ord som värderar andras kommentarer 

eller filmer. Det handlar om ord som bra, dålig, snygg, ful, rätt, fel och liknande. Att 

undvika värderanden om andras uttryck hjälper deltagarna att våga pröva sina tankar och 

säga saker som man inte är helt säker på och där det heller inte kanske finns färdiga svar. 

(Hultin, 2007, s. 332) Men det hjälper också deltagarna att mer hålla sig till det faktiska 

innehållet i det man talar om. Det stramar upp samtalet så det blir mindre av tyckanden och 

mer av förklaringar kring varför man tänker på det ena eller andra sättet. När vi väljer att se 

samtalet som en kommunikativ praktik, en verksamhet som man gör och som betyder 

någonting, blir det också viktigt med det språkliga uttrycket – hur jag uttrycker mig. Eller i 

det här sammanhanget: Hur kan jag prata om bilder/filmer i gruppen när jag inte använder 

mig av värderande ord? 



Antar elevgruppen utmaningen att följa samtalsformen så kan man 

tillsammans skapa en egen talgenre (jmf. med språkgenre och Bakhtin s. 3). En genre som 

skulle kännetecknas av ett undersökande av språket och filmerna vi tittar på när vi samtalar. 

Vi undviker värdeord för att fokusera på innehållet och vi kan också skapa en ordning för 

hur vi kan prata om filmerna. I den första delen av samtalet kan vi fokusera på att försöka 

sätta ord på och beskriva den film man nyss sett. Det markerar att vi faktiskt har sett det vi 

tittat på och att vi satt ord på detta. Att sätta ord på saker är också att märkvärdiggöra det 

sedda så att det inte bara går oss förbi, vare sig det är något spektakulärt eller något 

vardagligt (Burr, 2003, s. 15). Sätter vi ord på det stannar det också kvar längre än om det 

inte uttalats. Att tillsammans berätta för varandra vad man tittat på kan uppfattas som att 

man pratar om självklarheter och det kanske är det men märkvärdiggörandet av det 

självklara är en viktig del då den, via filmen och samtalet, kan få oss att se oss själva utifrån 

på ett annat sätt. Den lägger ju grunden till en efterkommande tolkningsfas och ju 

noggrannare man kan vara i märkvärdiggörandet desto mer har man med sig in i 

tolkningen. I den senare kan vi bearbeta filmen vi pratat om i en friare form (Emsheimer, 

Hansson, & Koppfeldt, 2005, s. 174). När man tittar och samtalar i grupp processar och 

reflekterar man också i grupp. Samtalet kan få processen att leda framåt när deltagarna för 

varandras tankar vidare. I dialogen med varandra möter man de andra deltagarnas reaktion 

på sina egna uttryck. Dessa reaktioner ger den enskilde en möjlighet att förstå sina egna 

intentioner på ett annat sätt. Gruppen reflekterar den enskildes intention, så som den 

utrycker sig i handling. Detta sker också i en gemensam skapad talgenre (Uljens, 2001, s. 

89 ff.). 

Det ovan beskrivna är det eftersträvansvärda som på sikt är ett mål men det är 

en process fram dit. I början behöver samtalsledaren ta på sig en mer ledsagande roll. Ett 

sätt att göra det på är att använda sig av det ”sokratiska samtalet”, där undervisaren 

använder sig av frågor som syftar till att försöka utveckla elevernas tänkande. Det handlar 

om att ställa frågor som inte har färdiga svar utan bygger mer på undersökande och 



utredande frågor. Att också lyssna till vad de olika deltagarna har att säga leder till att vi får 

inblick i fler tankevärldar och uppfattar saker som vi själva inte skulle ha klarat på egen 

hand (Pihlgren, 2005, s. 1-2).   

Det jag har gjort en skiss av är att samtalet om bilder, hur de är uppbyggda, vad man ser 

och tolkar har med livet att göra. Det kan hjälpa oss med ett skapa andra samtal i skolan än 

de skoltraditionella. Att tillsammans prata om bildens form kan hjälpa till med att närma oss 

nya bilder och andra företeelser i samhället. Med hjälp av bilden och samtal om den kan den 

berätta saker för oss och den kan få oss att se vad vi själva lägger till för berättelser när vi 

ser den. Bilden kan alltså vara till hjälp då vi pratar om världen men då behöver vi också 

lära oss vad som är värld respektive bildvärld. Den franske filosofen Foucault säger att vi 

behöver bli medvetna om hur det kommer sig att vi ser saker som vi gör. Det är viktigt för 

oss för att då kan vi, när vi lever i en så snabb föränderlig tid, se hur makten arbetar. Om vi 

lär oss att se hur bilder verkar i vårt samhälle så upptäcker vi alltså makten på ett annat sätt 

(Burr, 2003, s. 80).  

Denna uppsats utgår således från teorier om ett sociokulturellt- och ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det innebär att man ser människan som en kreativ 

kommunicerande varelse där hon skapar mening i mötet med sig själv och sin omgivning. I 

världen använder människan olika hjälpmedel s.k. artefakter, vilka kan vara fysiska och 

mentala. Världen hon befinner sig i möter hon aldrig direkt utan alltid medierad, vilket 

innebär att hon filtrerar mötet med världen utifrån den kultur och historia hon är en del av. 

Med språket som redskap strukturerar hon sin uppfattning av världen, men den strukturerar 

också hennes språk. För att kunna bryta denna växelverkan behöver vi använda språket 

kreativt då vi kan möta det självklara på ett nytt sätt. Det här gäller i allra högsta grad för 

skolan. Det språk som används där, och de förväntningar som finns på hur man ska 

uppträda, är starkt formade av lärar- och elevrollen. Med bildberättelser och samtal kan man 

utmana dessa roller.

Med berättelser skapar vi sammanhang i språket och den hjälper människan 



att förstå sin omvärld. I det avstånd som finns mellan berättelse och verklighet skapas 

möjligheter till kritiskt tänkande.

Bilder kan ses som texter. Att lära sig läsa dem innebär att man lär sig 

använda språket i ett nytt sammanhang. För att upptäcka hur bilder kan verka med oss så är 

det ett värde i att producera filmer själv och samtala om dem. Ett begrepp som är vanligt när 

man talar om att lära sig språka i nya sammanhang är literacitet.

 

Metod

Genomförande



 

Uppgiften som presenterades av läraren för eleverna bestod i att de skulle berätta om sig 

själva med hjälp av en filmkamera. Det kunde handla om intressen, kompisar, släkt/familj, 

skola eller något annat som hade med eleven att göra. Filmen skulle vara 3-5  minuter lång 

och eleven själv skulle vara framträdande i filmen. Att de skulle filma berodde på de 

egenskaper filmen som form har. För eleverna handlade det om att bli bekant med 

filmkameran och vad den kunde göra. Bilder, i alla möjliga former, är något som 

genomsyrar vår tid och som vi matas med varje dag, därför var det viktigt att eleverna själva 

fick möjlighet att vara producenter. I filmarens roll, som skapare av bilder, fick man själv 

bestämma över innehållet och se att bilder inte kommer till av en slump. Här fanns makten 

att välja bilder själv. Det var därför viktigt att ungdomarna skulle få ta avstamp i sina egna 

tankar om sig själva och att det som visades skulle bli mottaget som ett studiematerial där 

form och innehåll hölls ihop. 

Men filmandet som form har också betydelse för uppvisandet och 

diskussionen efteråt. För det första är den lätt att se, då bilder talar direkt till oss som tittar 

på ett annat sätt än t.ex. text. Flera av eleverna har lättare att se filmberättelser än att läsa 

historier i skriven text. För det andra är den konkret i den betydelsen att den är lätt att 

studera och det som syns i bild kan man prata om (ibland också det man inte ser). Filmerna 

visades först en gång från början till slut, därefter spelade läraren upp de avsnitt 

elevgruppen behandlade i samtalen. Ibland användes också pausknappen för att eleverna 

skulle få god tid till bildsamtalen. För det tredje är den, samtidigt som den är konkret också, 

öppen för tolkning. Eleverna la alltid in egna saker i bilderna som skiljer sig åt beroende på 

vilka erfarenheter de själva har. Här ledde läraren diskussionen och försökte få eleverna att 

ta för sig mer och mer i samtalen. 

Innan samtalen började bestämde läraren regler för hur gruppsamtalet skulle 

gå till. Den första var att eleverna skulle prata om filmen först och att filmaren skulle sitta 

och lyssna. I slutet av samtalet skulle filmaren få komma med i dialogen och prata om det 



de andra hade sagt och om sin film. Den andra regeln var att eleverna skulle undvika att 

använda värderande ord. Här skulle ord som fin, ful, bra, dålig m.fl. inte finnas med. Den 

tredje regeln var att ungdomarna först skulle försöka beskriva filmerna så bra de kunde 

innan de började prata om vad de tänkte och trodde.

Reglerna var till för att samtalen skulle skapa en viss ram (genre) för hur de 

kunde prata om film. Alla samtal följde samma mönster. Filmaren, som i början satt och 

lyssnade, fick höra vad andra sa om hennes/hans film. I formen för samtalet låg det också 

en träning i lyssnande. Men här var det också en möjlighet till att se hur filmen uppfattades 

av andra och hur det stämde överens med det eleven själv tänkte när denne gjort filmen. Här 

skapades en situation där reflexiviteten (spegling mellan sig själv och omgivningen) kunde 

bli konkret och samtalas om i klassrummet. Stämde det som vi pratade om med det som du 

menade med det här avsnittet i filmen? Är en fråga som var aktuell när filmaren släpptes in 

i gruppsamtalet på slutet. För att samtalen skulle få den trygga inramning den behövde blev 

de värderande uttalandena viktiga att undvika. Men att undvika värderande ord gjorde också 

att det blev mer fokus på innehållet i filmerna. I diskussionen blev seendet och tolkandet det 

viktiga.  

Studien analysmaterial grundas på 6 filmer och 6 samtal från gruppen. 

