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ABSTRACT 
 

I aktuellt experiment engagerades 53 gymnasietvåor från tre olika klasser, med målet att lära 

dem basala regler för bisatsidentifikation. Metoden blev film. Forskningen visar entydigt att 

människor i gemen har lätt att ta till sig information via film, eftersom mediet underlättar 

minnesbehållning och lärande. För att visa att även filmisk kvalitet har betydelse producerade 

vi två filmer utifrån exakt samma manus. Den första är powerpoint-baserad och intrycksfattig, 

medan den andra tar hänsyn till lärpersonligheter. Detta begrepp konstruerade vi som ett 

samlingsnamn på individuella drag som intelligensprofil, lärstil, mottaglighet för emotionell, 

humoristisk och estetisk påverkan samt förmåga att urskilja delar, helheter och analogier. 

Filmerna laddades upp på youtube.com; hälften av eleverna såg den första filmen, Jasmina 

och satstyperna, och andra hälften den lärpersonlighetsanpassade Abraham och Birgitta. 

För att synliggöra eventuell inlärning framställdes tre texter, i vilka eleverna skulle 

urskilja åtta bisatser. De gjorde test 1 precis innan aktuell film, test 2 precis efter och test 3 en 

vecka senare. Resultatet visar att förmågan att identifiera bisatser ökade markant i test 2, och 

mest för elever som sett den lärpersonlighetsanpassade filmen. Efter en vecka visade testet 

dystrare siffror, men en ökning av poängen skedde faktiskt jämfört med utgångsläget, det vill 

säga test 1. Också här ökade Abraham och Birgitta-gruppen förhållandevis mer. Således är det 

bevisat att ”skräckämnet” grammatik med rätt metoder och anpassning inte alls är särskilt 

svårt att lära ut.     
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1  INTRODUKTION 

 

Faktum är att många gymnasieungdomar, men kanske ännu fler vuxna människor, tycker 

mycket illa om grammatik. Ämnet beskrivs som tråkigt, obegripligt, meningslöst och förlegat 

(Teleman 1991: 20; Boström 2004: 154). Men är det verkligen ämnet det är fel på? Är det inte 

snarare metoderna som använts och används i presentation och bearbetning av det? En stor 

del av problemet är antagligen just att metodiken varken moderniserats eller ens förändrats 

under det senaste halvseklet.  

Men med dagens tekniska möjligheter och pedagogiska rön måste det gå att göra också 

grammatiken intressant! Med den utgångspunkten startade vi det här projektet: att producera 

två filmer med samma information, men olika presentation. Informationen fokuserar på hur 

man skiljer ut bisatser ur en text. Skillnaden mellan filmerna finns i deras respektive audio-

visuella form – den första, Jasmina och satstyperna, visar intrycksfattiga powerpoint-slides, 

som sparsamt avbryts av korta perioder av klassisk musik, medan den andra, Abraham och 

Birgitta, är en dynamisk mosaik av längre och kortare klipp, äldre och nyare musik, över-

raskningar och anomalier. Grundvalen för sistnämnda var mesta möjliga anpassning till 

teorier om intelligenser, lärstilar, emotioner, humor och estetik, ett sammelsurium av 

individuella lärpreferenser som hädanefter kallas lärpersonligheter. 

Genom korta test just före, just efter och en vecka efter filmtittandet försökte vi utröna 

vilken film – om någon alls – som bäst gagnar lärande. Skulle musik från skräckfilmer, 

kopulerande plastdjur, talande mjukdjur och en bräkande snok åstadkomma större minnes-

behållning – och därmed inlärning – än svart text, statiska blombilder och frånvaro av musik? 

Eller kvarstår kanske faktum: grammatik är tråkigt och omöjligt att förstå, oavsett hur ämnet 

presenteras och behandlas? 
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2  BAKGRUND 

 

Följande bakgrundskapitel presenterar de beståndsdelar som utgör lärpersonligheterna. Det 

handlar i stora drag om teorin om multipla intelligenser, formulerad av Howard Gardner, olika 

lärstilar, och inlärningseffekter av emotioner, humor och estetik. Inledningsvis redogörs dock 

för centrala aspekter av grammatikundervisning, följt av kortfattade fakta om film som metod.  

 

2.1  Grammatikundervisning 
 

Grammatik, detta språk om språket, har låg status och anses vara ett av svenskämnets 

besvärligaste moment. Teleman (1991) förklarar i en skräckvision av svensk skola att ”elever 

som lämnar också den mest teoretiska varianten av skolsystemet […] nästan [har] obefintliga 

kunskaper i grammatik” (19). Trots denna något saltade beskrivning av grammatik i skolan är 

det dessvärre ett faktum att eleverna undgår att fatta intresse för spåkliga spörsmål (ibid. 20). 

Pettersson (1985) diskuterade redan i mitten av åttiotalet grammatiken ur ett historiskt 

perspektiv – ett grammatiskt kulturarv som övervintrar läromedlen och på många sätt utgör 

hinder för både lärare och elever (3-9). Följden blev en rigid grammatik i undervisningen. Sex 

år senare finner Teleman (1991) fortfarande löpandebandtekniken gångbar: ”ordkunskap, 

ordbildning, ’språkriktighet’, stryk för, fyll i, ta bort, vänd blad” (20). Två decennier senare 

uttrycker tyvärr många lärare att grammatik tenderar att vara den del som är minst uppskattad 

av eleverna (Boström 2004: 154). Dessutom har många lärare svårt att hitta inspirerande 

undervisningsformer för just grammatiken, vilket inte gör det roligare för eleverna. ”Viktigt 

men svårt” är en vanlig elevkommentar, men grammatiken kan till och med upplevas som 

avskräckande (Boström & Josefsson 2006: 91). 

Den negativa inställningen till grammatik kan delvis skyllas på hur den presenteras. 

Många lärare saknar medel och metoder som är motivationsskapande för eleverna. Dessutom 

domineras svensk grammatikundervisning av läroböcker – det är en konserverande faktor 

(Boström 2004: 187, 196). Ämnets låga status kan bottna i missuppfattningen att det är av 

homogen karaktär och skiljer sig från andra moment; det hävdas att grammatikundervisning 

utan läromedel och ingående instruktion är omöjlig. En del lärare har därför en antingen/eller-

inställning till själva ämnet, med resultatet att grammatikundervisningen ibland helt faller bort 

(Blyth 1997: 53). Men lyckligtvis tycker många lärare att det är viktigt att göra området 

lekfullt och att locka fram glädjen i undervisningen (Boström 2004: 156).  

Traditionell grammatikundervisning – isolerade och artificiella övningsuppgifter – kan 

förvisso ge eleverna redskap att ”analysera huvuddelen av alla förekommande meningar i tal 

och skrift. Men det är allt” (Platzack 1985:3). Traditionell grammatikundervisning är förstås 

bättre än ingen alls, men utan en modern, eller postmodern om man så vill, synvinkel på 

ämnet ges ingen möjlighet för eleven att se grammatiska samband, känna till hur olika 

konstruktioner influerar varandra, hur en viss regel manifesteras på olika sätt, hur ord kan 

tillhöra flera ordklasser, och så vidare (ibid.). Många i skolvärlden framhåller skrivförbättring 

som det primära argumentet för grammatikens vara eller icke vara. Detta bekräftas inte alls i 

grammatikforskningen, men är fortfarande en dominerande del i många lärares värderingar 

(Boström 2004:174). Modersmålstalare har emellertid grammatiken som inneboende 

språkkänsla – den är inte bara ett verktyg för förbättrad skrivutveckling. För att beskriva det 

man redan kan krävs att man har tillgång till viktig terminologi (Boström & Josefsson 

2006:128). Att grammatisk kunskap underlättar främmandespråksinlärning brukar också 

användas som ett av argumenten för grammatikundervisning. Däremot argumenteras det 

sällan för grammatikens existensberättigande som sådan, att det faktiskt är intressant och till 

och med roligt att känna till hur ett språk fungerar. Detta går naturligtvis inte att diskutera 

utan ett språk om språket – ett metaspråk. För två årtionden sedan framhöll Teleman (1991) 
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att skolan ska ge ”kunskap om språk, om modersmålet och det ska den primärt göra därför att 

språk är intressant” (22).  

Förståelse för grammatik kan ge ett förbättrat analytiskt tänkande (Boström & Josefsson 

2006:129) och borde därmed genomgående implementeras i svenskundervisningen. 

Förhållandet mellan grammatik och människans intellekt är nämligen dynamiskt (Blyth 

1997:53) och således korsbefruktande. 

Ytterligare ett klassiskt argument för ämnets fortlevnad är människans särställning i 

naturen: ”inga andra djur […] har vår säregna förmåga att handskas med symboler, att med 

symboler bygga upp språk” (Platzack 1985: 5). Människan har den unika friheten att precisera 

betydelser; vi har språket, men utan grammatiken föreligger en stor risk för missförstånd. 

Grammatikens värde som ämne går alltså tillbaka på människans fundamentala intresse för 

både sig själv och sitt språk (Teleman 1991:112). 

Allmänbildningen kräver att man bland annat känner till de största ordklasserna och att 

man kan identifiera satsdelar som subjekt, predikat och objekt (Boström & Josefsson 

2006:129). Faktum är att språket är en vital del av det mänskliga och därför måste få utrymme 

i undervisningen (ibid.). Även Hudson (1992) förklarar att språket genomsyrar hela ens 

sociala liv. Att ha dåligt språkligt självförtroende kan påverka en persons totala själv-

förtroende; genom att uppfatta sig själv ha ett andra klassens språk ger man sig själv en 

negativ social stämpel. Det är därifrån inte långt till att beteckna hela den grupp man tillhör 

såsom varande andra klass. Att studera grammatik innebär att studera det egna språket och 

därigenom börja respektera det. En större språklig insikt ger i sin tur respekt för den egna 

sociala gruppen, och därmed ökar självförtroendet hos den enskilde (182-83). 

 

2.2  Film som metod 
 

Film, närmare bestämt rörliga bilder med tillhörande ljud, är ett fenomen som i allmänhet 

motiverar människor– man vill förstå handlingen och blir lätt känslomässigt engagerad 

(Tanriverdi & Yuksel 2009). Filmer har en självklar inneboende dynamik (Gross & Levenson 

1995: 88), som lämpar sig väl för att framkalla känslotillstånd som är gynnsamma för lärande. 

Studier har visat att ungdomar, framför allt, ofta är mycket kritiska till traditionell under-

visning och lägger sig vinn om att känna sig engagerade; de undviker alltså det ”som inte 

känns 100 % relevant för deras personliga lärprocess” (Illeris 2009: 92). Således är film en 

högst relevant metod i skolan. 

Att framkalla relativt nyanserade känslotillstånd – äckel, förnöjsamhet, förvåning, rädsla – 

är möjligt om man väljer rätt film. Dock finns en viktig detalj att ta hänsyn till: individuella 

skillnader avgör i mångt och mycket hur en viss film tas emot av en viss individ. Vissa 

känsloresponser är dessutom enklare att framkalla, andra mer komplicerade  (Gross & 

Levenson 1995: 102-5 passim). Det finns därför inga exakta regler – ingen film kommer att 

orsaka precis samma respons hos samtliga mottagare. Däremot råder det stor samstämmighet 

om att övergripande handling och interaktion mellan rollfigurer fastnar bäst i minnet. Sämre 

är det med detaljer och direkta repliker/citat ur dialogen (Dorfman et al 2007: 460, 464). Det 

är emellertid viktigt att just dialoger och konversationer i filmen är meningsfulla och 

sammanhängande; det underlättar inlärande av exempelvis nya ord (Tanriverdi & Yuksel 

2009).     

2.3 Lärpersonligheter, kommer att ta upp mer om metoden film kopplad till bland annat 

intelligenser, lärstilar, emotioner, humor och estetik. Dessa komponenter kan, kombinerade 

med film, eventuellt utgöra grunden i en god lärmiljö.   
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2.3 Lärpersonligheter 
 

Följande avsnitt behandlar de karakteristika som kan ingå i en specifik persons lärpreferenser. 

För denna sammantagna potential att lära sig har vi myntat begreppet lärpersonlighet.  

 

2.3.1 Minnesbehållning 
När en person är i färd med att lära sig någonting behövs först och främst ett välfungerande 

korttidsminne. I korttidsminnet lagras information tillfälligt; minnet är intimt kopplat till 

akademiska framgångar, men dess kapacitet är begränsad (Badgaish, Hindal & Reid 2009). 

Efter en tillfällig sejour i korttidsminnet måste ett beslut tas: är informationen så viktig att den 

bör kodas in i långtidsminnet (Tornberg 2005: 92), eller ska den lämnas därhän? Det som 

avgör beslutet är huruvida informationen tolkas som känslomässigt viktig (Sylwester 1997: 

87, 111; Dahlgren et al 2009: 25-6). I långtidsminnet kan avsevärt mycket mer kunskap lagras 

jämfört med i korttidsvarianten. I situationer som liknar den där informationen kodades in i 

långtidsminnet aktiveras sensoriska och perceptuella processer, och personen kan dra nytta av 

minnena (Sylwester 1997: 111).  

Vad gäller framgångar i kemi och biologi i synnerhet har undersökningar visat att dessa 

till stor del hänger på förmågan att bilda och använda länkar mellan informationskluster i 

långtidsminnet (Badgaish, Hindal & Reid 2009). Också korttidsminnets kapacitet spelar in. 

Den som har lätt för att se information i bilder, exempelvis diagram, kartor eller scheman, 

tenderar oftare att ha ett mer effektivt korttidsminne – eller om det är det sistnämnda som 

möjliggör bildseendet (ibid.)! Minnesbehållningen varierar med åldern och korttidsminnets 

prestanda når inte sin fulla potential förrän i mitten av tonåren (Badgaish, Hindal & Reid 

2009).  

 

2.3.2  Intelligenser 
Teorin om multipla intelligenser utvecklades under tidigt 1980-tal av Howard Gardner. På 

senare år har den modifierats, men ursprungligen definierade Gardner sju intelligenser, 

nämligen den lingvistiska, den musikaliska, den matematiska, den spatiala, den kroppsliga, 

den intrapersonella och den interpersonella. Pedagoger i USA, som arbetat enligt systemet, 

upptäckte häpnadsväckande resultat; elever på utsatta förortsskolor höjde betyg, motivations-

nivå och självkänsla signifikant (Campbell & Campbell 1999: 6, 10-11, 95). Det tyder på att 

Gardner har rätt i att det senaste seklets skola centrerats runt ett fåtal intelligenser och inte 

tagit hänsyn till de elever som inte begåvats med just dessa (Gardner 1994: 322).  

Den lingvistiska intelligensen karakteriseras av ”lyhördhet för ordens ljudkvalité, rytm 

och tonhöjd, liksom den poetiska metriken” (Gardner 1994: 71). Främst är det fonologi och 

syntax som ingår i denna intelligens; de bredare nivåerna – semantik och pragmatik – hör 

snarare till den matematiska eller den intrapersonella intelligensen. Nästa intelligens, den 

musikaliska, tros ha ett gemensamt ursprung med den lingvistiska. Musikalisk intelligens 

innebär bland annat ”intresset för proportioner, förhållandet mellan delarna och helheten, 

upprepning, regelbundna mönster och sekvenser”, men tydligast särskiljande är musikalitetens 

koppling till känslolivet. Den matematiska intelligensen är fokuserad på mönster. Essentiell är 

också fallenheten för logik, alltså förmågan att överblicka komplexa resonemangskedjor (ibid. 

74, 90, 97-8, 106, 115, 127).  

Spatial intelligens är starkt förknippad med att korrekt uppfatta den fysiska, visuella 

objektvärlden (Gardner 1994: 159). Dock kan en spatialt begåvad person använda sina intryck 

i efterhand, se modeller av dem för sin inre blick, och också modifiera dessa. Gardner kallar 

detta ett geometriskt minne. Personen har dessutom en känsla för komposition i och med att 

han/hon direkt reagerar på faktorer som balans och spänning i konstverk eller naturfenomen 
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(ibid. 178, 181, 162). Intelligensen är starkt visuell och kunskap tenderar att läras in som 

helheter (Badgaish et al 2009).     

Kroppslig intelligens utmärks av skicklighet i att använda kroppen på varierande sätt, både 

fristående och i kombination med olika föremål (Gardner 1994: 190). Det gäller både fin- och 

grovmotorik, som koncentreras i ”ett kinestetiskt språk som vår kropp har omedelbar tillgång 

till” (ibid. 209) – komponenter är avancerat muskelminne och välutvecklad balans. Den 

kroppsligt intelligente excellerar ofta i dans (ibid. 204). Men även de med lägre kroppslig 

intelligens rynkar gärna ihop ansiktet när de ser någon som ”suger på en citron” (ibid. 209-

10).  

Slutligen återfinns den intrapersonella intelligensen, också kallad självkännedom, och den 

interpersonella, eller sociala. Intrapersonellt begåvade personer har en mycket finslipad 

förmåga att bedöma egna känslotillstånd och förstå varför man reagerar olika i vissa 

situationer. Den interpersonellt framstående är bra på att uppfatta andra individers 

känslotillstånd och tolkar lätt deras avsikter och motiv (Gardner 1994: 220, 232).  

Intelligenser som fått stå tillbaka under en ganska lång tid av undervisningshistoria är den 

musikaliska, den kroppsliga, den intrapersonella och den interpersonella. Dock samverkar 

intelligenserna; mycket få personer är försedda enbart med en intelligens. Personer vars 

intelligensprofil negligeras utvecklar den inte, eftersom motivation och koncentration krävs 

för att odla någon av sina intelligenser mer intensivt (Gardner 1994: 255-56, 261). Intellektets 

problemlösningskapacitet är alltså mångfasetterad (Campbell & Campbell 1999: 5), och 

skolan måste ha en mer ”multiperspektiv strategi” (Gardner 2009: 73) för att garantera alla 

elevers utveckling. Då först möjliggörs en god spiral av motivation, självförtroende, 

självinsikt och lärande. 

   

2.3.3  Lärstilar 
Det finns primärt fyra lärstilar, baserade på fyra sinnen. Dessa är den visuella, den auditiva, 

den kinestetiska och den taktila. Visuellt lagda personer lär sig bäst genom synintryck, 

auditiva genom hörseldito; för kinestetiska personer gäller kroppsarbete (i vid bemärkelse) 

och för taktilt begåvade känselintryck.  

Visuella intryck och auditiva sådana tycks lagras separat i hjärnans korttidsminne (Bad-

gaish et al 2009: 190). Dessa två sinnen är de som främst engageras i dagens skola, och då i 

synnerhet i traditionell undervisning – Boström (2004) definierar den såsom innehållande 

läsning, skriftliga övningsuppgifter och föreläsningar (14). I skolan kan man sällan ”se och ta 

på” ämnena; de sensoriska systemen är betydelselösa för de flesta uppgifter. Detta smala 

fokus gör dels att elever med kinestetisk och taktil fallenhet lär sig mindre, dels att attityden 

till ämnet per se blir mer negativ. Det har nämligen visat sig att elever som får en speciellt 

viktig faktor tillgodosedd i undervisningen kommer att förbättra sina prestationer med 95 

procents säkerhet. I fallet grammatik ändrades inställningen till ämnet i positiv riktning efter 

lärstilsanpassning; grammatik ansågs också vara viktigare av lärstils-lärande elever än av de 

som fick traditionell undervisning. Eleverna rapporterar bättre minnesbehållning tack vare 

tillrättalagt material, och inlärningen blev roligare, vilket medförde ökad motivation (Gardner 

1994: 18, 142, 148, 159, 324).  

Utforskande av olika sinnen har en klar koppling till ökad motivation (Svensson 2008: 

60). Det ligger i den västerländska kulturen att skilja kropp från själ, att se kroppsligt/konkret 

kopplade intellekt som mer lågtstående. I många andra kulturer har man exempelvis inte skilt 

musikframförande och -upplevelse från kroppsrörelser (Gardner 1994: 113); där skulle det 

betraktas som högst egendomligt att sitta med korsade ben och bara titta på de som spelar. 

Men i vår kultur är detta ett mer högtstående sätt att uppleva musik på än att hoppa och klappa 

takten. 
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2.3.4  Emotioner 
Musikaliska upplevelser såväl som film är effektiva metoder för att åstadkomma känslo-

mässig respons hos människor (Gardner 1994: 97-8, 114; Anderson & Shimamura 2005: 323-

34 passim; Brewer et al 2000; Gross & Levenson 1995: 88, 102). Och faktum är att känslan är 

oumbärlig för den pedagogiska processen – den styr uppmärksamheten, som styr inlärningen 

och minnet (Sylwester 1997: 87). Positiv eller negativ känsla avgör om vi betraktar lärande 

med nyfikenhet eller motvilja. Upplevelser och situationer måste dessutom vara känslo-

mässigt viktiga för att hjärnan ska vilja koda in dem i långtidsminnet, och elevers attityder 

skiftar beroende på metoden som används (Boström 2004: 142; Boström & Josefsson 2006: 

92, 107-11).  

Det finns en hel del studier där sambandet film-känslotillstånd-minnesbehållning 

kartlagts. I dessa har klarlagts att känslor influerar minnesbehållningen avsevärt, både i 

positiv och negativ riktning. Minnet påverkas negativt av emotionell stress och filmer som är 

negativt laddade, medan måttlig till hög grad av emotionell upphetsning förstärker minnet 

(Anderson & Shimamura 2005: 323, 325, 329; Brewer et al 2000). Positivt upphetsande 

filmklipp kan vara intensivt upphetsande och ändå bidra till god minnesbehållning – de måste 

till och med över en viss minimitröskel för att aktivera minnet (Brewer et al 2000). Negativ 

upphetsning, däremot – i Andersons och Shimamuras studie (2005) visades scener med 

självstympning – orsakar redan på måttlig nivå minnesstörning och/eller -bortfall (323, 325, 

329, 334). Detta tillstånd ger upphov till att man endast minns ovidkommande detaljer eller 

rentav felaktiga sådana. Vidare är det inte positivt laddade filmklipp som föranleder god 

minnesbehållning – i nämnda studie bland annat lekande pingviner – utan klippen måste ha en 

upphetsande effekt. I studien visades en biljakt genom trånga och slingrande gator. I själva 

verket ökade inte behållningen alls vid en jämförelse mellan positivt laddade och neutrala 

klipp (ibid. 331, 334), det senare innehållande närbilder av bakande händer. Spelar roll gör 

också vilken information som ska läras in. Mer komplex kunskap och/eller ämnen som 

personen ifråga skyr är förstås svårare att ta till sig även om metoden är genomtänkt – 

medvetna såväl som omedvetna attityder påverkar ansenligt hur lång startsträckan blir till viss 

kunskap. Kunskaper om mer omfattande innehåll eftersträvas i flertalet situationer (Dahlgren 

et al 2009: 25) – inte minst i skolan – och därför är det så viktigt att i möjligaste mån 

avdramatisera ämnet och åstadkomma positivt laddad upphetsning. Men hittills har ”att 

undervisa genom känsla” förpassats till ämnen som slöjd, musik, idrott och bild (Sylwester 

1997: 87). Således borde fler ämnen ta till sig forskningsresultaten, eftersom känsla 

uppenbarligen är omistlig i all framgångsrik undervisning.  

Alla människor reagerar naturligtvis inte likadant eller lika häftigt på ett och samma klipp 

(Brewer et al 2000; Gross & Levenson 1995: 105). Våra primära känslor är emellertid med-

födda och gemensamma för alla; vi reagerar på stimuli med skadepotential, till exempel 

plötsliga skuggor och starka ljud. Sekundära känslor är mer personliga och baseras på 

erfarenheter i livet, såsom att förlora jobbet, genomgå en skilsmässa, uppleva sitt eget barns 

död, höra sin favoritsång (Sylwester 1997: 87). Saken är den att ”djärva […] associationer” 

underlättar minnesbehållningen, men än bättre är om de är personliga också (Tornberg 2005: 

94).  

 

2.3.5  Humor 
Humor som influens, ja till och med metod, i undervisning är en global företeelse, men 

fortfarande ganska ovanlig. Nyligen har forskning visat att humor främjar inlärning i hög 

grad; hela 40 % av en grupp studenter uppfattar att så ”ofta” är fallet, och 40 % att så ”alltid” 

är fallet (Frymier et al 2010:6). Flera forskare är överens om det faktum att humor har många 

olika positiva funktioner – ökad sammanhållning och minskad stress, för att nämna två. 

Därtill har vissa människor, enligt Banas, Dunbar, Liu och Rodriguez (2011), undermedvetet 
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ett sekundärt mål med användandet av humor. Målet sträcker sig bortom ändamålet att endast 

underhålla. Humor är ett ”affinity-seeking behaviour” (117) – ett mänskligt sökande efter 

samhörighet och en indirekt form av social påverkan. Det är högt prioriterat att introducera 

humor i undervisningen/skolan eftersom det tycks vara en nödvändighet för eleverna att ha 

roligt. ”[I]nte minst elever med problem ska orka med såväl vardagen i skolan som 

samhällslivet i övrigt” och ”[e]n pedagogik där ’det roliga’ starkt prioriteras tillfredsställer 

såväl elever, lärare, skolledare som föräldrar” (Lindgren 2009: 183). Humor kan alltså 

användas som verktyg för att minska avståndet mellan elev och lärare.  

Särskilt i skolämnen som blivit stämplade som svåra, såsom grammatik, kan humor 

användas för att underlätta inlärningen (Banas et al 2011: 120; Dickinson). Men eftersom det 

är nästintill omöjligt att mäta om humor blir effekten och om den faktiskt främjar lär-

processen, är det inte så lätt som det låter. Människan skrattar ju åt olika saker; vad somliga 

uppfattar som underhållande kanske irriterar, eller till och med tråkar ut, andra (Alm-Arvius 

2010: 15).  

Carlsson (2011) har benat ut några drag som kännetecknar humor. För det första kan både 

avsiktlig och oavsiktlig humor ha en effekt; också när mottagaren blir varskodd på förhand 

åstadkoms en humoreffekt. Denna inträffar alltså inte enbart i oväntade situationer. För det 

andra främjas återberättande och informationshämtning i minnet av humor (22). 

Banas, Dunbar, Liu och Rodriguez (2011) och Alm-Arvius (2010) teoretiserar humor-

effekten. Först återfinns ”the superiority theory”: vi skrattar åt andras elände och gör narr/ 

hånar; därefter ”the relief theory”: humor gör att spänningar släpper; enligt ”the arousal 

theory” blir intellekt och kropp en optimal enhet och psyket interagerar med det fysiska 

genom humor och skratt; slutligen tas ”the incongruity theory” upp, där överraskning och 

motsägelsefullhet är essentiellt som humoreffekt. I sistnämnda teori talas det emellertid om att 

”weird stimuli” (Carlson 2011:24) – helt osammanhängande komponenter i en humoristisk 

framställning – oftast inte fungerar. Begriplighet måste först och främst prioriteras. Trots alla 

definitioner kan man dock inte skapa en generell teori (ibid). 

Vissa lärare antar att humor i undervisning orsakar brist på trovärdighet. Men det har visat 

sig att användande av rätt slags humor – den som inte upprör, förnedrar eller diskriminerar – 

endast har positiv verkan på undervisningen. Ett experiment, där collegestudenter fick lyssna 

på föreläsningar antingen med eller utan humoristiska inslag, visade att humoreffekten 

förbättrade minnesbehållningen signifikant. Studenterna mindes nämligen fakta ur före-

läsningen med humor upp till sex veckor efter undervisningstillfället (Banas et al 2011:130, 

132)! 

 

2.3.6  Estetik 
Speciellt spatialt begåvade människor lägger märke till och uppskattar lek med spänning och 

balans i konstverk och i naturen (Gardner 1994: 162). De vet var huvudlinjerna i en målning 

eller en skulptur finns – eller borde finnas. Men estetiska inslag/lärprocesser har något att ge 

flertalet elever: 
 

Konst/estetik/kultur kan göra så mycket: avslöja, beslöja, betona, skapa 

alternativa verkligheter, skapa alternativ till verkligheten, gestalta och 

omgestalta, iscensätta, kopiera. (Molander 2009: 248) 

  

Lärandet antas förstärkas när estetiska moment tillåts influera undervisningen – det är rentav 

så att estetisk verksamhet blivit normgivande för kvalitativ undervisning, även i ämnen som 

språk och matematik (Lindgren 2009: 86-7). Estetiska lärprocesser antas också ha förmåga att 

överskrida gränserna för traditionell, rationell kunskapsbildning (Molander 2009: 230) och de 

är viktiga för en kvalificerad förståelse av sammanhang. Symbolik och metaforer kan 

åstadkommas med hjälp av estetik (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003: 15, 123). 
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Det kända måste göras främmande och utmanande och främmande-görandet 

sker här i estetisk form, i att något framställs på ett annat sätt […] Man använder 

bilder, musik, texter, gestaltningar och iscensättningar av alla möjliga slag för att 

det ska kunna göras kopplingar mellan personliga erfarenheter och 

föreställningar […] Med hjälp av estetiska kategorier som ljud, ljus, rytm, 

rörelse, färg och form, av konst och konstnärliga uttryck, gör man erfarenheter 

tillgängliga så att man kan använda dem. (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003: 

122-3)   

 

Begreppet estetiska lärprocesser är centralt i dagens diskussion om hur skolan ska anpassas 

till de kompetenser som krävs nu och i framtiden, och speciellt betonas kreativitet (Lindgren 

2009: 185; se också Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003: 11, 102). Molander (2009) hävdar 

faktiskt att estetik och konst är starka krafter som förmår öppna verkligheten för oss (229). De 

har också makt att utmana traditionella skolkunskaper och föreställningar i och med att ”en 

estetisk läroprocess innehåller både produktion, reception och reflektion kring den oupp-

lösliga enheten mellan form och innehåll” (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003: 15, 123).     