Utgångspunkten för samtalen har varit att, i deliberativ- och sokratisk anda, försöka få 

eleverna att upptäcka saker i filmerna med hjälp av frågor jag ställer till dem (Pihlgren, 

2005, s. 1-2). Det deliberativa inslaget har varit den strävan att försöka få eleverna att 

utveckla sitt språk och tänkande, och att våga ta större plats i samtalen. Att samtalen också 

varit i sokratisk anda handlar om att läraren har ställt frågor med syftet att aktivera 

ungdomarnas egna tankar där utgångspunkten varit att eleverna själva har kunskaper inom 

sig som de hela tiden kan utveckla. Det sokratiska synsättet att samtala kan på detta sätt ses 

som en väg mot ett deliberativt samtal. 

  Det insamlade materialet har sedan analyserats (filmer och samtal). De delar 

av materialet som knyter an till frågeställningarna redovisas på olika sätt i uppsatsen. Hela 



analysmaterialet finns bifogat (se bilaga1, USB-minne).      

Analys

Som en utgångspunkt för filmanalyserandet var att det skulle bygga på den semiotiska 

läran. Jag letade efter tecken och mönster som kunde inordnas i teman. Det viktiga var att få 

teman som var tvärgående så det gick att dra paralleller mellan olika filmer. Efter hand växte 

sex teman fram: hur vi ser personen, handlingar, plats och identitet, socialt sammanhang/

relation till omgivningen, tecken, symboler och genre, samt berättartiden och handling-

konsekvens.  

De samtal jag sedan skulle analysera spelades först in. Därefter skrevs de ut och 

analyserades. Här utgick jag ifrån alla samtal när jag sökte olika teman. Det viktiga här var 

att lyfta fram teman som hade sin utgångspunkt i undersökningens teoriavsnitt och som, på 

olika sätt, visade hur samtalen utföll. Här växte fem teman fram: se och tolka: en missad 

möjlighet till upptäckt, samtalets röda tråd och demokratiska möjligheter, bilder vi bär inom 

oss, sökande efter språk, bilder och mönster, samt filmarnas kommentarer.

Forskningsetiska frågor

Under studiens gång har det varit viktigt att ha ett etiskt perspektiv. Det gäller inte minst när 

man studerar andra människor och använder sig av ljud- och bildinspelningar. Innan själva 

studiearbetet började frågade jag elevgruppen om de ville delta i en studie där deras filmer 

och samtal skulle spelas in och analyseras. Men det räckte inte med deras godkännande. 

Eftersom det är ungdomar i gymnasieåldern, där tre i gruppen inte var myndiga, skickade 

jag brev hem till de omyndiga elevernas föräldrar med samma förfrågan för godkännande 



innan det var klart att börja (se bilaga 2 och 3) (se vetenskapsrådet, 2011, s 42). Jag 

informerade även rektor om att det gjordes en undersökning bland min elevgrupp.  

Inom det vetenskapliga arbetet finns riktlinjer kring god forskningssed. Den 

använder sig av fyra begrepp – sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet - 

vilka är av stor vikt att beakta i forskningsprocessen. I offentlighet- och sekretesslagen 

finns ett kapitel som behandlar skydd till enskild inom forskning (24 kap). Här behöver 

man beakta den enskildes integritetsskydd. Denna studie vore inte möjlig att göra om 

sekretesslagen skulle gälla till fullo. Det är ju så att eleverna och föräldrar till de omyndiga 

eleverna har gett sitt godkännande till att använda det inspelade materialet för syftet att 

användas i ett uppsatsarbete. 

Målet i arbetet med ungdomarna har varit att det ska bedrivas i en så trygg 

miljö som möjligt. För undersökningens del så har det varit en förutsättning att de som varit 

i klassrummet har visat sin film och varit med i samtalen om sin egen och andras filmer. 

Det har alltså inte varit tillåtet med någon publik utifrån. De visade filmen behövde mottas i 

en trygg miljö. Inte minst behövde de inblandade vara införstådda med vad det innebär att 

visa upp sig inför andra. På så sätt kunde respekten för andras arbeten vävas in under 

arbetets gång. Som en anknytning till detta låg också en uppmaning till ungdomarna i 

gruppen att vara försiktiga med att prata om varandras arbeten på efterföljande raster. För 

mig som gjort studien är det av största vikt att tystnadsplikten hålls. Det som kommer ut är 

det som studieresultaten visar. Andra saker har stannat inom klassrummets väggar.  

När inspelningar hade gjorts med både film och ljud så ställdes det vissa krav på hur 

anonymiteten kunde tillgodoses. I ungdomarnas filmer var de själva med och i 

samtalsinspelningarna förekom vissa förnamn emellanåt. Frågan var då om detta kunde 

sägas tillgodose de förväntningar på anonymitet som riktlinjer för god forskningssed 

förespråkade. I det skrivna materialet var namnen på personerna utbytta.

Det sista av de fyra begreppen rör konfidentialitet och handlar om hur de 

undersökta personernas integritet kan skyddas på bästa sätt. En viktig sak handlar om det 



man pratat om i diskussionen kring filmerna. Då avsnitten i filmerna kunde vara av mer 

eller mindre personlig, eller privat karaktär så var det viktigt för de inblandade att vara 

förvissade om att det var bilderna som behandlades, inte någon person (Vetenskapsrådet, 

2011, s 67-69).

     

Studiens förankring i religionskunskapsämnet och tidigare 



forskning

Studiens förankring i religionskunskapsämnet

Studien har sin utgångspunkt i religionskunskapsämnet då språkutveckling kring livsfrågor 

tillhör ämnets kärna. Jag har valt att fokusera på två avsnitt i grundskolans kursplan för 

religionskunskap. Det första står under avsnittet Ämnets syfte och roll i utbildningen. Där 

står det att religionskunskapen ska bidra till att utveckla förmågan att förstå och reflektera 

över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. 

(s. 1) Samtalen om filmerna är i studien viktiga delar då det skapar möjlighet att se sig själv 

och den omgivning man berättat om utifrån. Filmerna blir på detta sätt ett konkret verktyg 

att reflektera om. 

Det andra avsnittet står under Ämnets karaktär och uppbyggnad med underrubriken 

Livsfrågor och livstolkning. Där står att:

Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans 

frågor inför livet och tillvaron oavsett om dessa uttrycks religiöst 

eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör 

till ämnets kärna. Varje människa har en mer eller mindre uttalad 

strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta 

kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter. 

(s. 2)

Här är ungdomarnas egna berättelser om sig själva utgångspunkten. Dessa berättelsers 

innehåll och form samtalar vi om. I filmerna reflekterar eleverna över vad de ser och tolkar. 



Tidigare forskning

Den här studien handlar i vid bemärkelse om vad ungdomar lyfter fram när de berättar om 

sig själva och hur de pratar om detta. Några berättelser är påhittade, andra inte. Om man 

tittar närmare på vilken forskning som bedrivits tidigare på detta område så får man dela 

upp detta i mindre delar för att hitta anknytande studier.

En som har studerat barns tankar om livet utifrån många olika aspekter är S. 

G. Hartman. Det som knyter an till den här studien är att han kopplar ihop det vardagliga 

livet med existentiella frågor. Det kan mycket väl vara så att kamrater är det som är det 

viktigaste i livet för en tonåring och att detta uttrycks i varandet (Osbeck, 2006, s. 113).

Berättelserna från ungdomarna som studien utgår ifrån är egenproducerade 

och en avhandling som har liknande utgångspunkt är Att göra skillnad: Representation, 

identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film (Lindstrand 2006). 

Även om den är kopplad till ett annat ämnesfält (pedagogik) så finns likheter i att man här 

studerar ungdomarnas egenproducerade filmer. Man gör det också utifrån frågor som har 

att göra med hur man kommunicerar med sina filmer, hur denna kommunikation 

organiseras och hur det sociala samspelet visar sig i filmerna. En liknande ansats har 

avhandlingen Laddade bilder: Representation och meningsskapande i unga tjejers 

filmberättande (Öhman Gullberg , 2008). Här kopplas filmerna mer till diskussioner kring 

kön.

 En rapport som knyter an till det här arbetet på många sätt är Gör min 

moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom 

huvudämnet religionsvetenskap och lärande (Lindh, 2004). Här behandlas hela 

bildbearbetningsprocessen utifrån att-se-och-tolka-perspektiv. Dessutom kopplar den detta 

perspektiv till religionsvetenskapen. Här möts bild, språk, egna erfarenheter och kreativitet.

   



Att analysera filmerna och samtalen

Ungdomarna fick som uppgift att berätta om sig själva med film. Hur har de gjort det? 

Studiens första frågeställning - Hur visar sig ungdomar när de gör filmberättelser om sig 

själva? – är det som är övergripande för analysen. Utifrån tvärgående teman presenteras 

filmerna. Jag lyfter fram delar från alla filmer till samtliga temata. 

Därefter går jag över till samtalet om filmen. Här är studiens andra frågeställning – 

Hur kan samtal om dessa filmberättelser bidra till vidare förståelse av filmerna och språket? 

– utgångspunkt för analysen. Även här har jag valt tvärgående teman men här lyfter jag inte 

fram delar av samtalen från varje film. Istället har jag valt att utgå från allt insamlat 

samtalsmaterial då mycket upprepningar görs i de olika filmsamtalen.  

För att lättare kunna följa tvärgående temata sätts en titel till varje film och det 

görs en kortare redogörelse av innehållet. Titlarna är skapade för denna undersöknings 

skull och är inte gjorda av filmmakarna själva. 



Filmbeskrivningar

En kväll hemma

I inledningstexten visas i vit text med svart bakgrund och vi hör ett ensamt piano spela ett 

lite långsamt klassiskt stycke. Bilderna visar sedan en man som går emot oss ute i 

vintermörkret. Det är snö på marken och vi ser lite ljus i fönstren från näraliggande hus och 

nån gatlykta.  Mannen går in i ett hus, in i trappuppgången och upp via trappen. Hela tiden 

går han mot oss tittare. När han närmar sig dörren han ska låsa upp så ändras musiken. 

Man hör en flöjt och trumpet och de låter tillsammans lite oroliga. Mannen låser upp och 

går in genom dörren. Väl inne i lägenheten börjar han ta av sig ytterkläderna och går sakta 

mot oss. Han ropar hallå och musiken ändras igen. Nu är det mer fart och synten vi hör ger 

lite av feststämning. Mannen hänger in sina kläder och tar sig in mot vardagsrummet. Han 

går emot oss och det ser ut som han ska trycka på en lampknapp samtidigt som han går in i 

rummet. Musiken byts till något helt annat. Lite gnissel och känslan av lite mystik. Mannen 

går in i rummet och rör sig mot vänster i bild mot en dator som finns i hörnet av rummet. 