Den tydliga kopplingen till emotioner är givetvis också gynnsam. Unga människor är inte 

sällan kritiska till traditionell undervisning och söker gärna efter konstverk som attraherar 

dem emotionellt (Illeris 2009: 92). Skolan har som sagt av tradition sett kunskap som 

karakteriserad av logik och rationalitet, men kunskap handlar också om känslor, upplevelser 

och erfarenheter (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003: 13).  

 

2.3.7  Atomistisk analys och holistisk syntes 
Läroböcker i grammatik – och många andra ämnen med det – är oftast analytiskt upplagda. 

Det innebär att man stegvis och logiskt introducerar nytt innehåll, börjar med delarna och rör 

sig mot större helheter (Boström & Josefsson 2006: 92). En del analytiskt lagda elever har 

stor hjälp av att få sig tilldelade förstrukturerade regler (Tornberg 2005: 108), men problemet 

är att mer än hälften av alla elever faktiskt är holistiskt lagda och behöver få informationen 

presenterad som helheter, därefter mindre delar. Det är till och med så att de som tar sig an ett 

material holistiskt uppnår en god förståelse även för delarna, medan de som vill ha delarna 

först inte uppnår motsvarande insikt i helheten (Dahlgren et al 2009: 52, 58). Dock har länge 

en så kallad förmedlingspedagogisk tradition härskat i skolvärlden, kännetecknad av den 

föreläsande och analyserande läraren (Boström 2004: 38).   

Syntetiserande tänkande, motsatsen till analytiskt, karakteriseras av att skapa meningsfulla 

sammanhang av information från många olika håll. Varianten får tyvärr föga uppmärksamhet 

under skolåren (Gardner 2009: 74). Den ökande datoranvändningen har också anklagats för 

att orsaka bristande fokus och fragmentarisering, vilket ju leder till än större brist på syntetiskt 

tänkande. Det är naturligt för människan att söka synteser; idag är informationsmängden ofta 

överväldigande och det finns behov av att kunna organisera, överblicka och sortera 

information (Svensson 2008: 23-4, 44-5). Hudson (1992) utkristalliserar tre av framtidens 

mest åtråvärda förmågor: medvetenhet om strukturer, att kunna generalisera och upp-

fattningen att världen är organiserad och förståelig (186).  

Också Gardner (2009) tar upp det så betydelsefulla kreativa tänkandet och anser det bygga 

på en kombination av disciplin och syntes. Redan i början på 1980-talet nämnde han i själva 

verket en generaliserad intelligens, nämligen förmågan att skapa övergripande synteser (Gard-

ner 1994: 267), och vågade betitla den ”vishet”.  
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2.3.8  Metaforiskt och analogiskt tänkande 
Den som tänker metaforiskt kan se samma princip realiserad i olika sammanhang/bilder; en 

människas hud och ett träds bark är båda ytan på något levande och organiskt, liksom havs- 

djupet och en människas själ kan bjuda på allehanda oväntade, men likartade, upptäckter. 

Analogiskt tänkande, vidare, är likartat; när man säger att något är/sker ”i analogi” med något 

annat, uppmärksammar man att strukturerna, om än inte realisationerna, är besläktade. Det 

kan till exempel gälla en viss skolklass jämfört med en diktatur, eller ett ekologiskt system 

och intellektets hantering av visuella intryck.  
Metaforer kan användas för att ge liv åt begrepp – Darwins evolutionsteori blev exempel-

vis en trädkronas många grenar (Gardner 2009: 58). Just fallenhet för metaforiska och ana-

logiska resonemang är ett kännetecken på geniala människor. Gardner menar att det kan 

finnas mer generella problemlösningscentra i hjärnan, och att dessa befinner sig över eller vid 

sidan om de mer specifika intelligenserna (Gardner 1994: 49, 265-66). 

 

2.3.9  Variationens betydelse 
Om skolvärlden kunde diversifiera undervisningen i högre grad och framställa information på 

många olika sätt, skulle troligen kreativitet, synteser, metaforiska resonemang och analogiska 

strukturer öka. ”En mångfald framställningar […] fungerar som katalysatorer för […] kreativa 

lösningar” (Gardner 2009: 91). Faktum är dessutom att den ökande graden av abstraktion och 

komplexitet, i och med att eleven blir äldre, kräver större flexibilitet av skolan och pedagog-

erna. Variation i metodik och didaktik är en faktor som blir allt viktigare ju högre svårighets-

graden är (Boström 2004: 168). Personer med en intelligensprofil baserad på spatial, kropps-

lig, musikalisk och/eller interpersonell begåvning är också med all rätt ofta kritiska mot 

dagens skolssystem (Gardner 1994: 323), som ju prioriterar matematisk, logisk och lingvistisk 

intelligens.      
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

Studiens syfte är att pröva huruvida film i kombination med lärpersonlighetsanpassning är en 

framgångsrik metod inom ämnet grammatik. Målet är att få svar på följande frågor: 

 

 Hur påverkas elevernas förmåga att identifiera bisatser i en okänd text av att se en film 

om bisatser? 

 Hur skiljer sig testresultatet direkt före filmen från det direkt efter filmen, och det en 

vecka senare? 

 Skiljer sig förmågan att identifiera bisatser hos elever som ser en 

lärpersonlighetsanpassad film jämfört med en mer intrycksfattig? 

 Vilken elevgrupp identifierar vilka bisatser? 
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4  METOD 
 

Här nedan redogörs för skapandet av våra två filmer (se bilaga 1 för adresser) vad gäller 

manusframställning och redigering. Därefter beskrivs genomförandet av själva studien och de 

däri ingående eleverna, de tre texterna och mätsituationen. Avslutar gör etiska aspekter och en 

kort metodkritik.  

 

4.1  Manuset: Urval 
Den huvudsakliga svårigheten med att behandla ett stort område som satstyper är tidsbegräns-

ningen. Vi hade en film på femton minuter som maxgräns, och var tvungna att göra avsevärda 

avgränsningar i materialet och manuset. Exakt samma manus (se bilaga 2), uppläst av samma 

speakerröst, användes i båda filmerna – detta för att undvika felkällor.  

Det finns ett antal fenomen som vi bedömer måste tas upp när satser diskuteras. Dessa 

framträder som:  

 

 Skillnaden mellan ord, sats och mening 

 Definition av de oumbärliga satsdelarna subjekt och predikat 

 Definition av tempus och verbformer som visar tid; utan dessa ingen sats 

 Definition av och exempel på huvudsatser och bisatser  

 Att bestämma satstyp med inte –  en uppdatering av BIFF-regeln
1
 som vi kallar IP-regeln; 

applicering av denna på huvudsatser och bisatser  

 Exempel på hur ordföljden ändras i huvudsatsen när en bisats inleder meningen 

 Ett antal typiska subjunktioner, här kallade bisatsinledare, närmare bestämt att, trots att, när, 

som, eftersom och om.  

  

Urvalet ovan innebär att ingen definition finns av: 

 

 Andra satsdelar än subjekt och predikat 

 Exempel på sammansatta tempus 

 Presentation av frågesatser, satsförkortningar, bisatser undantagna från bisatsstrukturen 

(såsom frågeformade konditionalsatser och att-satser med huvudsatsordföljd) och enkla 

imperativsatser 

 Det faktum att bisatser kan vara underordnade en annan bisats, inte bara huvudsatsen 

 Det tjugotal vanliga subjunktioner som existerar förutom att, trots att, när, som, eftersom och 

om, såsom fastän, vilken, hur, vem etc.  

  

Dels spelar alltså tidsbegränsningskravet in här, dels också en vilja att inte blanda in 

information som potentiellt förvirrar, döljer eller motsäger essentiella basfakta.  

 

4.2 Den första filmen – Jasmina och satstyperna 

 

Den här filmen präglas av ett jämnt, lugnt tempo i bild och ljud. Att den är genomgående 

långsam och metodisk bidrar till dess meditativa, närmast sövande karaktär.  

I Jasmina och satstyperna hörs ingen musik, förutom i tre pauser som är ungefär trettio 

sekunder långa; samtidigt med lugna toner av klassisk musik visas en rad intetsägande men 

trevliga naturbilder på blommor, vatten och röda hus med vita knutar. Under dessa pauser får 

lyssnaren chans att slappna av och smälta information.  

                                                 
1
 BIFF står för ”Bisatsen: ’inte’ före första verbet”. Genom att sätta in ”inte” i en sats kan man se om det är en 

huvudsats – ”inte” hamnar efter verbet – eller en bisats – ”inte” hamnar före verbet.  
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Berättarrösten innehas av en man från Göteborg, som emellertid har fått sin dialekt 

utslätad och därför är relativt neutral. Valet av berättare influerades således av att sydländska 

dialekter har låg status (Andersson 2001: 60-4) och således kunde påverka elevernas 

inställning negativt. Bilderna i denna film utgörs, förutom i ovan nämnda musikpauser, av 

powerpoint-slides med den sedvanligt mörka texten mot vit bakgrund. En smula dekoration 

finns dock i form av återkommande stillbilder på tre blommor, samt enstaka bokstäver som 

frångår den klassiskt svarta textkulören och istället är bruna.  

Försökspersonernas ålder spelar definitivt in i valet av presentationsform. Under det 

senaste decenniet har nämligen powerpoint  blivit ett obligatoriskt inslag i den aktuella 

generationens undervisning. De är trygga med denna redovisningsform; igenkänningsfaktorn 

spelar stor roll. Presentationsformen ger också informationen en viss auktoritet, samtidigt som 

den ibland motverkar diskussion och ifrågasättande (Svensson 2008: 191).  

Jasmina och satstyperna är alltså en vanlig powerpoint-presentation med tillhörande mus-

klick. Placeringen av kameran understryker att det handlar om en amatörmässig film eftersom 

inte bara datorskärmen syns i bild, utan också en blommig tapet.  

 

4.3  Den andra filmen – Abraham och Birgitta  
 

Abraham och Birgitta kräver en mer ingående presentation än Jasmina och satstyperna. 

Nedan redovisas därför de många lärpersonlighetsanpassade klippen och hur de satts samman 

i sekvenser med olika syften.   

 

4.3.1  Slides kontra skyltar 
Jämfört med Jasmina och satstyperna visar Abraham och Birgitta mindre mängd text. 

Skyltarna i sistnämnda är också rörliga; trots att de är gjorda som små plakat framgår det 

tydligt att klippen inte är stillbilder, som i första filmens powerpoint-slides. Detta syns till 

exempel när gräs vajar i vinden och i och med kamerans ryckande. Därtill är skyltarna 

dekorerade och texten skriven med olika handstilar. Att skyltarna är filmade i olika samman-

hang har också en poäng – det handlar till exempel om skylt fastsatt på trafikskylt, skylt i 

naturmiljö och skylt placerad i okänd miljö. Jämfört med Jasmina och satstyperna:s 

enformiga datorskärmsvisning bidrar detta till det intensiva flödet av input i filmen (jmf 

Boström 2004: 168 om variationens betydelse).  

Abraham och Birgitta:s andra och första del skiljer sig åt vad gäller skyltarna. I den första 

delen händer inget med skyltarna. Efterhand som svårighetsgraden höjs förändras hur skylt-

arna visas i filmens andra del. Att byta plats på satser och satsdelar illustreras både visuellt 

och taktilt: bitar av skyltarna klipps isär, ord stryks under och ringas in, pilar ritas dit. Genom 

att fler elever än de visuellt och auditivt lagda här får en speciellt viktig faktor ”tillgodosedd i 

undervisningen” kan det resultera i en förbättring av deras prestationer (Gardner 1994:18). 

Två av skyltarna är dessutom taggiga, som realisationsskyltar i en matbutik, och förstärker 

därmed den viktiga informationen. 

  

4.3.2  Klippredovisning 
I Jasmina och satstyperna finns omkring tio bildklipp. Antalet visuella klipp är i Abraham 

och Birgitta strax under 200; nedan redogörs för dessas innehåll fördelat på olika aspekter av 

lärpersonligheterna. Observera att spatial och matematisk intelligens ligger mycket nära 

varandra, och vilka klipp som bäst inordnas i vilken kategori är diskutabelt.   
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Tabell 1: Lingvistisk intelligens 
Allitteration: ”Det beska kaffet, 

som Birgitta köpte, brände. – 

Kärleken blomstrar när skogen 

brinner.”; ”bränna ner skogen 

bakom Birgittas hus”  

Stegring: ”Du vet ju redan vad ett 

ord är… många ord… mening. [--] 

I sin tur består meningar av en eller 

flera satser”; ”ju mer man kan… 

desto lättare kan man” (också 

kiasm); ”inte bara… nu också”; 

”inte bara… utan även”; ”ju fler… 

desto mer”x 2   

Dualism/tvåsamhet/antites: 

Överordning och underordning – 

”hierarki”; subjekt och predikat – 

”bästa vänner”; presens och 

preteritum – ”bara två tempus som 

visar tid”; nutid och dåtid; 

huvudsats och bisats 

Liknelser: ”… styr kaptenen 

skeppet. Precis så styr huvudsatsen 

över…”; ”precis som ett hjälplöst 

spädbarn”; ”Om huvudsatsen är en 

tidning är bisatsen en bilaga”; 

”datorns id-kort”;   

Retoriska frågor: ”Visst blir det 

bättre så här?” 

  

Ethosargument: tilltro till den 

som lyssnar och hans/hennes 

förmåga. ”Du vet ju redan”; ”som 

du vet”; ”som du säkert redan vet”; 

”som du ser”; ”det har du ju räknat 

ut själv vid det här laget” 

 

Pathosargument: gemenskap: ”i 

svenskan har vi bara två tempus”; 

”om vi tar bort bisatsen”; ”vi som 

pratat svenska länge”; ”om vi byter 

plats på meningens två satser”; 

”som du ser behöver vi veta mer”; 

”vi människor”; ”det enda redskap 

vi behöver”; ”som sagt, mina 

vänner” 

 
Upprepning: ”inte bara 

innehållet… inte så bra flyt… inte 

alltid så lätt… inte helt klart” 

Retoriska frågor: ”Visst blir det 

bättre så här?” 

 

 

 

 

 
Tabell 2: Spatial intelligens; visuell lärstil 
Rostig, rund röröppning; hål i grön 

yta; dräneringsrör i lera  
Karta New York City Fönster och lampor, högt i tak 

Plasthund vid hissdörr – stort och 

litet, perspektiv 

Lyktstolpar x 3 Blinkande lampa i trapphus 

Ko på lodrät stenvägg, filmad 

underifrån  

Tallar underifrån Skuggbilder + fötter i skor 

Byggnadsskelett underifrån Fyra flaggstänger, den första hotar 

att falla 

 

Pelarna i hamnen, den första hotar 

att falla 

 

 

 
Tabell 3: Matematisk intelligens 
Gatstenar, kameran rör sig framåt Tegelmönster x 2 Gjutjärnsfönster 

Vågor på vattnet Brunnslock, kort först, sedan spinn  Rubiks kub, 1: två kuber + ”två 

tempus”; 2: snabbt! 