Musiken övergår i rivande elgitarr och rockmusik medan han sätter sig vi datorn och sätter 

på sig hörlurar. Han startar igång någon slags musikvideo. Vi ser han sitta vid dataskärmen 

när han börjar digga samtidigt som han tittar på datafilmen. Kameran visar både honom och 

bilderna på datorn. Han är inne i sin musik. Filmens pålagda musik tystnar lite och vi hör 

den musik som han lyssnar på i sina hörlurar för ett kort ögonblick. En kort stund senare 

hör vi typisk skräckfilmsmusik. Den ger oss en spänningskänsla och vi får se bild på hallen 

igen, nu mörklagd. En mörk siluett kommer fram och går bort från oss mot ett rum som är 

upplyst. Siluetten går och släcker ner rummet och vänder riktning mot oss. Det är mörkt 

men vi ser ändå någon okänd komma mot oss och passerar förbi mot mannen som sitter vid 

datorn. Vi får se mannen som diggar till musiken helt ovetande om den främmande. Den 

mörka siluetten klipps in igen och vi ser att han närmar sig. Siluetten sträcker ut sina armar 



mot den sittande mannen och skrämmer honom. Mannen vid datorn skriker till och vänder 

sig mot främlingen. Det blir svart och filmen är slut efter c:a 3 och en halv minut.

Göteborg-Karlstad

Jons film är ett bildspel med musik och text. Vi har ingen berättarröst. Filmen kan delas in i 

tre delar med övergångar. Med den inledande texten: A great part in my life in a 4 minute 

movie kastas vi in i bilder från dataspelsvärlden. Bilden täcks av en gevärsbärande varelse 

(monster?). Vi ser en dataskärm och hur datapilen sedan klickar oss vidare till ny bild och 

vi hamnar med subjektivt perspektiv in i något som liknar en industrilokal. Spelet är igång 

och det skjuts för att samla poäng. Till bilderna hör vi rapmusik. I slutet av sekvensen 

kommer en text upp framför bilderna som säger hehe just kidding .. Efter dataspelet och den 

första delen av filmen, byts bilden och musiken ut. Vi flyttas till ett rörligt diagram för 

ljudvågor, gula staplar på svart bakgrund. De rör sig efter musiken vi hör, en lite mer 

popinriktad låt. Små textinslag dyker upp emellanåt under filmens låt. Här sker ett sådant, 

The Game står det. I nästa bild ser man en flygbild över en barrskog, det är ett kortare 

inslag med rörlig bild. Bilden flyger över en liten sjö och i den ser vi en liten båt med en 

fiskare i. Därefter kommer två kortare klipp med någon som håller på att fiska och sedan är 

vi i en stad där någon fiskar. Sedan följer ett par korta klipp från stadsmiljö och det rörliga 

diagrammet är tillbaka med en text – Götet!. Här börjar den andra delen. Ny text på 

diagrammet visar Some pictures from the school ;).Popmusiken ligger hela tiden i 

bakgrunden. Nu kommer en del bilder på personer i tonåren. Efter en stund bryts musiken 

och man får se några bilder från vad som verkar vara en sommarfest. I början av dessa 

bilder visas också texten: Me and my mom decided to move!. En karta på Mellansverige 

visas och röd färg drar en kurvig linje från Göteborg till Karlstad på kartan. Nu börjar den 

tredje delen med ny musik, lugnt tempo med bassjungande man, och vi får se bild på en 



skola och sedan på huvudpersonen i ett antal bilder. De visar honom från axlarna och uppåt 

tittande in i kameran på olika sätt. I slutet har han en text där det står: Tack för mig..  Filmen 

håller på i c:a 3 min och 40 sek.

En helt annan värld

I ett bildspel visar huvudpersonen först en textbild där det står Vart jag kommer ifrån! Till 

alla som inte vet. I andra bilden visar han upp sig själv i helbild, resten av bilderna är från 

hans hemland, Colombia. I inledningen får vi höra att vi ska få se bilder från hans hemland. 

Efter att han själ varit med kommer det tre bilder på blindkartor. Alla tre är alltså utan text 

och den första visar Sydamerika, den andra Colombia och den tredje en delstat i Colombia. 

Därefter visas en rad foton till musik och många av motiven är på natur och djur, men 

också några med bebyggelse och ett fåtal människor. Bildmotiven blandas utan text- eller 

talinformation och håller på i c:a 2 minuter.

Mina nära och kära

Ett bildspel där huvudpersonen visar bilder till modern popmusik. Först visar hon sig själv 

i tre bilder för att sedan, via text berätta att vi kommer att se pojkvännen (och henne) i ett 

par bilder. Därefter kommer ny textruta som berättar att vi kommer att se familjen (8 bilder) 

för att avsluta med nära vänner (8 bilder). Sist ligger ett kort avsnitt med rörlig bild då hon 

själv gungar på gungbräda sedan är filmen slut efter c:a 1min. och 40 sek. 

Fotboll.



Visar först några som går tillsammans mot en byggnad som ser ut som en skola. Ett 

filmklipp och vi är inne i ett omklädningsrum där några pojkar sätter på sig gymnastikskor. 

Nytt klipp och vi är inne i en gymnastiksal. Där spelar ett gäng fotboll. Filmen visar upp 

salen och de som spelar. Till filmen hör vi musik och efter ett tag filmas enstaka spelare på 

planen. Det blir svårt för oss som tittar att se då kameran inte riktigt hänger med. Bilderna 

visar spelandet ett tag för att så småningom bryta. Då kommer det en 5-6 stillbilder som 

visar de spelande uppställda framför kameran. De sista bilderna visar upp ett traditionellt 

lagfoto. Filmen håller på i drygt 3minuter.

Hotet!

Vi ser en ung man sitta vid ett bord i ett hem. Han sitter vid datorn när han får ett sms-

meddelande.  Vi ser textmeddelandet it’s your last day. Mannen blir förskräckt och lägger 

ifrån sig telefonen. Filmen klipps och vi ser otydliga, mörka och snabbt rörliga till oroande 

musik. Efter en liten stund ser vi en persons gående ben. Vi följer personens baksida till 

den oroande musiken. Den gående personen har en kniv i handen och är i den unge 

mannens hem. Han tar kniven och hugger mannen i magen till pålagda ljud av knivläten. 

Sedan är det slut efter knappt 1 och en halv minut. 



Filmteman 

Hur vi ser personen

I filmerna visar sig ungdomarna på olika sätt. Det handlar dels om hur man ser personen i 

bild, vilket kan sägas vara en formfråga, det tekniska. I filmen En kväll hemma är det så att 

vi möter filmmakaren gående emot oss tittare under nästan halva filmen. Under den andra 

halvan sitter han vänd från oss. Den unge mannen är också med i stort sett hela filmen. Vi 

ser honom hela tiden ensam. Han går in i sitt hus, sin trappuppgång, sin lägenhet och ett 

rum. Väl där sätter han sig vid datorn och startar upp den. Han sätter på sig hörlurar och 

börjar digga till någon musikvideo. Det blir som att vi möter honom i sitt liv efter skolan 

och vad han då gör när han kommer hem. Vi ser honom snett bakifrån sittandes och vi får 

en glimt av det som han ser på datorn. 

Huvudpersonen i Göteborg-Karlstad visar sig mest i slutet av filmen. Det är 

i en serie fotografier tagna framför ett badrumsfönster där den unge mannen leker med 

ansiktsuttrycken. Vi ser honom från axlar och upp. Han presenterar sig på ett lite 



skämtsamt sätt. På liknande sätt som i filmen En helt annan värld så använder filmmakaren 

spegeln vid fotograferingen.   

I bildspelet En helt annan värld ser vi i början ett suddigt foto av 

filmproducenten i helbild framifrån. Han tittar in i kameran och håller uppe mobilen med 

ena handen medan han har den andra handen i fickan. Bilden på sig själv har han tagit med 

mobilen framför en stor spegel, kanske för att kunna fånga sig själv i helbild. Han 

presenterar hela sig i fotot. Tillsammans med den här bilden hör vi också hans röst berätta 

vad bildspelet kommer att handla om. Det är enda gången som han själv är med i filmen.

Filmmakarens uppträdande i filmen Mina nära och kära är däremot av annan art. Hennes 

bilder är ofta iscensatta. Hon har alltså använt sig av bilder som är från vardagen men där 

personerna ofta förberett sig inför fotografierna. Hon själv är med från början till slut även 

om hon inte är med i alla bilder. Vi möter personerna i bilderna på samma sätt då, i stort 

sett, alla bilder är i när- eller halvbild. Vi ser dem också alla framifrån.    

I filmen Fotboll visar filmmakaren sig på avstånd. Antingen ser vi honom på 

håll i gymnastiksalen när han spelar fotboll, eller också på avstånd när de alla ställt upp för 

lagfotografering. Det senare visas i några stillbilder. 

Då vi ser Hotet! möts vi först av en man som vi ser på nära håll sittandes. Vi ser honom 

snett framifrån i ett upplyst rum. När vi ser den andre mannen i filmen (filmmakaren) första 

gången, ser vi enbart hans kropp i bild då huvudet är ovanför bildkanten Han går mot 

kameran genom mörka och ljusa delar i huset. Då han passerat kameran flyttas bilden uppåt 

och vi ser honom snett bakifrån gåendes bort från kameran mot. Även om vi kan se att det 

är han så vänder han sig aldrig mot oss i bild.

Vad kan då dessa sätt att visa sig på säga oss när det enbart handlar om hur vi 

ser filmmakarna i bild? Det blir egentligen inte intressant förrän vi kopplar ihop dessa saker 

med andra temata från filmerna. Det man ändå kan säga om detta tema är att de har valt att 

visa sig själva på helt olika sätt när det gäller hur mycket man är med i tid, hur man rör sig i 

bilden eller vad man visar av sig själv i bild. Hur ungdomarna visar sig i filmerna är 



begränsat till de intentioner de har när de berättar om sig själva. Det har sin begränsning 

som är styrd av var och ens personliga historia, uppfostran och kultur (Butler, 1988, s. 