Schackspel + ”mönster” Handdockor försvinner ur vassen, 

+ dyker upp 

Kedjan 

Saxliften Kopplingsdosor, 

”bisatsinLEDare”! 

Sprayad triangel på asfalt 
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Tabell 4: Kroppslig intelligens/lärstil 
Trädkrona filmad underifrån, kameran 

snurrar  
Rusningen i skogen. 1: ”hänger 

alltså löst” 

2: ”ramlar”, ”gata”; 3: 

Halloween, flykt. 

Uppför trappan, upp och ner: ”så 

törstig att han skelar”, 

desperation 

Tyngdlyftare: 1 = ryck + 'wow'; 2 = 

nedsläpp + segergest + applåd 

Kvinna får ögat uppskuret Man som går på lina, stillbild 

Kryper fram mot vindsfönstret Dansande kanin. Andra gången 

långt klipp, illustrerar ”predikat” 

och ”verb” och ”aktivitet” 

Rusning till ”parkeringsfest”; 

rusningen når fram 

Brunnslocksspinn: 1: kort; 2: Hysterisk 

musik, tv-spelsassociation, högt tempo 

2 x Rubiks kub i rörelse – 

finmotorik 

Hissinteriör, att fastna i hissen, 

”hakar upp sig” 

Linmannen; skärp uppmärksamheten; 

”tungan rätt i mun”, balans: ”nu med 

bisatser!”  

  

 

 
Tabell 5: Taktil lärstil 
Hand pusslar på tulpanmatta Smet i ansiktet Läppstiftet målas på mun och haka. 

1: kort + ”obekväma”; 2: längre + 

”jag visar!” 

Handen med blodspår Kattpäls + hand x 2 Strandskum  + hand 

Sand + hand Myror i hand – 1: förstärkt av 

tvärflöjt; 2: tvärflöjt igen + ”svårt 

att förstå”  

Myra på kudde 

Flugan på vinden, tvättar sig Naglar på container Taggar + sjukskötersedocka 

 

 
Tabell 6: Intrapersonell intelligens/självkännedom; emotioner 
Sopor – dåligt samvete 

för miljöförstöring 
Dockan i vattnet: otäcka 

associationer, drunkningsdöd, 

rädsla – kopplat till ”kärleken” 

Dockan i sanden – begravd levande 

Dockan i busken – Flugornas 

herre; gömmer sig och hotar att 

attackera 

Dockan på pålen Dockan bland stammarna – 

begravd till halsen 

Halsband på tom gata (Birgittas?) Övergiven sko på tippen + ”klarar 

sig inte utan...” 

Död nattfjäril på vinden + SAW-

stråkar 

Fågeln i buren Bebisdocka i nät Bebisdocka i galler: 1: ”tid”, att 'do 

time', skräckmusiken SAW börjar. 

+ en gång till 

 

Plastbollar i hallen, 

”handbollslaget”, för få, övergivna 

Soporna Buñuels kvinnliga skådespelare: 

”brände”, brännande blick, 

brännande smärta 

Saw-cyklist x 3 Orm + tunga 

 

Brunnslocksspinn, 

”så törstig” 

Hissinteriör, ”hakar upp sig” Lampan blinkar + ”sönder Abraham smyger 

utanför Birgittas hus 

 

 
Tabell 7: Interpersonell/social intelligens 
Parkeringsfesten Stor och liten hand Skogsbröllop: dinosaurie + brudpar 

Plastdjursparning x 4: Signalen 

Containerparning:  ”överordnad 

och underordnad” 

Tyngdlyftaren får applåder; beröm; 

identifikation från betraktaren 

Hand + katt + glad musik; sedan 

samma, men med skräckfilms-

musik  

”Ju fler möjligheter…” – klippet 

där alla leksaksdjur tittar på samma 

skylt 

Dinosaurien har fångat tyggrodan Lisebergskanin dansar 
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Tabell 8: Estetik 
Genomgående färger: rosa och 

grönt  
Paljetter i gruset Blommor x 2 

Plastkristaller hänger i skogen + 

’pling’, utzoom 

Grönt glaskross Grenar i motljus 

Klapphuset Naturbilder – solsken, tallar, vatten  

 

 
Tabell 9: Humor 
”Pling!”  Plastdinosaurien och flygeln 

 

Kon och flygeln + ”Barnsligt!” 

Dansande kanin. Andra gången: 

”samhällsvetenskapen”, skapelsens 

krona håller på med dans i 

kanindress 

Kopulerande plastdjur + signal 

Containern 

Bryggan 

Hamnen 

Hyllavsatsen 

Nasse-figurens skånska basröst 

Ormens bräkande Spöket och flygeln på gungan  

 

 
Tabell 10: Musikalisk intelligens; auditiv lärstil 
Oskar Linnros: Från och med du 

 
Filmmusik: Shaft 

 

Slagsmålsklubben: Spring för livet 

gottegris 

Filmmusik: Exorcisten 

 

Filmmusik: Saw  

 

Filmmusik: Halloween 

Håkan Hellström: Ramlar och Kom 

igen Lena 

 

Tough Alliance: Neo Violence 

 

”cyklar” + ”Pling!”  

 

Bild: Spöke spelar piano: 

Halloween-musiken 

Bild: Fiol i skogen – Näcken-

referens 

Bild: Den lilla flygeln 

 

Applåden Kopuleringssignalen 

 

”Wow!” 

”Bää!”    

 

 

4.3.3  Sekvensanalyser 

Klippen ovan kombineras på olika sätt med varandra, med den talade informationen och 

musiken. Visuell och auditiv variation garanteras alltså, och nedan förklaras hur också övriga 

komponenter i lärpersonligheterna stimuleras.  

 

Berättelsen om Abraham med huvudsatser 

Historien inleds med en neutral, estetiskt tilltalande bild: sol genom trädtoppar. Vi ser 

Abraham, det vill säga en plastdinosaurie, vid en liten vit flygel (jmf Lindgren 2009: 86-7; 

Molander 2009: 230; Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003: 123 om estetikens betydelse för 

inlärning). Därefter illustreras Abrahams törst symboliskt genom anspelning på emotionerna 

desperation och nedstämdhet; yrseln visas genom ett snurrande brunnslock och känslan för-

stärks av att ”hans Volvo är sönder och hans cykel är stulen”. Abrahams bussfärd till vännen 

Birgitta visas konkret genom ett klipp på hållplatsskylten. Att det druckits hallonsoda på 

Birgittas fest illustreras av festdeltagare samlade runt ett glas rosa, bubblande dryck.  

Abrahams vrede – han fick ju inte komma på Birgittas kalas – visas i scenen där en 

rakkniv hotar att skära upp ett kvinnoöga. Ilskan förstärks av ett snabbt klipp där ett dock-

huvud, som genomgående symboliserar karaktären Birgitta, ligger halvt begravet i sand. 

Tolkningen blir att Abraham inte bara vill skada, utan också döda och begrava, Birgitta.  
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En av exempelmeningarna, presenterade i föregående avsnitt, lyder “Det beska kaffet, 

som Birgitta köpte, brände”. I den här berättelsen tänker Abraham “bränna ner skogen bakom 

Birgittas hus”. Både ”brände” och ”bränna” illustreras med bilden av nämnda kvinnoansikte. 

Associationen blir eventuellt till uttryck som ”brännande blick” och ”brännande smärta”. 

Skogen i sin tur finns med i ett ”spatialt” klipp från marken; tallar tornar upp sig mot himlen.      

Sammantaget är berättelsens mörka sidor väl balanserade av den relativt muntra Neo 

Violence av Tough Alliance. Början och slutet markeras med samma korta ljud och 

berättelsens helhet understryks därmed.  

 

Abraham med bisatser 

Till skillnad från Abraham med huvudsatser ackompanjeras den här sekvensen av musik från 

skräckfilmen Halloween. Vissa klipp har sekvenserna dock gemensamt. Det gäller intro-

bilden, sol genom trädtoppar, precis som skylten från busshållplatsen och glaset med hallon-

soda. Dessutom medverkar dockhuvudet Birgitta, men inte begravd i sand utan spetsad på en 

gren inuti en buske. I Abraham med huvudsatser är hennes ansikte skarpt och filmat mycket 

nära; i Abraham med bisatser är hon delvis skuggad, ganska oskarp och i bildens periferi. Det 

här ger intryck av att Birgitta i första sekvensen är mer utsatt, passiv och hotad, medan hon i 

den andra gömmer sig och väntar på att attackera. Kopplingen till intrapersonell intelligens – 

här via rädsla och bävan – och till interpersonell sådan – vem har makten att hota vem? – är 

tydlig. Inter- och intrapersonellt lagda personer har ju förmåga att uppfatta och tolka andra 

individers känslotillstånd respektive sina egna. (Gardner 1994: 220).  

 

Presentation av möjliga subjekt 

Här presenteras informationen med självklara såväl som långsökta illustrationer. “Dinosaurien 

Abraham” och “det beska kaffet” visas helt enkelt av en plastdinosaurie och en kopp kaffe. 

“Kärleken”, däremot, gestaltas av ett dockhuvud som ligger just under vattenytan i en 

kärrliknande miljö – ett relativt obehagligt klipp. Betraktaren påminns alltså om kärleks-

relationers negativa sidor, och speciellt den som stavas kvinnomisshandel. Eventuellt kan 

paralleller också dras till ett barn vars docka lämnats kvar efter en brutal olycka där barnet 

strukit med. “Handbollslaget” illustreras av två stillaliggande bollar i en trappuppgång. 

Relationen mellan bild och tal är mer intim än i föregående exempel, men klippets under-

liggande ton av övergivenhet är ändå tydlig. Nämnda klipp förväntas ha en upphetsande 

effekt och föranleder således god minnesbehållning (Anderson & Shimamura 2005: 323- 

334). “Samhällsvetenskapen” illustreras av det mest långsökta klippet – oskarpt och hackigt 

visar det en dansande människa iklädd kanindräkt. Det abstrakta begreppet “samhälls-

kunskap” har här fått en konkret persona som symboliserar och ifrågasätter folks beteende ur 

sociologisk synvinkel. Bakgrundsmusiken är Slagsmålsklubbens Spring för livet gottegris. 

Tillsammans med klippets ryckighet gör den hetsiga och melodiösa synthtechnolåten kanin-

dansen drömmande och avlägsen. 

 

Sekvensen interpersonella relationer 

Betraktaren får inledningsvis veta att “subjekt och predikat är bästa vänner”. En kvinna kelar i 

första klippet med en svart katt. Speakerrösten fortsätter att definiera relationen mellan 

subjekt och predikat som präglad av “beroende”; en sats “kräver” båda satsdelarna. De 

emotionellt laddade orden illustreras av en vigsel i skogen: på en liten, randig matta står ett 

brudpar i tyg framför den nu välkända plastdinosaurien. Den ambivalenta stämningen späs på 

när ordet “obekväma” kombineras med ett snabbt klipp på en mun som målas med blodrött 

läppstift – färgen hamnar också på kinder och haka. Skogsvigseln återkommer, nu med en 

skugga som långsamt växer in från vänstra sidan. Sekvensens avslutning är två lyktstolpar 

filmade underifrån; de vänder sig åt varsitt håll mot blå himmel. Eftersom ”man använder 
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bilder, musik, texter, gestaltningar och iscensättningar av alla möjliga slag för att det ska 

kunna göras kopplingar mellan personliga erfarenheter och föreställningar” bidrar denna 

sekvens till lärandet (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003: 122-3). 

 Som helhet ska sekvensen anspela på sociala relationer: tvåsamhet, äktenskapets goda 

och dåliga sidor – klaustrofobi kontra trygghet, desperat ensamhet och viljan att passa in i 

sociala sammanhang. Kopplingen till interpersonell/social intelligens är således tydlig. Det 

pålagda musikstycket, Oskar Linnros’ Från och med du, handlar om en ung man som över-

getts av den han älskar. Musiken är med stor säkerhet välkänd av målgruppen elever, vilket 

bör öka den känslomässiga responsen ( jmf Gardner 1994: 97-8, 114; Anderson & Shimamura 

2005: 323-34 passim; Brewer et al 2000; Gross & Levenson 1995: 88, 102).    

 

Den emotionella sekvensen – övergivenhet  

Sekvensen om bisatser anspelar, kanske mer än någon annan, på emotioner. Bisatsen som 

sådan liknas av berättarrösten vid både ett “bihang” – den jämförs med ett spädbarns hjälp-

löshet – och av “bilaga” – tv-bilagans relation till själva tidningen. Inledningsvis illustreras 

bisatsen och dess underordning av ett ganska långt klipp där små fingerdockor sitter spetsade 

på vasstrån vid en strandkant. De är filmade uppifrån och försvinner en efter en, som om de 

vore överflödiga – som bihang. Därefter dyker skylten Bisats = bihang upp, fastsatt på 

sniskan på en påbudsskylt som anger körriktning; också där illustreras bihangsaspekten hos 

bisatsen. Bihangets (och spädbarnets) hjälplöshet visas särdeles konkret med ett svartvitt klipp 

av en barnhand i en vuxens. En förlorad gymnastiksko, övergiven vid en container bland ett 

antal andra skräpartiklar och filmad uppifrån, sammanfaller med orden “klarar sig [inte] 

utan”. Metaforer har här använts för att ge liv åt begrepp ( jmf Gardner 2009: 58).  

De följande två klippen, en liten ensam plasthund och en bebisliknande fingerdocka 

bakom ett smutsigt galler, förstärker ytterligare bisatsens osjälvständighet. Sekvensen avslutas 

dock positivt med klippet på en ensam men framgångsrik tyngdlyftare – något för den 

kroppsligt begåvade tittaren. Parallellt med berättarens “men [bilagan] har inte mycket att 

komma med ensam” lyckas mannen nämligen rycka upp vikterna, vilket gör att ord och bild 

kontrasterar effektfullt. Dessutom avslutas tyngdlyftet med Oskar Linnros’ kraftfulla “wow” 

inklippt i den annars milda och känslosamma bakgrundsmusiken – sammantaget är sekvens-

ens slut visuellt, auditivt och symboliskt. Trots att bakgrundsmusiken här kommer från 

Exorcisten får eleverna förmodligen inga obehagliga associationer, med tanke på filmens 

ålder. 

 

Sekvensen abstrakt till konkret  

Den här korta sekvensen är intressant eftersom den består av sex klipp, där fyra närmast är 

konkretiseringar av abstrakta begrepp. Övriga två, en skylt och en bild på en hallonsodaflaska 

i motljus, är så tydligt illustrerande att det blir överflödigt att kommentera dem.  

De fyra abstrakta uttrycken är “barnsligt”, “ha flyt”, “inte... så lätt att förstå” och “haka 

upp sig”. ”Flyt” visas i bild av en brun, opak vattenyta med små vågor; ”barnsligt” utgörs av 

en liten plastko som kliver upp på tangenterna på en liten flygel. Svårighet att förstå, vidare, 

visas av en uppåtvänd hand där myror kilar ut och in ur ett hål mitt i handflatan, och “haka 

upp sig” av en glåmig hissinteriör.  

Att ”flyt” visas av vatten och ”barnsligt” av leksaker vars storlek anpassats till små händer 

är förvisso inget anmärkningsvärt. Däremot är handen och myrorna mer intressant. Till den är 

kopplad den känsla av obehag många känner inför insekter och kryp, och i vissa fall också 

inför situationer där man inte förstår, som förefaller obegripliga – liksom en situation där det 

kommer insekter ur en människokropp. Obehaget kan kopplas till den olustkänsla som många 

upplever inför hissar. De två fobierna är några av de allra vanligaste och väcker starka känslor 

hos de som drabbats. Skräcken gäller att hissen ska “haka upp sig” och man ska fastna i 



 22 

ensamhet och mörker – en symbol för det tillstånd där man ingenting begriper, att fastna i 

oförståelse (jmf Anderson & Shimamura 2005: 323 om sambandet film-känslotillstånd-

minnesbehållning).  

Sekvensen visar fördelarna med att kunna arbeta med bildspråk för att öka förståelsen för 

teoretiska begrepp (jmf Gardner 2009: 58 om metaforer). Den följer direkt på den ganska 

torra och innehållsfattiga texten med endast huvudsatser, och det bestående minnet av 

huvudsatsberättelsen blir att den var sluten och  klaustrofobisk.          

 

Den harmoniska sekvensen 

Denna sekvens genomsyras av audio-visuell tydlighet och harmoni. Den lugna, instrumentala 

Cavatina står i kontrast till filmens övriga bakgrundsmusik, som ofta är mycket livlig 

och/eller dramatisk. Att den berättade informationen endast illustreras av närliggande, icke-

associativa klipp bidrar till harmonin.  

Sekvensen inleds med att de fingerdockor som försvann ur vassen återvänder. Nu visar de 

alltså istället att fakta tillförs: “bisatserna lägger till mer information till huvudsatsen” (jmf 

2.3.7 Atomistisk analys och holistisk syntes). Sedan följer tre klipp som alla nästintill är syno-

nyma med berättarrösten: “var dinosaurien Abraham bor” visas av en närbild på en stadskarta; 

“cykelns färg” av den återkommande Saw-cyklisten; “vad hans mormor heter” av den 

mysande katten.  
Det är ingen tillfällighet att kattklippet varje gång sammanfaller med “mormor (Jasmina)”. 

Kopplingen mellan en vithårig, stickande gumma i sin gungstol och en sovande katt finns inte 

minst i sagotraditionen. Mormor Jasmina och katten är alltså inte samma person, utan katten –  

och klappandet av densamma – skapar istället associationer till en äldre, omhändertagande 

kvinna. Klippet tilltalar taktilt lagda tittare i och med att en hand förekommer tillsammans 

med katten, inflätad i djurets päls. 

Sekvensen avslutas med klippet i vilket en hand understryker bisatser i en text. Helhets-

intrycket blir därmed närmast meditativt på grund av den sövande lugna Cavatina och 

handens långsamma pendelrörelse. Klippets längd överskrider de flesta andra klippens och 

ger ett tillfälligt lugn.      

 

Sekvensen uppbyggnad och framåtskridande 

Den här sekvensen handlar mycket om att bygga upp och röra sig framåt, visuellt, auditivt och 

kunskapsmässigt. Musiken är ett utsnitt ur filmmusiken till Saw, en serie skräckfilmer som 

kommit under 2000-talet och setts av många ungdomar. Utsnittet innehåller stråkar och 

basljud som konsekvent byggs upp i styrka – stimulans för de musikaliskt intelligenta tack 

vare ”förhållanden mellan delarna och helheten, upprepning, regelbundna mönster och 

sekvenser” (jmf Gardner 1994:115). 

Sekvensen inleds av den komiska kontrasten mellan två kopulerande plastdjur som 

zoomas in på en kaj, och den dramatiska musiken (jmf Banas et al 2011:120; 130, 132; 

Lindgren 2009: 182-3). Strax därpå syns en Nasse-figur i tyg, som i och med att han är 

intensivt rosa och rör på sig bildar motpol till nästa klipp: en död nattfjäril som fastnat i ett 

spindelnät och blekts till genomskinlighet. Sedan följer betraktaren med kameran, som rör sig 

fram emot ett lågt, litet fönster med stänger för. Vägen dit går förbi smutsig isoleringsull i ett 

mycket begränsat vindsutrymme. Utanför fönstret stupar sikten ner sju våningar mot en av 

fönstersmuts delvis dold gräsmatta. Inzoomningen på djuren i hamnen och framåtrörelsen mot 

vindsfönstret kompletteras av att kameran löper tätt intill en kedja och slutligen visar en gul 

saxlift som reser sig mot himlen. Denna ser emellertid ut som en kedja eftersom den är filmad 

liggande istället för stående – något för den spatialt lagda att vända och vrida på i huvudet (se 

Gardner 1994: 159). Den hisnande höjdskillnaden och den trånga vinden triggar förstås akro- 

eller klaustrofobiskt lagda betraktare – därför uppstår en känsla av lättnad när kameran når 
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markhöjd och öppen terräng. Även kroppsligt begåvade tittare upplever antagligen intensiva 

känslor av svindel och instängdhet.   

Berättarröstens formuleringar stämmer mycket väl överens med bilder och ljud. Språket 

byggs nämligen också upp: ”än mer”, ”från början” och ”inte bara” korresponderar med ”nu”, 

”dessutom”, ”smidigare” och ”mer flyt” – stegringen tilltalar naturligtvis den lingvistiskt 

begåvade. Avslutningsmantrat ”Ju fler möjligheter du har att förmulera dig i skrift, desto mer 

kan du variera ditt språk” innehåller också en liten stegring (se Gardner 1994: 71 om ling-

vistisk intelligens). Emellertid slutar sekvensen inte med ett väntat klimax. Istället tystnar 

Saw-musiken och ett ormhuvud dyker upp. Ormen gäspar, exponerar ett köttigt, rosa gap och 

låter höra ett ljudligt, klagande bräkande. Eftersom betraktaren här väntar något mer kraftfullt 

som avslutning blir effekten humoristisk. 

 

Avslutningstalet 

Filmen avrundas med den medryckande Från och med du (Oskar Linnros), en samman-

fattning av filmens syfte och budskap samt en serie hastiga klipp. Dessa är komplext 

sammansatta och hör ofta, men inte alltid, på ett eller annat sätt till det som sägs.  

Inleder gör en orangeröd triangel sprayad på asfalt; samtidigt påminns betraktaren om de 

tre viktigaste delarna i en text: ord, meningar och satser. Därpå följer en kal trädkrona som 

snurrar mot en intensivt blå himmel och kommentaren att ord, satser och  meningar är som 

pusselbitar. Referensen till ett ”traditionellt pussel” illustreras av ett järngaller framför ett 

fönster (traditionellt hantverk; gammalt), och en rad fönster jämte en rad lampor sammanfaller 

med ”fler pusselbitar”. Det sista klippet som visar regelbundenhet, mängd och delar kon-

kretiserar ”många möjligheter” med hjälp av en hög grön glaskross som glittrar i solen.  

Sedan spretar klippen mer och avviker således ibland från speakerröstens information. En 

plastko står på en lavbeklädd stenvägg, en duva rör sig otydligt i ett prång mellan två hus. 

Nästföljande klipp är mer konsekvent: en röröppning syns i lervattenblandat ogräs medan 

berättarrösten pratar om att flytta satser ”från meningens slut till dess början”. Därefter ses 

innehållet i en sopcontainer, och en gul tegelvägg filmad nerifrån illustrerar ”pusslet”. Varia-

tionen i sekvensen har stor betydelse för lärandet (jmf Boström 2004: 168; Gardner 2009: 91). 

Två ganska slumpmässiga klipp, där det ena anknyter till tidigare avsnitt i filmen, avslutar 

innan slutbilden. Där tackas tittaren för uppmärksamheten och så är filmen slut.  

Sekvensen är alltså överlag organisk (trädet, lavar, duvan, ogräs) och tilltalar med sina 

många perspektiv och mönster (gallrets intrikata mönster, triangeln, tegelväggen, kon på en 

lodrät vägg) spatialt och matematiskt lagda betraktare. Sammantaget avrundar den livliga 

musiken och de snabba, luftiga klippen filmen i positiv anda.   

 

4.3.4  Musikpausernas dramaturgi 
 

Parkeringsfesten 

En knapp minut in i filmen rusar kameran mot en en samling oskarpa föremål på en parkering. 

Klippet slutar innan betraktaren hunnit se vilka dessa är. Scenen återkommer emellertid 

femton sekunder senare med höjd volym på musiken; nu når kameran fram till en liten, randig 

matta där ett tiotal leksaksfigurer, filmade rakt uppifrån, festar runt en liten flygel. I nästa 

klipp ses scenen framifrån och närmare kameran. Jämfört med sekvenserna ovan liksom 

övriga två musikpauser är dramaturgin enkel. Betraktaren förs fram mot scenen på 

parkeringsplatsen och får sedan se denna ur en annan vinkel.  

 

Perspektivleken 

Den andra musikpausen följer direkt på sekvensen som avslutas med en applåd, vilket ju i sig 

kan uppfattas som avslutande. Denna andra musikpaus ger alltså en känsla av omstart. Dess-
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utom är den betydligt längre än den första. Nu sker också ett markant skifte i musiken: från 

Slagsmålsklubbens ganska monotona Spring för livet gottegris till Håkan Hellströms Ramlar 

och dess glada och exalterande intro.  

Som första klipp visas en rund cirkel, ett hål, i ett grönt föremål. Detta snabba, fokuserande 

klipp uttrycker liksom musiken ett nytt kapitel i filmen. Därefter visas det gröna, glimmande 

glaskrosset och sedan den lilla, vita plastflygeln – dessa två klipp utgör precis som det gröna 

hålet ett närperspektiv. Nästa klipp, en inzoomad rostig öppning på ett grönt rör, följs av en 

mun som blir nerkladdad med beige-brun smet. Dessa sex klipp är alltså filmade ur ett mycket 

nära perspektiv. I sekvensen gör Saw-cyklisten entré igen, men denna gång cyklar han bak-

länges; han lämnar därmed plats för andra karaktärer och annan information. Analogiskt 

tänkande människor kan uppmärksamma att strukturerna är besläktade, som här mellan 

baklängescyklandet och ”att lämna plats” (se Gardner 2009: 58 om metaforiskt tänkande).  

Betraktaren får avslutningsvis åter se rusandet på en skogsstig, men nu i en uppiggande 

ljudmiljö. Istället för rusandet som flykt blir klippet mer likt ett spralligt skuttande genom 

skogen. 

Som helhet är sekvensen dynamiskt sammansatt. Perspektivet ändras från nära till långt 

ifrån och rörelsen alternerar mellan bakåt (cyklandet) och framåt (rusandet). Växlandet torde 

intressera spatialt lagda betraktare likaväl som kroppsliga och taktila; sistnämnda reagerar 

definitivt på klippet där en hand smetar in ett ansikte med brunaktig sörja.    

 

Pärleporten 

Den sista, och skräckinjagande, musikpausen inleds av en orörlig hand med rödmålade naglar 

som har lämnat tydliga, mörkröda spår på ett linoleumgolv. Nu har den nervkittlande musiken 

från Halloween börjat igen, men med högre volym.  

På en vanlig slänggunga sitter ett porslinsspöke framför den lilla plastflygeln, samtidigt 

som Halloweenmusikens intensiva piano ljuder; taget ur sitt sammanhang är klippet relativt 

humoristiskt, men här blir det snarare bisarrt. Därefter följer tre klipp med fåglar inblandade: 

först en inzoomning på en porslinsfågel i en alldeles för stor bur (ett tomt vindsförråd), sedan 

en utzoomning på fetlagd duva högt uppe i en tall. Just när duvan kommer i bild hörs en 

kraftig baston i musiken – duvan blir därmed obehaglig, till och med hotfull. Sist i serien är 

burgallret tillbaka, men utan varken in- eller utzoomning. I denna sekvens i sekvensen finns 

känslor som övergivenhet och instängdhet, men starkast är kontrasten mellan levande och dött 

hos porslinsfågeln och duvan.  

En stängd, kanske låst, svart träport kommer härnäst. Porten står i stark kontrast till en 

öppen dörr med associationen hopp/möjlighet – här blir känslan kvävande instängdhet. Därpå 

tornar ett jättelikt byggnadsskelett upp sig, filmat ur grodperspektiv med en mur av stenkross 

storlek större i förgrunden. Förfall och spillror av något förflutet står nu i fokus. Just innan det 

återkommande, i denna sekvens fasansfulla, rusandet i skogen syns en persons skor och röd-

prickiga strumpor tillsammans med skuggbilder som skapar olika vinklar. Det avslutande 

rusandet i skogen står i och med sin frodighet och fart i kontrast till de föregående döds-

inspirerade klippen.  

Sekvensen koncentreras alltså runt mindre önskade emotioner: hot, ödslighet, förfall och 

död. Döden illustreras av den stela handen med blodspåret – försökte någon fly från sin 

baneman? – spöket, och resterna av en en gång aktiv byggarbetsplats. Också porten symbol-

iserar en övergång mellan två tillstånd och kan av den mer fantasifulla ses som en variant av 

”pärleporten” (jmf Gardner 2009: 58 om metaforers betydelse).    
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4.3.5  Analogier 
 

Dockan Birgitta 

I filmen förekommer ett gammalt dockhuvud av bly frekvent, särskilt när Birgitta nämns av 

berättarrösten. Huvudet återfinns till hälften nedgrävt i sanden, under ytan i en dypöl, i vatten 

till hakan mellan smala trädstammar, spetsat på en pinne inuti en buske och vajande i vinden 

på en klätterställning. Huvudets förekomst omgärdas av tvetydighet, eftersom betraktaren får 

veta att Birgitta inte bjudit dinosaurien Abraham på sitt kalas trots att hon introduceras som 

hans vän.  

Dockan Birgitta har ingen kropp och blir därför passiv, ruvande, statylik, känslokall. 

Ambivalensen inför henne som karaktär resulterar i blandade emotioner: hon är snäll i och 

med att hon är Abrahams vän, men elak eftersom hon inte bjuder honom på kalas; hon har 

makt över Abraham men kan ingenting göra i och med sin fysiska passivitet. Och faktum är 

att huvudet alltid förekommer ensamt i filmklippen. Birgitta karakteriseras av isolering, in-

stängdhet och inbundenhet, och antas därför engagera intrapersonellt inriktade tittare. Hennes 

person omgärdas av en viss existentiell ångest och går inte att komma inpå livet. Hon förblir 

en blyklump som både hotar och hotas – Abraham tänker ju bränna ner skogen bakom hennes 

hus och därmed kringskära henne än mer.  