521-522).   

Handlingar

Om man nu kopplar ihop det ovan beskrivna med handlingar som utförs så blir bilden 

tydligare. I En kväll hemma går huvudpersonen hem till sig. Väl hemma sätter han sig ner 

och lyssnar till musik han tycker om. Vi ser honom digga till musiken i sin ensamhet. Det 

är vardagliga saker i görandet. Det som bryter vardagsmönstret är de handlingar som 

främlingen i huset gör. Han smyger sig först in för att släcka en lampa i ett angränsande 

rum för att sedan smyga sig mot huvudpersonen och skrämma honom. Mannen vid datorn 

har vi sett tydligt i bild gående mot oss i helbild. Den oinbjudne mannen kan vi nätt och 

jämt ana i mörkret. Det okända och smygande visas inte upp för oss. Hur han visas (som 

en skugga i mörkret) förstärker hans handlande (smygandes och skrämmandes). 

I Göteborg-Karlstad är det från början en (icke visad) person som spelar 

dataspel. Det är en slags monsterkrigare som skjuter ner fiender. Trots dataspelarens 

osynlighet så är hans handling tydligt närvarande. Han tar sig tid att visa sitt spelande och 

vi ser i helbild vad spelet gör. Spelet konnoterar en kombination av lek och våld där 

skjutande är en central del. Filmen klipps och vi är på en annan plats där vi ser en person på 

håll som fiskar. Fiskaren är svår att identifiera och han är med i en filmsnutt som snabbt 

spelas förbi. Lite senare i filmen är vi på en skola där vi möter unga människor som ställer 

upp sig framför kameran. Ibland grimaserar man eller poserar, ibland inte. Dessa 

handlingar får en koppling till slutet då filmmakaren har flyttat till Karlstad och lämna sina 

vänner i Göteborg. I sitt badrum gör han egna grimaser och poser vilket blir till ett slags 

svar på de bilder vi såg av vännerna i Göteborg. 



De handlingar som förekommer i En helt annan värld är endast att vi ser 

filmmakaren ta kort på sig själ i helbild framför en spegel. Till denna bild berättar han också 

för oss att vi kommer att få se lite bilder på varifrån han kommer. Att vi som tittar på filmen 

inte får mer handlingar från honom eller någon annan lämnar mycket till åskådarens fantasi. 

Hans handlande i början nästan uppmanar oss tittare att ta del av den värld han visar oss i 

resten av filmen. Det blir nästan som han säger Se här hur världen ser ut där jag kommer 

ifrån. 

De handlingar som förekommer i Mina nära och kära är att man; ler, riktar 

sig mot kameran och tittar in i den och, när man är fler i bild, har kroppskontakt genom att 

hålla om varandra eller pussas. I några få fall visas bilder på ett annat sätt. Handlingarna 

och det sätt de visar sig på blir tillsammans i Mina nära och kära en slags ”visning” av 

personerna som är med i filmen. Det handlingar som utförs i bilderna är till för själva 

fotografiögonblicket och motiven är regisserade på liknande sätt som en spelfilm då syftet 

är att framstå på ett önskat sätt. 

I Fotboll ser vi några som är ute och går. Ett par korta klipp senare är de 

inomhus och spelar fotboll. Filmmakaren använder gott om tid för att vi ska kunna följa 

delar av spelet. I slutet ser vi några gruppbilder på de som varit med. I de två sista bilderna 

på spelarna har de ställt upp sig framför kameran som i en typisk lagbild. Alla som är 

intresserade av fotboll (och många andra) vet hur en lagbild ska se ut. Man kan säga att 

lagbildens historia styr spelarnas agerande och fotografens bildperspektiv.

De handlingar som förekommer i Hotet! Är just att en av aktörerna mottar ett 

hot på sms när han sitter i ett rum vid en dator. Han tar sig sedan för huvudet och reser sig 

upp. Det blir mörkt och vi ser en dörr öppnas. I nästa klipp ser vi filmmakaren (i roll) 

framifrån men med huvudet ovanför bildkanten. Han går mot oss in i ett mörkt rum med en 

stor kniv i handen. Han går igenom en dörr till, in i ett upplyst rum, förbi kameran 

(fortfarande huvudlös) och det visar sig att han är i den andra mannens rum. Han smyger 

fram bakom honom och sticker kniven i honom. Om man jämför hur de båda personerna 



visas i bild så är mannens ansikte som mottar sms:et synligt för oss så är det inte med han 

som bär kniven. Där kan vi kort se ansiktet från sidan på slutet när han överfaller den 

andre.

Likheten med En kväll hemma är här slående. 

Plats och identitet

Berättelser äger alltid rum någonstans. I filmmaterialet kan man se kopplingar mellan plats 

och identitet på olika sätt. I filmen Göteborg-Karlstad är vi i första delen i Göteborg. Här 

ser vi först något som liknar turistbilder från staden innan vi möter filmmakarens förra 

skola och klasskamrater. Skolan och klasskamrater kopplas tydligt ihop då han inleder med 

ett foto på skolhuset och sedan visar bilder på kamraterna från skolmiljön. Bilderna ger 

tillsammans en känsla av glädje och gemenskap. De utrycker också tillhörighet. Här är 

filmmakaren en i gänget och här verkar han trivas. På slutet av bildserien ser man något 

som liknar en avslutningsfest som inte är i skolan. De säger inget om vad personerna heter 

eller i vilket sammanhang de är tagna. Att vi vet att det är hans klasskamrater står i en kort 

bildtext. I förhållandet mellan plats och identitet kan de sociala relationer som uppstår på en 

speciell plats få en större betydelse än platsen i sig (Sanderoth, Werner & Båth, 2009). Det 

är möjligt att så är fallet i Göteborg-Karlstad. Skolan blir då en plats av central betydelse 

för det är där kompisarna finns. I filmens andra del flyttas vi till Karlstad. Det visar han 

med en animerad sverigekarta som han ritar in resvägen på.  Därefter visas bild på 

nuvarande skolan och sedan ser vi en mängd bilder på honom själv, från sitt badrum 

hemma. De är i samma format och visar honom från axlar och uppåt i olika poser. Någon 

annan fotar honom men han är ensam i alla bilder utom en. Kontrasten i bildmaterialet blir 

tydligt om man jämför de båda städernas bilder. Bilderna från Karlstad visar en person 

som är hemma och där kompisar inte (ännu?) har plats.  

I En helt annan värld har filmmakaren valt att ägna hela filmen om sitt 



hemland och den plats han kommer ifrån. I sitt bildspel ser vi honom i första bilden medan 

vi kort hör honom säga att filmen ska handla om det land han kommer ifrån sedan ser vi ett 

antal bilder från hans Colombia medan han har lagt musik i bakgrunden. Ingen text visar 

oss det. Därefter blir det mycket bilder från naturen och omgivningen. 

I skolan är han klasskamrat och elev med en bakgrund ingen vet så mycket 

om. I filmen får vi se lite om detta. Bilderna berättar om platser som skiljer sig tydligt från 

vår miljö. Tropisk djungel, apor och ormar är några av de bilder som visas. Trots att 

filmmakaren själv inte är med på mer än en bild så förstår vi att bilderna betyder något för 

honom. På ett sätt kanske bilderna vänder sig mer till honom själv än till oss som tittar på så 

sätt att vi inte får veta vad de har för relation till honom. Han däremot har minnen och 

berättelser från platserna. Han vill ändå visa upp sitt hemland och tar sig god tid på sig att 

göra det. De flesta av bilderna är nerladdade från internet men när han använder dem i sin 

film ger han bilderna laddning. Filmmakarens identitet är på olika sätt med i bilderna. För 

honom blir det att gå tillbaka i en annan tid och ett annat rum. Samtidigt möter dessa bilder 

ett här och nu. Hur förhåller sig han till det? 

Begreppet diaspora är användbart för att beskriva de erfarenheter det innebär 

att leva utanför sitt hemland. Häri ligger också upplevelser av assimilering, integration och 

marginalisering. En helt annan värld berättar inte om hans upplevelser men den visar på en 

plats som har stor betydelse för hans identitetskonstruktion. Något han förhåller sig till när 

han nu lever i Sverige (von Brömssen, 2003, s. 80)  

En annan infallsvinkel när det gäller plats och identitet kan man hitta i En kväll hemma. Här 

sker en rumsförflyttning från början från början till slut. I filmens början är vi utomhus och 

där möter vi huvudkaraktären. Därefter tar han sig till trappuppgången, in i lägenheten och i 

sitt rum. Väl där inne sätter han sig vid datorn och tar på sig hörlurar medan han tittar på en 

musikvideo som visar ungdomar som har roligt tillsammans. Vad berättas här om plats och 

identitet? Vår huvudpersons hem visas och där är det ensamt. I det slutna rum som hemmet 

är så skapar han ytterligare ett slutet rum när han sätter på sig hörlurarna. Det slutna 



ljudrummet stänger ute den ensamma lägenheten och det är här han tittar på den gemenskap 

ungdomarna på dataskärmen är i. Det verkar vara något han vill vara en del av. Bilderna av 

världen får här ersätta den riktiga världen.   

I Mina nära och kära sker det också rumsförflyttningar fast på ett annat sätt. 

Vi flyttas mellan olika platser men de har det gemensamma att de på olika sätt konnoterar 

trivsel. Det är från platser där de som vistas verkar känna trivsel och glädje. De befinner sig 

i hemma miljöer, inne, på balkong, altan eller trädgård. Många av bilderna är från 

sommartid. Det är grönt och varmt ute.   

Platsen för filmen Fotboll är till största delen en gymnastikhall. Här är platsen 

avsedd för vissa verksamheter och aktiviteter. Utanför skoltid är det en plats för 

fritidsintressen. För filmmakaren är intresset att spela fotboll med andra som har samma 

intresse. Om man enbart utgick från det vi ser i filmen kan man inte se vem det ska handla 

om utan det här är något gemensamt, både i görandet och visandet. Laget, kamraterna och 

intresset verkar hänga ihop. Det är också enbart yngre män. 

I filmen Hotet! är vi i en hemmamiljö men till skillnad från Mina nära och 

kära så konnoterar denna inte trivsel. Det är ljust men vi ser inte mycket mer än en säng i 

bakgrunden. Att mannen som får hotet får det i ett hem (sitt eget?) förstärker hotets kraft. 

Inte ens i sitt hem kan man vara trygg. Och det förstärks ytterligare då gärningsmannen 

tränger sig in i hemmet och dödar den ensamme mannen. Hemmet blir en plats för utsatthet, 

övergrepp, våld och död. Filmmakaren har i filmen rollen som mördare. Denna roll får vi 

inte veta mycket om så vi kan bara, med vår egen fantasi, skapa egna anledningar till varför 

mördaren gör som han gör.  

Socialt sammanhang/relation till omgivningen  

I filmmaterialet visas det en del om relationer. Familj, kamrater och pojkvän får 



framträdande plats i Mina nära och kära. I många av bilderna är personerna fotoberedda. 

De står riktade mot, och tittar in i kameran. På så sett blir det en slags presentation 

(uppvisande) av de personer som finns i huvudpersonens liv mer än vad de gör 

tillsammans. Vid några tillfällen visar bilderna något som görs. Filmmakaren och 

pojkvännen pussas, pappan skriver protokoll och vår huvudperson gungar. I olika 

sammanhang, på olika platser och tidpunkter visas människor som finns i hennes 

omgivning. Att hon utgår från människorna i sin omgivning på ett sätt som ingen annan har 

gjort är lite intressant då hon också är den enda tjejen som är med i analysgruppen. Det 

finns studier som refererar till att flickor, genomgående har större intresse för relationer än 

pojkar (Hartman, 2000, s.56).    

När vännerna i Göteborg - Karlstad är med på bild så är också vissa av dessa 

uppställda framför kameran, men här finns också en del bilder som är mer oförberedda. 

Dessa bilder blir mer av en inblick i de visade personernas vardag, hur de är när de inte är 

medvetna om kameran. Deras blickar är riktade mot något annat/någon annan än mot 

kameran och de är sysselsatta med något annat än att visa upp sig i kameran. Vi får inblick i 

något som pågår, ett samtal, någons fundering eller någon som läser tidningen. Man kanske 

är medveten om att fotot tas men man spelar inte rollen framför kameran. Här blir 

blandningen tydlig med de bilder där man leker, ler eller poserar framför kameran. Det är 

den här gruppen av bilder som filmmakaren svarar på när han gör likadant (grimaserar och 

poserar) i sin ensamhet i badrummet på slutet. På så sätt har han sin koppling till sina 

kamrater i Göteborg trots att han på bilderna i badrummet är ensam.

I Fotboll är relationen till andra av annan art. Här är det fotbollsspelandet som 

är i centrum. På väg till, och på träningen ser vi huvudpersonen och kamraterna. Vi följer 

en del av spelandet där det roliga med spelandet verkar vara mer framträdande än något 

metodiskt tränande. Kameran försöker fånga lite av spelet, ibland blir bilderna lite för 

rörliga då kameran försöker fånga någon enskild spelare i spelet. I slutet av filmen ser vi 

lagbilder på deltagarna, i typisk lagbildsanda (stående rad bakom knästående rad och en 



liggande framför). Alla spelare har olika länders, eller klubblags matchtröjor. Det 

gemensamma intresset visas tydligt i bild. Intresse och relationer är alltså tydligt 

sammankopplade i filmen.    

En kväll hemma visar en ung man som går, låser upp en dörr, tar av sig 

ytterkläderna, sätter sig vid en dator, tar på sig hörlurar och diggar till musik. De är alla del i 

ett slags vardagligt sammanhang där mannen hela tiden är ensam. När han sätter på sig 

hörlurarna framför datorn leder det till han får ett slags tunnelseende och sluter sig från 

omvärlden. Trots att han är ensam i en lägenhet väljer han att göra så. Han tittar på en film 

(musikvideo) där ungdomar, pojkar och flickor, är ute tillsammans i sommarvädret. Det blir 

till en kontrast till den situation som huvudpersonen befinner sig i. Han deltar i 

gemenskapen genom att lyssna och titta på den. Man kan undra om han själv har en längtan 

att vara med. Hans instängdhet gör honom helt omedveten om vad som händer i hans 

närhet. Den enda antydan till att någon annan skulle finnas där är när han ropar hallå då han 

nyss kommit hem. 

När en person kommer insmygandes i lägenheten har musiken i filmen 

förvarnat oss på det. Vi uppfattar direkt en främmande persons närvaro och att det är ett 

tecken på oro eller hot. Den smygande främlingen går först bort i en annan del av 

lägenheten och släcker en lampa i ett rum för att sedan smyga mot den ensamt 

musiklyssnande mannen. Väl framme skrämmer främlingen mannen vid datorn och filmen 

tar slut. Slutet verkar inte vara helt hopplöst för den utsatte, som ändå blir ett slags offer för 

den mystiske skrämmaren.

Varför främlingen gör de saker han/hon gör berättas inte. Vad anledningen är till varför 

främlingen är där över huvud taget får vi inte heller reda på. När man som åskådare ser på 

filmen blir effekten av detta att vi också blir åskådare av ett slags vardagsförlopp. I filmen 

ser vi främlingar på samma sätt som i verkligheten, okända människor där vi inte får någon 

förklaring till deras handlingar. I vardagen ställs vi hela tiden inför detta faktum och vi 

försöker då själva skapa förståelse för det som sker. I berättelsens värld kan man förklara 



människors motiv och handlingar men det görs alltså inte här. Som iakttagare av denna film 

och verkligheten blir båda sakerna som uppspelade sekvenser där vi som tittar själva får 

fylla på med tolkningar om handlingsmotiv.

I Hotet! sitter vårt blivande offer ensam framför datorn i sitt rum när han får 

ett sms: meddelande att han snart ska dö. Musiken blir orolig och med ett klipp flyttas vi 

därifrån för att lite senare få möta en annan person, vår filmmakare, gående. Snart ser vi 

denne man bakifrån ha en kniv i handen. Han går mot den sittande mannen vid datorn. Väl 

framme hugger mördaren kniven i offret flera gånger i mannen och filmen slutar. 

Flera sekvenser från filmen har likheter med den förra. Vi vet inget om hotet, vad som 

ligger bakom eller vad som kommer att hända sedan. Det viktiga verkar istället vara att visa 

att det är något ont som görs. Det som dock skiljer sig från En kväll hemma är att här är 

filmmakaren förövaren. 

I inledningen till En helt annan värld visas texten Vart jag kommer ifrån! Till 

alla som inte vet. För tittarna blir det en presentation av bildmaterialet men i resten av filmen 

talar bara bilder och musik till oss. Bilderna visar djur och platser från Colombia men 

huvudpersonen själv är inte med i bild eller ljud. Det gör att vi inte får veta något om hur de 

bilder han visar relaterar till honom. Som åskådare får vi gissa varför han visar bilder på 

just en apa eller en bro. Filmmakaren har haft fokus på att vi ska få se bilder från hans 

hemland.

    

Tecken/symboler och genre

Om man skulle beskriva En kväll hemma utifrån de tecken (symboler) filmen använder så 

är mörkret ett framträdande inslag i filmen. Dels när vi möter huvudpersonen ute men också 

när han sitter ensam framför sin dator. Ur mörkret kommer också något hotfullt som trängt 

sig in i hans lägenhet. Vi vet inte varför det är där eller vad det vill. Hotet vill ändå att det 



ska vara mörkt (det släcker ju det enda rum som lyser) och anonymt (har en luva uppfälld). 

Den främmande siluetten kommer också från samma håll som huvudpersonen och kanske 

har den mystiske mannen förföljt honom. Den till synes obekymrade värld som 

huvudpersonen är i när han lyssnar på musiken blir till en kontrast mot det åskådaren ser 

och hör när den mystiske personen dyker upp. Här ger musiken också en stämning av oro. 

Smygande i olika rum och musikens stegring avslutas med att främlingen skrämmer 

mannen/offret vid datorn. Många av symbolerna använder sig av är från skräck/rysar 

genren.

Flera av dessa symboler känner vi också igen från Hotet! Det förstärks 

ytterligare av mördarens kniv och offrets rädsla. Här blir också hotet synligt för offret innan 

mördaren dyker upp. Att båda filmerna också utgår från hemmiljö förstärker kontrasten 

mellan bilden av hemmets trygga vrå och övergrepp. Vid mordet ligger också förstärkt ljud 

från knivhugg vilket gör Hotet! till en obehagligare film än En ensam kväll hemma. 

I En helt annan värld finns exotiskt djur och naturliv. Musiken trummar 

rytmiskt till bilderna. De vackra bilderna av den exotiska miljön ger känslan av resereklam 

eller turistbroschyr. 

Gemenskap, lek, glädje, fotbollslag är dominerande symboler i Fotboll. Musiken är 

rytmisk, glad och fartfylld. Genren är inte entydig men här finns lite känsla av familjealbum 

när man ställer upp sig framför kameran.  

Ett tydligare familjealbum är Mina nära och kära. Här är glada vänner och släktingar ofta 

tillsammans uppställda i bild där man gärna håller om varandra. Det är ofta sommaridyll i 

trädgård eller på en blommig balkong. 

I Göteborg-Karlstad möter vi tecken på dataspelande, vänner, glädje, positiva 

minnen, flytt, humor och lek med poser. Det blir flera miljöer och många olika bildbyten 

som ger en känsla av kollage.   

  



Berättartiden och handling-konsekvens

Berättartiden handlar om hur lång tid filmberättelsen sträcker sig och hur denna tid visar 

sig. Det är i En helt annan värld så att filmmakaren tar avstamp i nutid då han säger att han 

ska berätta om det land han kommer ifrån. Därefter sker ett hopp bakåt i tiden från det att 

kartbilderna visas. Med rumsförflyttningen till Sydamerika sker också en tidsförflyttning. 

Hur lång tidsförflyttningen är får man inte veta. Bilderna, som han själv inte har tagit, är 

inte så gamla men berättelsen handlar ju om att huvudpersonen berättar om det land han 

kommer ifrån. Här skapar berättelsen en koppling mellan ett då och ett nu.   