När speakerrösten för första gången tar upp Abraham, Birgitta och kalaset illustreras 

Birgitta dels av dockan, dels av ett långt klipp på den kvinnliga skådespelaren i den sur-

realistiska Den andalusiska hunden. Hennes ena öga tvingas upp av en manshand och en 

rakkniv placeras framför det. Klippet understryker karaktären Birgittas utsatthet och 

korrelerar väl med de associationer till (kvinno)våld som kan dyka upp när dockhuvudet 

ligger i sanden och under vattnet. Den sannolika emotionella upphetsningen förstärker minnet 

(Anderson & Shimamura 2005: 325, 329; Brewer et al 2000). På grund av kopplingen till 

hierarkier, makt och roller i samhället bör Birgitta-dockan och hennes bravader dessutom 

fängsla interpersonellt/socialt lagda betraktare.  

 

Instängdhet och övergivenhet  

Förbundet med Birgittas isolering är filmens många klipp som symboliserar instängdhet och 

klaustrofobi. Det förekommer en porslinsfågel i bur, en död insekt i ett spindelnät, och en 

bebisfingerdocka sitter fast i ett galler och i ett finmaskigt nät. Kameran rör sig vidare i ett 

trångt, dåligt upplyst trapphus, i en hiss och på en smutsig vind med lågt i tak. Det finns också 

en interiör från en sopcontainer, där förpackningar trängs i dunklet. 

Klaustrofobi har minst lika mycket med övergivenhet att göra som med instängdhet. 

Många scener i filmen anspelar på att bli övergiven; ofta gäller det föremål som hamnat i en 

miljö där de inte passar in. Det gäller ett medaljonghalsband på en öde väg, en omkullfallen 

sko intill en container, paljetter i grus, en fiol mitt i en granskog och en liten plasthund 

framför en enorm, röd hissdörr. Samtliga klipp är statiska, vilket förstärker känslan av 

ensamhet, evighet. Den primära emotionen vad gäller instängdhetsklippen är nog vilja till 

flykt, att det ”spritter” i benen och man vill befria sig, slita sig. Däremot blir responsen 

snarare orörlig sorg och oåterkallelighet i fallet med övergivenhetsklippen. Sistnämnda till-

talar också spatialt och visuellt lagda elever, likaså de som lockas av estetiska aspekter som 

rymd och djup. De mer klaustrofobiska klippen passar dock de kroppsligt begåvade bättre.         

 

Fåret och grisen 

Sex gånger i filmen överraskas betraktaren av två kopulerande leksaksfigurer – ett får och en 

gris – i olika miljöer. Överraskningsmomentet i det faktum att två leksaksfigurer är placerade 

på så sätt att de föreställer en parningsscen i en film som handlar om grammatik bidrar till ett 

luftigt och lättsamt intryck i filmens helhet. Vid varje parningstillfälle hörs samtidigt en 
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mycket kort melodislinga. Denna signal består av sex toner klippta ur musiken till filmen 

Sällskapsresan. Signalen är relativt stark i volym och dränker effektfullt den bakomliggande 

musiken.  

Figurerna utövar sitt samkväm i en sopcontainer, halvt gömda av en bortslängd äggkartong; 

på en sliten träbrygga; på en pytteliten hyllavsats på en husfasad och på en vit betonggris i en 

hamn. Som sagt dyker dessa klipp upp relativt oväntat, ibland med inledande inzoomning och 

ibland utan. Dessutom saknas korrelation mellan parningsscenerna och berättarrösten – de blir 

till minipauser och avdramatiserar skräckämnet grammatik. Dessa två plastdjur som parar sig 

i relativt kända miljöer är ett humoristiskt inslag (se Banas et al 2011: 120, 130, 132; Dickin-

son).  

 

Auditiva analogier 

Filmen präglas av återkommande och /eller förstärkande ljud. Dels förekommer vissa av 

bakgrundslåtarna flera gånger, dels finns korta melodislingor från nämnda musik, vilka 

fungerar som fokussignaler. Förstärker gör även ormens bräkande, som ligger ovanpå bak-

grundsmusiken och ger klippet och filmen en humoristisk prägel. Efter ungefär tio minuter in 

i filmen tar denna ny sats med orden ”men det har du ju räknat ut själv vid det här laget” och 

klippet på den lyckosamme tyngdlyftaren, parallellt med en inklippt applåd. Detta ljud hyllar 

både tyngdlyftaren och tittaren, kanske också berättarrösten, och gör betraktaren till ett med 

filmen.  

De återkommande signalerna är: ”plinget” – ungefär som metallbestick mot ett kristall-

glas; kopuleringssignalen – se stycket ovan; det glada wow:et – klippt ur Oskar Linnros’ Från 

och med du; den sekvensmarkerande signalen – också den från musiken till Sällskapsresan 

men denna gång bestående av två toner. 

Plingets medför krav på uppmärksamhet. Tittaren måste hålla sig koncentrerad auditivt, 

både när signalen skiljer två låtar åt i bakgrundsmusiken, och när den överraskar mitt i 

förklaringen av ordföljden i olika satstyper. Ljudbilden i sig påminner ju om klingandet mot 

glas som föregår ett tal på en tillställning (se 2.3.8 och analogiskt tänkande). Tillsammans 

med bildklipp av gnistrande föremål, glaskross och frostat julgranspynt till exempel, bidrar 

den även till filmens skämtsamma ton – som om någon blinkar till tittaren med ena ögat.  

Kopuleringssignalen förekommer som sagt tillsammans med två plastdjur som parar sig 

och kombinationen är därmed en audio-visuell markör. Eftersom den återkommer tre gånger 

innan hela låten spelas upp som bakgrundsmusik förmodas tittaren ha skapat en komisk 

minnesbild till musiken, så kallad klassisk betingning.  

Tre gånger hörs signalen ett glatt ”wow”. Första gången, tillsammans med den efter-

följande, trallvänliga musiken, markerar dess höga volym skiftet i bakgrundsmusiken. Andra 

gången förstärker den tyngdlyftarens styrkeprestation, och tredje gången hänger den också 

ihop med själva låten, denna gång som avslutande musik i filmen.  

Den sista signalen – den sekvensmarkerande – förekommer både inledande och avslutande 

mellan de olika låtarna i bakgrunden och mellan sekvenser. Dessutom förstärker den speaker-

röstens utläggning om ”IP-regeln” när den plötsligt och kraftfullt dyker upp tillsammans med 

klippet av ett hål i en grön yta – ljud och bild uppmanar tittaren att hålla fokus.   

 

Kontrast  

Kontraster är ett genomgående drag i filmen. Kontrasterna kan vara inom ett klipp och 

uteslutande visuella, eller mellan tal och bild – audio-visuella. 

En krypande myra, filmad på nära håll, kontrasterar mot mörkrosa sammetstyg; 

traditionellt sett är insekten något skadligt och kanske äckligt, medan sammeten och det rosa 

symboliserar oskyldighet, lättsamhet och ömtålighet. Djuret återkommer i det svartvita klippet 

av en handflata full av myror, vilka tycks komma inifrån handen. Bilden kan uppfattas som 
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mycket obehaglig i och med kontrasten mellan en människohand och myllrande myror. Detta 

klipp kommer två gånger i filmen. Båda gångerna förstärks myrornas irrande av bakgrunds-

musikens lite retfulla tvärflöjt.  

Det uppfläkta kvinnoögat med en rakkniv framför, också i svartvitt, kontrasterar mot berättar-

rösten som parallellt med klippet talar om ”kalas”. Associationer till våld och smärta görs på 

grund av bilden, medan ordet ”kalas”gör helheten ambivalent. Samma sak händer andra 

gången det berättas om ”kalas” – då med klippet av grönt glaskross, hotfullt gnistrande (jmf 

”stimuli med hög skadepotential”, Sylwester 1997: 87). 

 

Harmoni  

Flera gånger råder harmoni mellan bild och ljud. ”Det beska kaffet” exemplifieras på 

traditionellt vis av en kopp kaffe; ”tar bussen” av skylten vid en busshållplats; ”blomstrar” av 

en orange blomma; ”cyklar” av en man på trehjuling och ”huvud” av ett tygälghuvud. Den 

sistnämna, skogens konung, ska också associeras till ”kapten” och ”den som styr”.  

Mer abstrakta begrepp som ”brände”, ”bästa vänner”, ”beroende av varann” och 

”obekväm” illustreras i nämnda ordning av en blinkande, trasig lampa; någon som klappar ett 

husdjur (människans bästa vän); en bröllopsceremoni och, slutligen, utsmetat smink.    

I sekvensen när ”Abraham tänker bränna ner skogen bakom Birgittas hus” visas ett klipp 

på ett hus med skymtande tallar bakom, filmat ur grodperspektiv i en buske. Harmonin upp-

står inte bara i tal och bild; också skräckfilmsmusiken i bakgrunden förstärker känslan av att 

Abraham ligger i busken och smider ränker (Jmf ”en mångfald framställningar […] fungerar 

som katalysatorer för […] kreativa lösningar”, Gardner 2009: 91). 

 

4.4  Genomförande  
 

Här återfinns information om vilka som deltog i vårt experiment, var de befann sig och hur de 

gick tillväga. Så följer en redogörelse för kreerandet av de tre testtexterna.  

 

4.4.1  Mätsituation och undersökningsgrupp  
Eftersom studien inte undersöker eventuella skillnader mellan elever på olika gymnasie-

program var det viktigt att hela försöksgruppen hade samma utgångsläge vad gäller studie-

inriktning, skola och ålder. Vi ville ha ett studieförberedande program eftersom informationen 

i filmerna är relativt avancerad. Därför passade elever i årskurs två på samhällsprogrammet; 

dessa läser – till skillnad från ettorna – den ganska krävande B-kursen i svenska, och har 

genomgått A-kursens grundläggande grammatiska moment. Treorna å sin sida hade fullt upp 

med nationella prov och förberedelser inför studentexamen.  

Eleverna befann sig i välkända klassrum, satt med hörlurar vid en egen dator och kunde 

således koncentrera sig på sitt. Förhoppningsvis eliminerades på så sätt eventuella störnings-

moment. Eleverna fick inte föra anteckningar eller diskutera sinsemellan. Försökspersonerna 

går i tre olika klasser; studien genomfördes alltså vid tre tillfällen. Den första klassen delades i 

två – hälften av eleverna såg den ena filmen och hälften den andra. Resterande två klasser såg 

varsin film i helklass. Totalt sågs Jasmina och satstyperna av 24 personer och Abraham och 

Birgitta av 29. 

Vi träffade följaktligen respektive klass två gånger. Vid det första tillfället genomförde 

eleverna test 1, tittade i direkt anslutning på aktuell film, och gjorde omedelbart därefter test 

2. En vecka senare genomfördes test 3.  

   

4.4.2  Mätinstrument: De tre texterna  
Testen gick ut på att stryka under bisatser i tre fiktiva tidningsnotiser (se bilaga 3), författade 

av oss själva. Eleverna hade max tio minuter på sig och höll tiden med god marginal. De tre 
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texterna var lika i längd, texttyp och svårighetsgrad. Textkomplexiteten samstämde och 

samma bisatsinledare användes, förutom de två ”kontrollsubjunktionerna” vad och hur. Dessa 

presenterades inte i filmerna. Också innehållsmässigt rådde harmoni – alla tre handlade om 

någon typ av brott och utredningen av detsamma. Den fiktiva aspekten framgick tydligt efter-

som de alla hade ett påhittat tidningsnamn som rubrik: Jidderkuriren, Babbelblaskan och 

Snicksnacket. Dessutom hade texterna detaljer präglade av samma putslustiga humor.  

Viktigt att påpeka är att eleverna inte fick veta om det tredje testets existens när de gjorde 

det första och det andra. Vi berättade inte eftersom det skulle utgöra en möjlig felkälla: vissa 

skulle kanske titta på filmen en gång till, eller leta upp den film de inte tittat på. Särskilt 

nitiska elever skulle måhända också studera vidare på egen hand och därmed påverka sitt 

resultat på test 3. Av samma orsak fick inga deltagare veta sitt poängantal på test 1 och test 2 

innan det sista testet.  

En pilotstudie av texterna genomfördes med en försöksgrupp bestående av sju personer. 

De fick tio minuter på varje test, men såg ingen film däremellan. Resultatet visade att mät-

instrumentet – de tre texterna – var likvärdiga. 

  

4.5 Databearbetning 
 

Under den här rubriken finns information om hur vi rättat elevernas tester och därefter 

statistiskt bearbetat desamma.   

 

4.5.1  Riktlinjer för rättning 
I varje testtext fanns alltså åtta bisatser, som eleverna hade i uppgift att identifiera. Att fast-

ställa regler för vilka svar som kunde anses ”rätta” krävde en viss diskussion, speciellt som 

eleverna gärna strök under hela meningar, och ibland större delen av texten ifråga. Det här 

problemet minskade dock lyckligtvis efter det första testet. 

Till slut enades vi om att ge ett helt poäng för den exakta bisatsen ifråga, plus minus noll. Ett 

halvt rätt kunde ges om eleven inkluderat eller exkluderat ett enskilt ord eller en enskild 

satsdel. Ett exempel är den elev som strukit under ”som var på väg till en fest” men utelämnat 

adverbialet ”på en parallellgata”. Alltså finns i det här kapitlets alla diagram såväl fullständigt 

korrekta som delvis korrekta svar representerade i staplarna. Nackdelen med systemet är att 

resultaten inte visar att en hel del elever – i test 2 i synnerhet – är bisatserna på spåren, men 

tar med ytterligare ett ord för lite eller för mycket för att kvalificera sig för poäng. 

 

4.5.2 Statistik 
Det är viktigt att jämförbarhet mellan grupper och skillnaden mellan desammas testresultat 

säkerställs statistiskt. För att garantera detta har vi genomfört så kallade t-test (Kranzler 2007: 

136-51). T-test för oberoende stickprov användes för att visa på eventuella skillnader mellan 

de två gruppernas resultat på de tre testen och t-test för beroende stickprov för att visa 

eventuella skillnader mellan de olika testen inom de två grupperna. Tabellerna i 

resultatavsnittet demonstrerar säkerställandet och är av två typer. Den ena fastställer huruvida 

resultatökning/-minskning är signifikanta (”P”), medan den andra visar medelvärde (”Mean”)  

på ett visst test samt standardavvikelse (”Std. dev.”). 

 

4.6 Etiska aspekter 

 

Eleverna var tvungna att skriva namn på vart och ett av de tre testen, annars skulle det blir 

omöjligt att se förändringen testen emellan för en enskild individ. Vissa av deltagarna var inte 

tilltalade av kravet, men accepterade efter att vi försäkrat att deras lärare inte skulle få se 
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testen och att desamma skulle destrueras när vi registrerat resultaten. Att vi bara krävde för-

namn och eventuellt efternamnets begynnelsebokstav mildrade kritiken.  

Filmen Abraham och Birgitta innehåller en hel del kontroversiella klipp och sekvenser. 

Dessas eventuella känslighet bör egentligen diskuteras mer än vad denna uppsats tillåter. Vårt 

enda försvar är att känslomässiga reaktioner är lättare att dölja när alla inte tittar på samma 

skärm/duk, och att deltagarna ändå är 17 eller 18 år gamla. De kan således förväntas klara viss 

emotionell stress.   