I Göteborg-Karlstad sker ett liknande fenomen. När vi ser bilderna från 

Göteborg flyttas vi också bakåt i tiden. Det förtydligas också med texten My old school in 

Gothenburg. Vi vet inte heller här hur långt tillbaka det är. Med kartan, som visar flytten till 

Karlstad, flyttas vi också närmare nutid utan att vi vet när detta är.

När man ser bilderna i Mina nära och kära kan man också urskilja någon 

form av tidsförändring utan att det går att fastställa ett då och ett nu. Här ser man mer att 

bilderna visar olika tillfällen. Ett är t.ex. skolavslutningen. Andra är mer svårbestämda. I ett 

av fotografierna skymtar man en julstjärna, osv. På detta sätt framstår bilderna som ett slags 

begränsat tidskollage. Filmmakaren har samma ungefärliga ålder, samtidigt som vi är på 

olika platser vi olika tillfällen.

Filmerna ovan håller sig till tid på ett annat sätt än de övriga tre. De andra har 

mer av vardagstid inbyggt i sina filmer. I En kväll hemma möter vi en person på väg upp till 

sin lägenhet. Det sker nästan helt i realtid. Det blir som att man skurit ut ett tidssnitt från en 

persons vardag och visat på film. När den mystiske figuren dyker upp i filmen, och som 

slutligen skrämmer huvudpersonen, har vi inte fått förklarat för oss varför det görs. Vi får 

se en konsekvens men inget om orsakerna bakom. Filmens berättartid blir en orsak till att 

åskådaren får svårt att förstå den mystiske figurens handlande.    

Hotet! börjar med att vi ser en ung man sitter vid ett skrivbord. Han får ett sms- 



meddelande, ett hot, och blir rädd. Därefter sker ett hopp till en tidpunkt senare samma dag. 

Resten av filmen är i realtid. På liknande sätt som i En kväll hemma dyker en främling upp i 

filmen. Även här vet vi inget om varför besökaren gör som han gör. 

I Fotboll ser vi först ett foto från en gymnastiksal där några killar är klädda i 

fotbollströjor. Ett klipp till rörliga bilder flyttar oss ut i vintern där man ser några personer 

gå mot en byggnad. Ett par kortare klipp till och vi är inne i en gymnastiksal där det spelas 

fotboll. Här visas några klipp från spelet och sedan övergår det till några lagfoton på slutet 

av filmen. På detta sätt blir filmen en förkortat version av en fotbollsträning men också  

något mer då fotot i början hänger ihop med bilderna på slutet. Då tröjorna är lika vid 

fotona men skiljer sig åt vi de rörliga spelbilderna så knyts filmens början och slut ihop. 



Samtalsteman

Den andra frågeställningen handlar om hur samtal om dessa filmberättelser kan bidra till 

vidare förståelse av filmerna och språket och vad gör det för det demokratiska arbetet i 

skolan?

Se och tolka: en möjlighet till missad upptäckt

I samtalsmaterialet är det mycket av läraren frågar – eleven svarar, framförallt vi de 

filmsamtal som var i början. Nedanstående citat är från samtalet kring En kväll hemma som 

var den tredje i ordningen:

Lärare: Vad kan vi säga om där han är?

Mari: Jag ser en lampa.

Lärare: Var finns lampor?

Jonas: Vid busshållplatsen.

Lärare: Ser du en busshållplats där? Ser någon mer än Jonas en busshållplats här?

Jonas: Ja men spola lite bakåt där. Lite, lite bara. Några sekunder. Där.

Mari: Ja du.

Lärare: Är det en busshållplats där?



Grupp: Jaa.

I samtalet yttrar en i gruppen att man ser en lampa. Efter det blir lampan omgående till en 

busshållplats. Det hela blir ett bra exempel på att gruppen inte har stannat upp vid 

bildbeskrivandet utan går nästan omgående till tolkningen. Vi har hoppat över det 

denotativa stadiet. Istället blir det så att busshållplatsen (tolkningen) får all uppmärksamhet. 

När ordet har sagts leder det till att gruppen stärker uppmärksamheten på det och får svårare 

att gå tillbaka till beskrivningsfasen(Burr, 2003, s.15, Koppfeldt, 2005, s. 170-171). 

Undersökandet i bilden har vid det här stadiet mer blivit till att hitta tecken för busshållplats 

och man låser sig fast vid det redan sagda. Det här återkommer på flera ställen i det här, och 

i de andra, filmsamtalen. Man känner igen, eller tror sig känna igen, en sak och där har man 

inte tålamodet att hålla tillbaka sina tankar för att istället ägna sig åt bildbeskrivningen. Det 

är svårt för ungdomarna att se skillnad mellan seendet och tolkningen om seendet. 

Framförallt har man svårt att driva det som är beskrivningar av det man ser i bild. Man 

svarar ofta med enstaka ord om var saker befinner sig i bild och man nöjer sig med att säga 

en sak.

Diskussionen om lampan fortsatte ett tag för att sedan gå över i andra 

samtalsämnen om filmen men när diskussionen var slut och filmskaparen självskulle 

kommentera (drygt 20 min. senare) så berättar han:

Arash: Men i början av filmen dom sa det var busshållplatsen. Det är inte busshållplatsen.

Lärare: Nehej?

Arash: Nej.

Lärare: Vad var det då?

Arash: Det var tvättrum, stuga.

Lärare: Ja så man såg med fönster eller så där. Jaha för det såg precis ut som ... men vi 

trodde alla ...



Jonas: Det såg ut så.

När en i gruppen sade busshållplats första gången låste det fast sig i samtalet. Det kanske 

hade passerat förbi om det inte sagts. Även om alla inte svarade på att det kanske var en 

busshållplats så hade det skapat ett gemensamt uttalande om bilden som skulle kunna tolkas 

som en gemensam uppfattning. En annan konsekvens av yttrandet blir att det stärker 

ungdomarnas minne om vad som fanns i bild vilket gör det lättare att komma tillbaka till 

(Burr 2003, s.15, Koppfeldt, 2003, s. 170). Något som exemplet också visar är hur 

samtalet knyts ihop över tid då vi av filmmakaren får reda på hur det ligger till med 

busshållplatsen. Gruppen upptäckte att de hade tolkat fel men de fick inte direkt feedback på 

det i det direkta yttrandet. Det kom i slutet av samtalet när gruppens sökande var färdigt. 

Samtalets röda tråd och demokratiska möjlighet

I det ovanstående citatet skapar återkopplingen ett sammanhang. Under samtalets gång 

pendlar det hela tiden mellan uttalanden som spretar; och inte riktigt håller sig till ämnet, 

eller som knyter an till en röd tråd. Det vi samtalar om tittar vi samtidigt på och det hjälper 

till också till med att hålla ihop samtalet. I början fungerar detta väldigt lite men det ändras 

sakta när de börjar förstå formen för samtalet. Den fjärde filmen som visades var Mina 

nära och kära visades. Vid det här laget börjar vissa saker ändra sig lite. 

Lärare: …kan ni få nån aning om vart vi är till exempel?

Karl: Nåns… på stan eller restaurang.

Lärare: Tror du att… ser det ut som om dom är ensamma här?

Karl/Kalem: Nej.

Arash: Finns andra personer.



Lärare: Ja precis. 

Karl: Vi ser tre fyra personer.

Lärare: Ja. Vem har tagit bilden då tror ni? Skulle det varit dom själva som gjort det?

Arash: Nej.

Lärare: Nehej varför inte? (tyst) Man tar inte kort på sig själv när man kysser sin pojkvän, 

eller vadå? 

Kalem: Det är kanske är nån utan dom som tar kortet.

Lärare: Det skulle kunna vara det rent armmässigt

Kalem: Nej dom kramar inte så.

I den här delen av samtalet är gruppen fokuserade på bilderna då läraren ledsagar eleverna 

framåt i detaljstuderandet. Svaren är korta och ungdomarna driver inget själva med att ställa 

egna frågor, men det handlar hela tiden om bilderna. Fokus är på ämnet men dialogen går 

nästan alltid via läraren och sällan mellan ungdomarna själva. Den röda tråden håller läraren 

i genom frågorna kring bilderna. De använder dock inte bilderna ännu för att skapa 

självständiga ordbilder eller svar som är mer berättande. 

I den sist visade filmen, Hotet!, har eleverna själva ställt frågor och det ger 

emellanåt lite annat prat:

Susanne: Hur rör sig kameran?

Lärare: Okej. Hur rör sig kameran? Vad hittar ni för svar på det då? Vad svarade ni på 

den?

Karl: Här och där.

Lärare: Ja, här och där. Hur såg det ut då när det rörde sig här och där?

Jon: Det var ganska stor fråga så vi tänkte bara att vi hade pratat om det tidigare hur 

kameran rör sig runt skådespelaren.

Lärare: Men om vi tittar på det att den rör sig här och där, kanske inte under hela tiden, 



men under ett avsnitt, vad gör det med filmen här, när det rör sig här och där? Vad blir 

det med det avsnittet i filmen?

(tyst)

Jo alltså den här gruppen pratar om att kameran rör sig här och där, ett avsnitt i filmen, 

mitt i ungefär va, hu blir det att titta på det? Vad säger ni ?

Susanne: Jobbigt.

Lärare: På vad sätt då?

Susanne: Jag vet inte.

Man har i den här gruppen diskuterat vilka frågor man kan ställa till filmen utifrån de 

tidigare filmsamtalen. De har också hittat en fråga men har svårt att själva svara på den. 

Men vid något tillfälle hittade man något från filmen:

Jonas: När han typ fick sms: It´s your last day. Han gjorde, blev rädd, men han gjorde 

ingenting, han satt igen och kollade vid dator på någonting.

Lärare: Ja. Skulle han ha reagerat på något annat sätt tänkte du?

Jonas: Ja, typ tog en pistol eller nåt sånt där och skulle ha satt sig vid dator och han skulle 

kolla sen när mördaren kom och skulle han vända sig om och döda mördaren istället.

Lärare: Ja okej. Han hade varit förberedd.

Jonas: Ja.

Här har man upptäckt något själva utan att läraren varit med och styr uppmärksamheten 

med frågor. Det Jonas ser i bild har han synpunkter på och presenterar då ett alternativ (se 

narrativ fantasi s. 4). I det här exemplet tar Jonas plats i det frirum som uppstår. I 

frirummet finns möjligheten att utgå från sina tankar och uttrycka dem men det kräver att 

man själv tar det initiativet.    



Bilder vi bär inom oss

När man tar del av elevernas funderingar kring bilderna blir man klar över dels hur ovana 

de är att prata om bilder och dels hur ovana de är att prata om sina egna bilder de bär med 

sig i tittandet på andras bilder. De erfarenheter ungdomarna bär med sig blir synliga i vissa 

fall i bildsamtalen. När detta händer skapas det lite oväntade mötet mellan eleverna och 

läraren. I samtalet kring Mina nära och kära pratar man om hennes inledning:

Lärare: Tre bilder. Vad kan vi säga om dom? Du sa att man såg henne i början från 

höger.

Kalem: Ja.

Lärare: Kan vi säga nåt mer om bilderna? 

Arash: Första bilden är halv men inte nära.

Karl: Typisk bilder för facebook.

Lärare: Jaha, typiska bilder för facebook. Det är spännande. Vad är det som gör dem 

typiska för facebook?

Karl: Att man tar kort på sig själv att det syns att man håller i kameran.

Lärare: Och det gör hon i någon av bilderna här?

Arash: Nej.

Karl: Ja.

Lärare: Ja och nej ni är lite olika.

Karl: Den här och den här.

Lärare: Den här kanske hon har tagit själv, tror ni det?

Kalem: Ja, kanske.

 

Vi bär på massor av bilder inom oss men det är inte alltid de uttrycks. När vi tolkar bilder 



gör vi det utifrån tidigare bilder vi mött. Vissa, som i det här sammanhanget, framträder 

tydligare än andra (Sturken & Cartwright, 2004, s. 2). I detta sammanhang samtalas det 

också om hur de skapas. Man ser bortom själva bilden och vet hur kameran som artefakt är 

använd. Medvetandet om hur bilder görs för vissa sammanhang skapar också förståelse för 

hur bilder ska vara i dessa sammanhang. För Karol som har tankar om detta så konnoterar 

bilderna uppenbarligen Facebook på de sätt de är producerade.

I ett senare avsnitt av samtalet skapar elevernas erfarenheter från tidigare 

bilder nya insikter hos läraren:

Lärare: Vad får vi allra först berättat för oss här då, vi ser familjen, men så står nån 

siffra där.

Arash: Nej, nej. Det betyder älska, det är en hjärta. 

Lärare: Varför betyder det det?

Arash: Tecken.

Kalem: Det använder tecken…

Lärare: Ja men säg nu. Det här betyder hjärta?

Arash: Ja.

Lärare: Varför då?

Karl: Dom gör så…

Lärare: Va?

Karl: Två…

Kalem: Nej, det är när man skrattar så.

Lärare: Vad jag ser är ett mattetecken, större än och mindre än och sen så ser jag två 

treor.

Arash/Kalem: Ja.

Lärare: Vad är det? Du säger att det är hjärta.

Arash: Hmmm.



Kalem: Man brukar använda det när man tjattar så.

I den digitala världen uppstår nya begrepp och symbolsystem menar Säljö (2000). Dessa 

kan uppfattas som abstrakta vilket så är fallet med läraren i samtalet ovan. För dem som 

chattar är det dock en vanligt förekommande symbol. Den här typen av symboler är också 

en typ av begrepp som är tagna och omgjorda från andra begrepp (större än tecken och trea 

blir till hjärta och kärlek). Vi skapar hela tiden mening utifrån de bilder vi bär med oss 

sedan tidigare. Det är med dessa bilder vi bär på en tolkningsrepertoar – ett kunskapsfält vi 

har som referens för de nya bilder vi möter (Burr, 2003 s. 61).    

Sökandet efter språk, bilder och mönster

I samtalen går ungdomarna emellanåt in i ett aktivt sökande efter ord och bilder för att 

försöka förklara vad de menar. De hittar vid några tillfällen också mönster i de bilder de ser. 

Det här samtalet är det näst sista och i det här avsnittet visar ungdomarna att de har kommit 

en bit på väg då man hjälper varandra att försöka beskriva spelarna i filmen Fotboll.

Lärare: Vilka är det?

Arash: Några spelare. 

Lärare: Några spelare. Okej. Kan vi säga nåt ännu mer noggrant om det här? Det är 

några spelare.

Susanne: Som spelar fotboll.

Jonas: Kanske några spelare som är kompisar till dom.

Lärare: Men det vet vi inte. Men titta på bilderna så kanske vi kan se …

Jon: Dom har samma kläder… tror jag.

Susanne: Nästan.



Lärare: Samma kläder, har dom samma…

Jon: Eller samma färg typ.

Arash: Nej.

Jon: Har dom inte?

Jonas: Nej

Susanne: Men syns inte det som typ fotbollskläder eller vad man ska säga… (ohörbart)

Lärare: Jaha som vi typ har när vi tränar på idrotten här?

Susanne: Ja.

Arash: Ja.

Susanne: Dom har inte jeans då.

 

I det gemensamma samtalet försöker de bli noggrannare i sin beskrivning. De försöker 

beskriva men blir inte riktigt klara över hur de ska säga förutom att de enas kring hur de 

inte ser ut. 

I en senare del från samma samtal letar man bilder och vi pratar här om hur 

lagbilder i fotboll ser ut.

Lärare: Och vad är det som är typiskt med en fotbollslagbild?

Jonas: Dom som är framför sitter och dom som är bakom står.

Jon: Men så är det ju på alla foton.

Arash: Nej dom har…

(ohörbart sorl)

Jon: Dom har sportkläder på sig.

Lärare: Ja just det. Men du var inne på att främre raden är på knä.

Jon: Men så är det på många fotbolls…

Lärare: Ja visst är det så men finns det nånstans utanför idrotten där det finns såna 

foton?



Jon: Va?

Lärare: Utanför idrotten? Kan ni komma på något område då man ställer upp så här?

Arash: Skolan kanske.

Lärare: Ställer man upp så i skolan?

Susanne: Ja förra året var det så på Gruvlyckan. Då fick vissa stå och jag fick sitta ner.

Lärare: Eller också sitter man på stolar.

Susanne: Nej jag satt på knä. Jag satt på marken.

Lärare: Lite lika. Kan ni komma på några andra?

Karl: Nån annan tävling typ.

Lärare: Idrott eller?

Arash: Nej

Karl: Nej, biltävling.

Samtalet fortsätter med lite avstickare men Karl har inte slutat tänka på alternativa lagbilder 

och han kommer på både soldater och proteströrelser en liten stund senare.

Vad som försiggår i elevernas huvuden kan vi inte veta men i det ovanstående exemplet 

pågår det ett aktivt sökande som till slut får sitt uttryck. För Jon verkar det i början konstigt 

att läraren tar upp bilden i samtalet då han inte ser att det är något märkvärdigt med det. Men 

när Susanne upptäcker kopplingen till skolan kan hon med en gång redogöra för var 

likheterna ligger. Mönstren för henne blir tydliga.

Om man jämför hur man kommer fram till saker med det tredje samtalet kring 

Mina nära och kära så ser ett avsnitt på följande sätt:

Lärare: Okej. Vart är den här bilden tagen?

Arash: Ute.

Karl: I en trädgård.

Lärare: I en trädgård. Vad är det som säger trädgård till dig?



Arash: Gräs.

Karl: Gräs.

Arash: Träd.

Karl: Träd. 

Arash: Husen där.

Karl: Grannar.

I den här delen av samtalet använder de ännu inte varandra och svaren blir korta även om 

man söker efter ledtrådar. Det verkar som man nöjer sig efter att ha svarat med ett ord.

Filmarnas kommentarer

     

Efter filmvisningen och samtalen får filmmakaren själv kommentera det man sett och hört 

efter att ha suttit tyst och lyssnat. De har fritt fått ge respons på det sagda och tar upp olika 

saker. 

Producenten av Göteborg-Karlstad gjorde filmen på det sätt han gjorde för 

att försöka få den cool och rolig. Flera avsnitt i filmen var på skoj bara menade han.       

Filmmakaren i Mina nära och kära valde att prata om sitt bildmaterial på så sätt att hon hade 

tagit alla själv utom den hon kallat pussbilden. För henne var det viktigt att filmen skulle 

vara glad eftersom hon tyckte att det speglade henne som person. Musikvalet valde hon 

också p.g.a. detta. 

Bildval pratade också skaparen av En helt annan värld. Skillnaden var här att 

han berättade mycket efteråt om vad de olika bilderna hade för koppling till honom. Vi fick 

reda på att han som liten hade haft en sådan apa hemma som fanns med i bilden och att bron 

som var med var nära hans hus i Colombia. 

En annan som förklarade bilderna lite mer var filmaren till Fotboll. Dels 

berättade han lite om mer när och var de spelar, men också om vilka det är som spelar.     



I En ensam kväll hemma svarade filmaren på vår diskussion om 

busshållplatsen och berättade att det var en tvättstuga. Han berättade också om hur han 

försökte komma på slutet på filmen då han sökte efter ett överraskningsmoment.

En som egentligen varken ville göra en skräckfilm eller vara en mördare var 

filmaren till Hotet! Han gjorde skräckfilmen för att han trodde att de andra gillade det. 

Här kommer lite nya saker fram. Det handlar dels om att man får förklara 

bilder som de hört att vi tittare inte ha kunnat förstå., men det handlar också om vad det har 

varit för saker som har påverkat de att göra de filmer de gjort. 

Diskussion

Då all typ av uttryck består av både innehåll och form blir förutsättningen för denna 

undersökning speciell. Det praktiska skolarbetet för eleverna var att filma, redigera och 

samtala. Deras egna tankar har hela tiden funnits med under arbetets gång om hur de ska 

uttrycka sig. Det jag gör för att återge delar av detta är att jag presenterar det i en annan 

form – skriften. I och med att jag gjort det så har mycket förändrats från de tillfällen då 

filmerna och samtalen gjordes. Ungdomarnas uttryckta tankar från filmerna har också 

ändrats till att bli skriftliga berättelser. Man kan säga att bildtecken blir till skrivtecken. 