 

4.7 Metodkritik 
 

Det största problemet med film som metod är att den förmenta anpassningen till lär-

personligheter hela tiden sker genom ett audio-visuellt filter. Egentligen ska exempelvis 

taktila inlärare helst arbeta handgripligen med den aktuella informationen, inte se andras 

händer syssla med den. Men naturligtvis kräver en total anpassning till lärpersonligheterna så 

mycket resurser och rekvisita att det blir ohållbart i en normal skola. Istället har vi gått en 

gyllene medelväg: anpassningen har skett i alla fall till hälften, och därmed bör lärsituationen 

bli avgjort bättre för en majoritet av eleverna. Eftersom fenomenet film i allmänhet motiverar 

människor (Tanriverdi & Yuksel 2009) borde elevernas respons alltså vara om inte positiv så 

åtminstone neutral. Gross och Levenson (1995) påpekar att det är möjligt att framkalla nyans-

erade känslotillstånd genom film, och bekräftat är ju att känslotillstånd i sin tur påverkar 

lärandet och minnesbehållningen.  

Vidare finns det ingen instruktionsbok för hur man anpassar auditiva och visuella intryck 

till alla inlärare. Vi har således fått tolka fakta om lärpersonligheternas komponenter och efter 

bästa förmåga realiserat tolkningarna i ljud och bild. Vi vet alltså inte huruvida Abraham och 

Birgitta verkligen passar till exempel logiskt eller intrapersonellt lagda elever; vi kan bara 

anta att den överlag är bättre anpassad än Jasmina och satstyperna.  

Vad gäller de tre testen prövas elevernas förmåga att ”passivt” identifiera bisatser; de får 

ingen möjlighet att till exempel själva konstruera bisatser eller redogöra för den så kallade IP-

regeln. Men för att kunna visa ett kvantitativt resultat och jämföra elevernas insatser med 

övrigas krävdes ett mätinstrument utan gråskalor där man enkelt kunde skilja rätt från fel. Att 

våra resultat harmonierar inom och mellan vissa elevgrupper talar för att testen har en 

acceptabel grad av reliabilitet. Validiteten, emellertid, är inte lika lätt att uttala sig om. Testen 

prövar i huvudsak bisatser inledda av de ord som presenteras i filmerna, och därför ges inte 

mycket information om huruvida eleverna kan applicera eventuella kunskaper på alla bisatser, 

oavsett inledare.   
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5  RESULTAT 

 

I det här resultatkapitlet illustrerar vi våra rön med hjälp av diagram och tabeller. Pro-

gressionen testen emellan analyseras, och följs av en redovisning av intressanta felsvar. I 

bilaga 4 och 5 finns två övergripande diagram, ett för respektive film/grupp, vilka 

demonstrerar hur testen förhåller sig till varandra inom vardera gruppen.  

 

5.1  Progression 
 

5.1.1 Test 1  
Elevernas första nappatag med bisatsidentifikation gick överlag dåligt. Hela 38 personer (72 

%) av de deltagande 53 fick 0 poäng, ofta för att de lämnade in testet blankt eller till exempel 

strök under alldeles för mycket text. De två testgruppernas resultat är emellertid fullt jämför-

bara: Jasmina och satstyperna-gruppens deltagare hade i snitt 0,6 poäng, medan Abraham och 

Birgitta-eleverna hade 0,4 vardera. Gruppernas jämförbarhet är statistiskt säkerställd och 

skillnaden dem emellan slumpmässig, t = 0.635, df = 51, p = 0.53.  

 
Tabell a: Beskrivande statistik för test 1 

Film Mean Std. dev. 

Jasmina och satstyperna 0.60 1.03 

Abraham och Birgitta 0.43 0.95 

 

5.1.2  Test 2 

Efter att ha bekantat sig med en av filmerna ökade eleverna i båda grupperna sin poäng i test 2 

jämfört med i test 1; se tabell b. Ökningen är dock betydligt mer blygsam vad gäller de som 

såg Jasmina och satstyperna, t = -5.96, df = 23, p < 0.01, jämfört med de som såg Abraham 

och Birgitta, t = -11.75, df = 28, p < 0.01. Båda gruppernas poängökning är statistiskt 

säkerställd. 

De elever som sett filmen Abraham och Birgitta klarar alltså att identifiera signifikant fler 

bisatser i test 2 jämfört med de som sett Jasmina och satstyperna, t = -1.97, df = 51, p = 0.05. 

I genomsnitt ökar Jasmina och satstyperna-eleverna med 2,1 poäng; Abraham och Birgitta-

gruppen ökar i snitt med 3,1 poäng. Inte nog med det – bland sistnämnda elever finns 18 (62 

%) som har tre poäng eller mer, medan dessa i första gruppen endast är 9 (37,5 %).  

 

Tabell b: Beskrivande statistik för test 2  

Film Mean Std. dev. 

Jasmina och satstyperna 2.67 1.89  

Abraham och Birgitta 3.53 1.31 

 

Vilka bisatser klarar eleverna? 

I de båda filmerna presenteras följaktligen sex vanliga bisatsinledare: när, som, att, eftersom, 

trots att och om. I test 2 återfinns ett ”när”, ett ”som”, två ”att”, ett ”eftersom”, ett ”trots att”, 

ett ”om” samt kontrollsubjunktionen ”hur”. ”Hur” är också den bisatsinledare som eleverna 

har svårast att identifiera, följd av ”att” och ”om”. Mycket lättare visade det sig vara att hitta 

de satser som inleds av ”när”, ”som”, ”eftersom” och ”trots att”. Generellt sett är de elever 

som sett Abraham och Birgitta mer framgångrika i att identifiera bisatserna, förutom vad 

gäller inledande ”när”. Figur A åskådliggör.   
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Figur A: De identifierade bisatserna i test 2    
 

Också snittet vad gäller antal rätt i test 2 visar tydligt att Abraham och Birgitta-gruppen 

generellt gjort större framsteg: deras poängsnitt är 3,5 rätt av 8, medan Jasmina och 

satstyperna-eleverna snittar på det lägre 2,7 rätt av 8.  

 

5.1.3 Test 3 

Det tredje och avslutande testet gjorde eleverna en vecka efter tillfället när de gjorde test 1, 

såg en av filmerna och gjorde test 2. Bortfallet var två elever i Jasmina och satstyperna-

gruppen och tre elever som sett Abraham och Birgitta. Naturligt nog minskade så gott som 

samtliga elever sin poäng i test 3 jämfört med i test 2. Minskningen är statistiskt säkerställd 

för Abraham och Birgitta, t = 9.18, df = 25, p < 0.01.  

De elever som sett Abraham och Birgitta fick i snitt högre poäng på test 2, och deras 

minskning är naturligt nog större mellan test 2 och 3 än Jasmina och satstyperna-gruppen; se 

tabell c.  

 
Tabell c: Beskrivande statistik för test 3 

Film Mean Std. dev. 

Jasmina och satstyperna 1.32 1.01 

Abraham och Birgitta 1.48 1.34 

    

Men en ökning finns hos många om man istället jämför utgångsläget inför experimentet (test 

1) med sluttestet (test 3). Ökningen är statistiskt säkerställd, Jasmina och satstyperna t =  

-2.17, df = 21, p = 0.042, Abraham och Birgitta t = -4.16, df = 25, p  < 0.01. 

I snitt ökar de som sett Jasmina och satstyperna med 0,66 poäng, och Abraham och 

Birgitta-eleverna med 0,98 poäng mellan test 1 och test 3 – återigen större framgång för de 

senare.   
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Vilka bisatser klarar eleverna?  

Liksom i test 2 är eleverna ganska framgångsrika i att identifiera ”som”- och ”trots att”-satser. 

”När”- och ”eftersom”-satserna förefaller svårare att urskilja i den tredje texten. Det här beror 

antagligen delvis på att dessa satsinledare med tillhörande bisats står efter huvudsatsen i test 

2, men mellan två huvudsatser i test 3. Kontrollsubjunktion är även i test 3 ”hur”, och 

eleverna har lika svårt att hitta den den här gången. Fortfarande gör de som sett Abraham och 

Birgitta bättre ifrån sig i bisatsjakten (snitt: 1,5 rätt), men skillnaderna jämfört med den andra 

gruppen (snitt: 1,3 rätt) har till viss del planats ut; figur B förevisar. 

 

 
Figur B: De identifierade bisatserna i test 3     

 

5.2 Felsvar 
   

Det finns ett visst mönster vad gäller de felsvar eleverna producerar. I det här stycket visas 

först frekventa felsvar i test 2 respektive test 3, och därefter ett fenomen som förekommer i 

båda testen: satsförvirring. Till slut jämförs testens felsvar. 

 

5.2.1  Test 2 
Häpnadsväckande många (38 elever; 72 %) vill ha prepositionsfrasen ”trots gatans branta 

backe” till en bisats, troligen en kontamination av prepositionen ”trots” och bisatsinledaren 

”trots att”. Speciellt överväldigande är antalet som sett Abraham och Birgitta: 23 elever (79 

%)! Också huvudsatsen ”men ingen av kvinnorna såg gärningsmannen bära handväska” blir 

understruken i ganska många test. Detta sker eventuellt eftersom strukturen är identisk med en 

bisats efter ”men”, och eleverna är osäkra på om ordet sam- eller underordnar.  

Delvis jämförbart med ”trots” respektive ”trots att” är ”därför” kontra ”därför att”, i det 

här fallet ett adverb och en subjunktion. Det kan vara likheten mellan dessa uttryck som gör 
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att en del elever stryker under ”därför”-satsen. Figur C nedan illustrerar de fyra ovannämnda 

felsvaren. 

 

  
Figur C: Frekventa felsvar i test 2 

 

5.2.2 Test 3 
I test 3 finns en speciell tendens att stryka under huvudsatser inledda av ”och” med direkt 

efterföljande predikat. Tre meningar innehåller strukturen, där subjektet lånas från en före-

gående huvudsats: ”[…] och placerade ut stulna vägkoner längs en sträcka på cirka trehundra 

meter”; ”[…] och halsade t-sprit under cirka tjugo minuter”; ”[…] och blev upplockade av en 

kvinna på väg till jobbet”. Tendensen är tydlig i båda grupperna; en hel del av eleverna gör 

dessutom felet både två och tre gånger i testet (oavsett om eleven strukit under en, två eller 

tre och + predikat-satser finns han/hon representerad i staplarna nedan). Kanske kan ”och”-

satserna jämföras med markerandet av ”men”-satsen i test 2. Bådadera är konjunktioner, men 

”men”-varianten har ju ett utskrivet subjekt.    

En del elever stryker också under huvudsatsen ”[…] stämningen var hetsig men ändå 

mysig”. Eventuellt har detta sin grund i att den separeras från föregående mening med ett 

tankstreck och därför leder in dem på fel spår. Figur D visar felsvaren i test 3. 
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Figur D: Frekventa felsvar i test 3 

 

5.2.3 Satsförvirring 
Ytterligare en intressant tendens i test 2 är att relativt många Jasmina och satstyperna-elever 

(9; 37,5 %) stryker under huvudsatsen i vissa meningar bestående av en huvudsats och en 

bisats. För företeelsen ifråga har vi myntat begreppet satsförvirring. Fenomenet är fyra 

gånger så vanligt (12 gånger av 15 totalt) när bisatsen inleder meningen, som i ”Om du såg 

något under lördagskvällen måste du kontakta polisen direkt”. Bland Abraham och Birgitta-

eleverna finns bara tre elever (10 %) som producerar samma typ av felsvar i test 2.  

I test 3 har diskrepansen mellan grupperna ökat. I den här texten skiljer 10 deltagare (45 

%) i Jasmina och satstyperna-gruppen ut huvudsatsen istället för bisatsen; i Abraham och 

Birgitta-gruppen är dessa nu endast 2 (8 %). De handlar i de allra flesta fall här om bisatser 

som inleder meningen, som i ”när de hoppade ut ur bagageutrymmet började båda männen 

spy okontrollerat”. Figur E visar hur de båda testen förhåller sig till varandra vad gäller sats-

förvirring.  

 
Figur E: Satsförvirring    
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Det här diskussionsavsnittet behandlar först testresultaten ur olika vinklar, till exempel varför 

satsförvirring är så vanligt och varför vissa bisatstyper tycks vara lättare att identifiera än 

andra. Under avsnittets andra delrubrik vidgas perspektivet. Elevernas totala progression ses 

här som avhängiga av vissa särdrag hos filmerna.   

 

6.1 Testresultaten  
 

Resultaten pekar alltså på en brant uppgång i förståelsen för bisatsidentifikation i direkt 

anslutning till båda filmerna. Att också elever som sett Jasmina och satstyperna är fram-

gångsrika på test 2 kan bero på att de är vana att ta till sig information i föreläsningsform. Och 

visserligen är Abraham och Birgitta anpassad till lärpersonligheter, men detta orsakar sam-

tidigt en enorm mängd intryck som riskerar att störa informationsbearbetningen. Det är för-

vånande att det gick så bra för elever som sett sistnämnda film – och kanske något som talar 

för att ungdomar faktiskt är bättre idag på att hantera mångfasetterad, simultan input. Bidrar 

gör säkert också att många av dem är hjärtligt trötta på traditionell undervisning (Illeris 2009: 

92).   

Test 3 visar inga upplyftande resultat. Först och främst torde nedgången efter test 2 och en 

veckas tid visa på problemet i att isolerat ta upp ett ämne under en lektion och sedan inte 

repetera det. Men faktum kvarstår: det går fortfarande bättre för Abraham och Birgitta-

gruppen i det sista testet jämfört med det första. Slutsatsen måste helt enkelt bli att denna film 

bättre gagnar minnesbehållningen, och detta tack vare sitt varierade bild- och ljudflöde, sin 

mer komplexa ljudbild och sin koncentration på dynamik, association, dissociation, analogier 

och humor (jmf Banas et al 2011: 130, 132; Gardner 2009: 91; Gross & Levenson 1995: 102-

5 passim).  

Viktigt att poängtera är emellertid att fenomenet satsförvirring, som tycks så alarmerande 

stort hos Jasmina och satstyperna-gruppen i både test 2 och 3, faktiskt inte behöver vara av 

ondo. Många av dessa elever förmår ju skilja huvudsats från bisats i en sammansatt mening – 

och på precis rätt ställe, fastän huvudsatsen ofta börjar med sitt predikat! Den här förmågan 

måste ses som snäppet vassare än att – som en hel del Abraham och Birgitta-elever (8; 31 %) 

gör i test 3  – stryka under hela meningen/båda satserna. Någonting i Jasmina och satstyperna 

resulterar alltså i att de som sett denna film har en mer distinkt känsla för var gränsen går 

mellan två olika satser i en mening innehållande en huvudsats och en bisats. Måhända har det 

att göra med att de sett satserna i text under längre perioder än Abraham och Birgitta-gruppen, 

som fick dem illustrerade av textade skyltar och bild- och ljudklipp. Tack vare lång 

tillvänjning och traditionellt audio-visuell undervisning har eleverna antagligen vant sig vid 

att minnas mönster/scheman visuellt och gagnas därmed av den längre exponeringstiden (jmf 

Boström 2004: 14). Men detta isolerat visuella intryck kan inte ensamt förklara den stora 

skillnaden grupperna emellan. Orsaken till divergensen förblir ouppklarad.    