Eleverna fick också samtala om sina filmer vilket gör att bildtecken blir till ordtecken. Byter 



vi form förändrar vi också innehållet. Det har gjorts i detta arbete och det görs också i livet i 

stort. 

Hur visar ungdomar sig i filmerna?

I filmerna visar sig ungdomarna på vitt skilda sätt. I avsnittet om Tecken, symboler och 

genre har jag analyserat filmerna utifrån ett lite mer helhetsperspektiv. Om jag utgår från 

den och lägger till andra analysavsnitt skapar det lite nya tankar i hur de visar upp sig. Mina 

nära och kära påminner om ett familjealbum och vi ser här glada människor som håller om 

varandra och ler mot kameran. Det är bilder som visar en vi-som-ställer-upp-oss-framför-

kameran-värld. Den världen är glad, varm och lite idyllisk. Här ser man att filmskaparen 

verkar trivas. När jag tittar på denna värld undrar jag samtidigt om hon skulle trivas med en 

vi-som-inte-ställer-upp-oss-framför-kameran-värld.

I Fotboll tyckte jag att det fanns lite kopplingar till idrottsalbum. Identiteten 

som fotbollsintresserad visar filmproducenten upp i det egna spelandet, tröjan, lagbilderna 

och i den avslutande Manchester United bilden. Den lilla pojkens dröm om att bli 

fotbollsproffs läser jag in när jag ser hur lagfotot är ordnat. Trots att man lattjar lite fotboll i 

gymnastiksalen så ska känns det lite viktigt att lagfotot ser ut som ett riktigt lagfoto.    

I analysdelen beskrev jag likheterna mellan de två rysarfilmerna Hotet! och 

En kväll hemma. När de mesta berättas i realtid skapar det än känsla av att jag ser någonting 

obehagligt händ hemma hos någon. Eftersom jag inte förstår varför det obehagliga sker ger 

det för mig en hemskare känsla när jag ser filmen än om jag hade fått förklaringar för 

handlingarna. Frågan ligger kvar där obesvarad: Vad är orsaken till att de gör så?

När jag tittar på Göteborg-Karlstad ser jag en blandning av fotokollage och 

kamratalbum. Att filmens skapare har humor och är lekfull märks trots att han inte är med i 

bild förrän i slutet. Det är i bildsammansättningen mycket av det framkommer. Fotokollaget 



ger honom kanske det utrymme för lek och idérikedom han önskar. I bilderna på honom 

själv, i slutet, läser jag i alla fall in att han använder detta utrymme.

I turistfilmen En helt annan värld är huvudpersonen i en bildvisarroll. Att 

han sitter på en annan plats (hemma?) och visar exotiska bilder från andra sidan världen får 

mig att koppla till sportkommentatorer som refererar om tävlingar ute i världen sittandes i 

en studio i t.ex. Stockholm. Vi ser också att han står i ett hem som är helt skiljt från det 

gamla hem han visar. Tar han sitt gamla hem, hem? Människans rumsliga räckvidd har med 

teknikens hjälp blivit enormt och det har blivit en del av vår vardag.     

När jag har sammanställt analysresultaten för hur ungdomarna visar upp sig i 

filmerna tycker jag mig se vad de visar, både denotativt och konnotativt. Men det får mig 

också att ställa nya typer av frågor, existentiella frågor som får mig att tänka att de filmer de 

visat har varit viktiga för dem själva.   

Den andra frågan i uppsatsens problemställning var hur samtal om dessa filmberättelser 

kan bidra till vidare förståelse av filmerna och språket, och vad gör det för det 

demokratiska arbetet i skolan?

Samtalen har, som beskrivits tidigare, följt några regler som stöd för en tänkt utveckling. 

Detta präglar lärarens och elevens samtal på olika sätt. De citerade textavsnitten visar hur 

lärarens och elevens roller uttrycks i det talade språket. Den ene frågar, den andre svarar. 

Dessutom är svaren ofta korta vilket gör att läraren vägleder mycket. Samtalets roll är att 

utveckla dialogen så att deltagarna uttrycker sig mer jämbördigt. Det skulle här innebära att 

man t.ex. drev sitt eget samtal framåt, ställde sina egna frågor, och bemötte varandras 

yttrande på ett likvärdigt sätt. Jag tycker att jag hittar det i små avsnitt i samtalen. Det 

eleverna säger i de första filmerna är att de söker efter svar i bildens detaljer för att sedan 

gissa en del istället för att tolka. Men när samtalen kommer in på bilder de själva känner 



igen sedan tidigare uttrycker ungdomarna sig annorlunda. När diskussionen kommer in på 

facebookbilder och chattecken är det de som är som är experter och tar, till viss del, initiativ 

i samtalet. Det blir lita av ombytta roller i klassrummet då eleverna berättar för läraren vad 

som är typiskt för dessa bilder och symboler. Vid ett annat tillfälle diskuterar gruppen om 

hur lagfoton från fotbollslag ser ut och pratar om detaljer i bilden. Det ledde senare till att 

läraren frågade eleverna var man kunde hitta sådana bilder utanför idrotten och i texten 

märks det att man letar efter andra sammanhang. Att söka efter de nya sammanhangen där 

redan kända bilder kan ingå är att utmana det förgivet tagna och ungdomarna kanske också 

kan upptäcka att bilder får en annan innebörd i det nya sammanhanget. Att arbeta med 

literacitet, att lära sig använda språket i nya sammanhang, är att upptäcka hur språket (och 

bilder) används där. Då filmskaparna själva får komma till tals i samtalen förklarar flera av 

dem vad bilderna visar eftersom man då har hört vad gruppen inte kan förstå av filmen. 

Filmaren får ett mottagarperspektiv där han/hon får höra hur bildspråket har nått fram. Den 

tillbakablicken hjälper filmaren förstå att kommunicerandet behöver utvecklas.  

När man lärt sig använda språket i nya sammanhang, eller upptäckt vad som 

behövs och strävar efter att komma dit, har man också något att säga som är meningsfullt 

för en själv och de andra som vistas i detta sammanhang. 

Då ungdomarna själva upptäcker att de har kunskaper och erfarenheter i 

filmerna de möter blir samtalen lite annorlunda. De tar då lite mer plats i diskussionen 

genom att ta ordet lite oftare och utan att läraren ställer en ny fråga. De blir också lite mer 

”berättande” i sina uttalanden och inte så fåordiga. När detta utmärker diskussionen händer 

det också att de direkt möter varandras uttalanden utan att gå via läraren (se avsnittet 

Sökande efter språk…). De här sakerna visar små inslag av ett mer demokratiskt samtal. 

Jag uppfattar det som att de själva märker att det de kan, och har erfarenhet av, bidrar med 

något till samtalet. Det är inte bara läraren som besitter kunskap bland de som diskuterar 

utan flera känner kanske att de bidrar. 

När de upptäcker att det egna knyts ihop med det gemensamma blir samtalen 



också meningsfulla på ett annat sätt. Med en egen känsla av mening följer bättre 

förutsättningar för ett levande demokratiskt arbete. Ungdomarna har i bästa fall fått en liten 

aning av att deras roll i klassrummet har stärkts. Det som kanske bromsar en fortsatt 

demokratisk utveckling för eleverna är att läraren har kvar sin roll som utfrågare och 

samtalsledare. Att fortsätta försöka stärka ett levande demokratiskt arbete i klassrummet 

innebär framöver kanske att läraren träder tillbaka och låter ungdomarna själva vara 

samtalsledare. På många sätt behöver invanda roller brytas för att utvecklingen ska ta fart 

och med lite uppbackning av läraren kan eleverna börja känna på att själva leda samtal.   
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Bilaga 2

Hej!

Jag arbetar just nu 50 % på PRIV och har eleverna i SO-ämnen och Rörlig bild. De andra 

50% läser jag på universitetet. Där ska jag nu göra en undersökning om ungdomars syn på 

livet. Eleverna ska få göra en film om sig själva. Det är tänkt att den ska visas upp för 

några/hela gruppen. Efter att eleven visat sin film ska vi, i grupp, samtala om den. Detta 

samtal önskar jag att få spela in. Det är därför ni får denna lapp hem för att jag måste få 

godkännande från förälder att detta är ok (gäller de elever som inte fyllt 18 år). 

Det jag ska göra med det inspelade materialet är att lyssna närmare på vad 

ungdomarna väljer att lyfta fram i diskussionen kring filmerna. Sedan analyserar jag det 

materialet och en del av det kommer att komma med i min rapport.  

Jag behöver alltså förälders namnunderskrift längst ner för att jag ska kunna 

göra detta. Hoppas att det går bra.

Har ni frågor kring detta så hör gärna av er.



Med vänliga hälsningar

Mikael Olofson

Lärare PRIV Sundsta

Mobil: 070-536 12 84 

Mail: mikael.olofsson@karlstad.se 

Bilaga 3

Hej igen!

Det är Mikael Olofson, lärare på PRIV Sundsta, som skriver till er igen. Anledningen till 

det är att jag behöver er tillåtelse för att använda er sons/dotters film (som de arbetat med på 

mina arbetspass) till min undersökning som jag skrev om i förra brevet. Filmerna kommer 

att följa med som bilaga till mitt uppsatsarbete på universitetet i form av ett USB-minne. För 

att jag ska få använda elevernas filmer i mitt arbete behöver jag självklart elevernas 



godkännande, men också förälders/målsmans. Är det ok för er så behöver jag er underskrift 

på detta papper. Hoppas det går bra. Tack på förhand och jag ska sedan inte skicka några 

mer papper.

P.S. Om ni undrar över något kring mitt arbete hör gärna av er på mob.nr. 070/536 12 84. 

D.S.

Mvh

Mikael Olofson

Sundstagymnasiet

 
En som skriver om literacitet och dess inverkan på utbildning är Brian Street. Han betonar bl.a. den ideologiska 

literaciteten. Den kännetecknas av att vi inte bara lär oss språket tekniskt i det nya sammanhanget utan att det får 

mer vittgående följder. Det handlar om på vad sätt vi människor förhåller oss till läsande och skrivande då vi 

själva alltid är förankrade i vårt egna kunskapssammanhang, identitet och varande. Men det är också inbyggt i 

det sociala handlandet. På så sätt har literaciteten alltid en inbyggd ideologisk sida.      
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