”Att”- och ”om”-satser är uppenbarligen genomgående svåra. ”Trots att”- och ”som”- 

satser fixar många av eleverna i såväl test 2 som test 3. ”När”- och ”eftersom”-satserna går 

bra i test 2, men inte i test 3. Finns det andra förklaringar till sistnämnda faktum än att ”när” 

och ”eftersom” är mer svårfunna i test 3:s text? Subjunktionerna ”när” och ”eftersom” är 

relativt centrala i filmerna, i och med att de ingår i de två laborationssatserna: ”När han han 

sagt farväl till mormor Jasmina tar han bussen till sin vän Birgitta” och ”All hallonsoda är 

dock slut eftersom Birgitta har haft kalas”. Dessa satser tas dels upp mer än andra av speaker-

rösten (se Gardner 1994: 71-2; Platzack 1985: 5; Teleman 1991: 112 för språkets 

fundamentala mänskliga betydelse) dels illustreras de bland annat taktilt i Abraham och 

Birgitta. Att ”när” och ”eftersom” fungerar bra direkt efter respektive film torde ha sin grund 
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häri. Tyvärr verkar emellertid minnet av dem ha förklingat en vecka senare; i synnerhet är det 

bekymmersamt att andelen Abraham och Birgitta-elever som klarar ”eftersom”-satsen går 

från 89 procent till 23 mellan test 2 och 3.  

Vidare: varför är ”när”-satsen den enda som Jasmina och satstyperna-eleverna klarar 

bättre än Abraham och Birgitta-dito i test 2? Minskningen är drastisk i test 3, men fortfarande 

är fler i Jasmina och satstyperna-gruppen ”när”-satsen på spåren. Är det något som stör 

informationsflödet i Abraham och Birgitta i anslutning till den här subjunktionen? Svaret 

måste bli nej; snarare demonstreras ”när” flitigt och helt enligt regelboken i sistnämnda film, 

eftersom ”när”-satser understryks i text, klipps ut och pusslas med, illustreras visuellt, skrivs i 

en lista över subjunktioner. Också här tycks divergensens orsaker förbli olösta. ”Som”- och 

”trots att”-satser diskuteras också flitigt i filmerna, närmare bestämt i satserna ”som Birgitta 

köpte”/”som bor bakom den nerbrunna skogen” och ”trots att den var målad i kulören bajs-

brun”. Både ”eftersom” och ”som” illustreras alltså extensivt i filmerna, i två meningar 

vardera. ”Trots att” förekommer bara en gång, i ”trots att den var målad i kulören bajsbrun”. 

Kan det vara humoraspekten hos ordet ”bajsbrun” som triggat minnesapparaten hos eleverna 

(jmf Carlsson 2011: 22; Banas et al 2011:130, 132)? Så kan vara fallet eftersom manuset ju är 

identiskt i båda filmerna. Dock illustreras ”trots att” på ett utmärkande sätt i Abraham och 

Birgitta, nämligen med den så kallade Saw-cyklisten. ”Trots att” kopplas således till den bajs-

bruna cykeln, som kopplas till en otäck figur på en trehjuling – känd från en serie brutala 

skräckfilmer. Eventuellt har dessa emotionella stimuli bidragit till att Abraham och Birgitta-

eleverna som klarar ”trots att”-satsen är omkring 20 procentenheter större än Jasmina och 

satstyperna-gruppen – i såväl test 2 som test 3.  

Vid en jämförelse mellan ”när”-satsens och ”trots att”-satsens utveckling mellan test 2 och 

test 3 visar det sig att ”när”-varianten i Abraham och Birgitta illustreras av en kelig katt – för 

många ett positivt laddat, lugnande klipp. ”Trots att”-satsens koppling till en välkänd rysare, 

däremot, är mer komplext laddad, mer upphetsande och förenad med spänning och lustfylld 

fasa (jmf Brewer et al 2000; Anderson & Shimamura 2005: 331).. Men det förklarar dessvärre 

inte att även Jasmina och satstyperna-gruppen i stort behärskar testens ”när”-satser.  

Skillnaden i poängökning planar alltså ut mellan elevgrupperna när test 3 jämförs med test 

1. I test 2 ökar Abraham och Birgitta-gruppen med i snitt 1,0 poäng mer än Jasmina och 

satstyperna-dito. I test 3 ökar Abraham och Birgitta-deltagarna med i snitt 0,3 poäng mer. 

Således beskriver kunskapsförlusten en brantare nedåtgång hos de som sett Abraham och 

Birgitta – ju högre man klättrar, desto längre blir fallet. Till viss del har det förmodligen att 

göra med bristen på repetition, men kanske också med det faktum att sistnämnda film inne-

håller vissa ”weird stimuli” (Carlson 2011:24), alltså sekvenser utan sammanhang. Dessa kan 

ha stört inkodningen i långtidsminnet och stulit vissa elevers uppmärksamhet. Men allt arbete 

med humor är ett risktagande som kräver att man ligger på gränsen till ”weird stimuli”; säker-

ligen har vi ibland passerat den vad gäller Abraham och Birgitta.       

 

6.2  Lärpersonligheterna 
 

Traditionell undervisning (se t. ex. Boström 2004:187, 196), vilken Jasmina och satstyperna 

representerar, är koncentrerad till visuellt och auditivt lärande. Undervisningen försummar 

således alla de elever som är begåvade med andra lärpersonligheter (jmf Gardner 1994: 322). 

Och resultatet, med lägre poäng hos Jasmina och satstyperna-eleverna, visar att så kan vara 

fallet. Vidare går ju traditionell undervisning från delarna till helheten – den är atomistisk till 

sin karaktär, trots att de flesta elever är holistiskt lagda (Dahlgren et al 2009: 52).  

Resultatet visar alltså att den grupp som fick se filmen som producerats med utgångspunkt 

i lärpersonligheterna gör bättre ifrån sig överlag. Båda gruppernas resultat ökar visserligen 

och bevisar därmed att elevernas förmåga att identifiera bisatser i en okänd text faktiskt på-
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verkas av att se en film om bisatser. Men Abraham och Birgitta-gruppens poängökning var 

större mellan test 1 och 2 likaväl som mellan test 1 och 3. Det betyder att en film som tar 

hänsyn till maximalt antal elevers lärpersonlighet bättre gagnar korttids- och långtidsminnet. 

Faktum är ju att utforskande av olika sinnen ökar motivationen och därmed lärandet (Svens-

son 2008: 60).  

I en studie ansåg 40 procent att humor ”ofta” främjar undervisning, och 40 procent ”alltid” 

(Frymier et al 2010: 6). Kvarvarande 20% tycker således inte att så är fallet. Jasmina och 

satstyperna-filmen innehåller inga medvetna humorinslag utöver de uppenbara i de två 

berättelserna om Abraham – ”bajsbrun” cykel till exempel. Om man antar att Abraham och 

Birgitta-filmens alla humoristiska aspekter gick hem hos eleverna kan deras högre resultat 

härledas också till komiken.  

Snoken och dess bräkande förmodas ha en komisk överraskningseffekt, plastfårets och -

grisens kopulerande likaså. Detta, tillsammans med filmens övriga humoristiska inslag, för-

modas vara avdramatiserande för ämnet (jmf Banas et al. 2011: 118; Alm-Arvius 2010). 

Humorn kan därför antas ha del i Abraham och Birgitta-elevernas bättre resultat, eftersom 

eventuella inlärningsspärrar angående skräckämnet grammatik (jmf Boström & Josefsson 

2006: 91) tack vare den har släppt. Att eleverna förmodligen inte förväntade sig humor i en 

film om grammatik kan ha bidragit till det bättre resultatet. Så kallad under bältet-humor kan, 

trots att den anses vara ”låg” humor, stimulera lärprocessen. Möjligtvis är så fallet med fåret 

och grisen. Vidare anses humor vara gemensamhetsskapande och tilltalar förmodligen därmed 

interpersonellt begåvade människor (jmf Gardner 1994: 220). Uppfattningen att humoristiska 

inslag i undervisningen skulle kunna störa elevernas kunskapsinhämtning är sorglig, eftersom 

förhållandet snarare är det motsatta. Särskilt i vad som anses som ”svåra” ämnen – 

exempelvis grammatik – är humorn förstås essentiell (jmf Banas et al 2011:120; Dickinson). 

Att fler elever stimuleras av andra intryck än bara visuella och auditiva är redan fastställt. 

Abraham och Birgitta-filmens många jämfört med Jasmina och satstyperna:s obefintliga 

metaforiska stimuli talar också för förstnämnda grupps högre resultat. Exempelvis skulle den 

mångfasetterade dansaren utklädd till kanin kunna bidra till detta resultat; den illustrerar sats-

delar, triggar interpersonellt lagda och bidrar med det humoristiska i att människan – 

”samhällskunskapen” – klär ut sig till kanin och dansar planlöst. Därtill berättas det i båda 

filmerna att Abraham blir ”så törstig att han skelar”. Detta illustreras av olika slags snurrande 

i Abraham och Birgitta, dels av ett brunnslock – någon tittar nedåt, dels av en naken trädkrona 

– någon tittar uppåt. Så förstärks desperationen i hans törst visuellt. Bilderna är på så sätt 

metaforer för Abrahams förtvivlan och stimulerar troligen eleverna genom sin emotionella 

aspekt. Samma funktion har dockhuvudet med sina många framträdanden. För att minnes-

behållningen ska fungera optimalt måste emotionella stimuli vara känslomässigt viktiga (jmf 

Sylwester 1997: 87, 111; Dahlgren et al 2009: 25-6) och komma över en viss minimitröskel 

av upphetsning. Häri ingår dockhuvudet i Abraham och Birgitta; ilska, desperation, kärlek är 

några av de känslor det gestaltar. Våld och hot – både passivt och aktivt – är andra kvalitéer 

som dockhuvudet för med sig till eleverna.  

Ordet ”kapten” och bilden av en kapten, i samband med speakerröstens förklaring av 

”huvudsatser”, är ytterligare en illustration som Jasmina och satstyperna inte har. Abraham 

och Birgitta är full av sådana liknelser: ett schackspel kopplat till ”mönster”; tyngdlyftarens 

prestation till ”klara av”; bihang till ”bisats”; en liten barnhand kopplad till ”klarar sig inte 

själv”; en omhuldad katt till ”bästa vänner”. De associationskedjor som naturligt uppstår 

hjälper eleverna att ta till sig informationen och därmed göra bättre ifrån sig på testen (jmf 

Tornberg 2005: 94 och hans "djärva associationer").  

Vad gäller estetik är det inte särskilt märkvärdigt att de som sett Abraham och Birgitta 

bättre klarar av bisatsidentifikation än den andra försöksgruppen. Medvetet lät vi Jasmina och 

satstyperna vara fri från estetiska aspekter; filmen ska ju spegla en helt vanlig, traditionell 
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grammatikföreläsning, som med sina audio-visuella begränsningar passar alltför få elever (jmf 

Gardner 1994: 323). Dock återfinns lugnande och behagliga intryck i och med 

musikpauserna, men de kan knappast anses varken estetiskt eller emotionellt eggande. 

Variationens betydelse (se Gardner 2009: 91; Boström 2004: 168) för Abraham och 

Birgitta-gruppens resultat är också en betydelsefull aspekt. Det räcker inte längre att variera 

sin undervisning metodiskt – olika arbetssätt som katederföreläsning, grupparbete, pararbete 

och utomhuspedagogik är redan etablerade i skolan. Framtidens lärare måste snarare anta ett 

mer kreativt förhållningssätt till det didaktiska hur:et; det tyder den extrema variationen i 

Abraham och Birgitta och gruppernas divergerande resultat på. Större flexibilitet måste 

uppenbarligen krävas av lärarna (jmf ”multiperspektiv strategi”, Gardner 2009: 73) om det är 

sant att skolan går mot ett mer avancerat kunskapsinnehåll.  

Om grammatik fortfarande anses tråkigt kan vi naturligtvis inte uttala oss om, men 

påståendet att den skulle vara i det närmaste omöjlig att ta till sig är härmed falskt! Film-

visning som sådan, visar det sig nämligen, fungerar faktiskt som en högst effektiv ”snabbfix” 

för eleverna (i enlighet med Gross & Levenson 1995: 88; Sylwester 1997: 87; Tanriverdi & 

Yuksel 2009). Vi misstänker starkt att de två filmerna i kombination kan utgöra en smakstart 

på ett längre grammatikmoment. Därmed skulle man dra nytta av det explosionsartade lärande 

som demonstreras i test 2. Sammanfattningsvis: testresultaten bevisar att båda filmerna, med 

sina femton minuters intensiva informationsflöde, lyckades lära eleverna någonting om 

satslösning, och mest effektiv var den lärpersonlighetsanpassade Abraham och Birgitta.  
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Bilaga 1: Adresser till filmerna 

 

Adress till Jasmina och satstyperna: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VrtdcIer2Po 

 

 

Adress till Abraham och Birgitta: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hrtgZecQfYQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=VrtdcIer2Po
http://www.youtube.com/watch?v=hrtgZecQfYQ&feature=related
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Bilaga 2: Manuset 

Manus till filmerna 
 

Den här filmen ska handla om huvudsatser och bisatser, och om vad som skiljer dem åt. Målet 

är att du ska lära dig att se skillnaden mellan olika satstyper. Ju mer man kan om språk, desto 

lättare kan man förbättra sina egna texter.  

 

Du vet ju redan vad ett ord är, och att många ord i en viss följd kallas för mening. En skriven 

mening kan man lätt urskilja eftersom den alltid har stor bokstav i början och en punkt, ett 

frågetecken eller ett utropstecken i slutet. I sin tur består meningar av en eller flera satser.  

Satser är just det som den här filmen handlar om. Det finns överordnade satser och 

underordnade satser. Det råder strikt hierarki mellan de här satstyperna. En överordnad sats 

styr alltid över en underordnad sats.  

 

Både överordnade och underordnade satser måste ha de två satsdelarna subjekt och predikat. 

Längre satser har ofta fler satsdelar, men bara subjektet och predikatet är nödvändiga.  

Ett subjekt utgörs av den eller det som gör något. Exempel på subjekt är dinosaurien 

Abraham, det beska kaffet, kärleken, handbollslaget och samhällsvetenskapen. Det subjektet 

faktiskt gör visas av predikatet. Som du säkert redan vet är det alltid ett verb som utgör 

aktiviteten (det som händer) i en sats – predikatet är alltså alltid ett verb. Exempel på predikat 

är äger, festade, blomstrar, brände och cyklar.  

 

Predikatet måste visa tid, eller som det också kallas – tempus. I svenskan har vi bara två 

tempus som visar tid, nämligen presens och preteritum. Presens innebär nutid och slutar 

nästan alltid på -r, alltså som i äger, blomstrar och cyklar. Preteritum innebär dåtid och slutar 

oftast på -de, alltså som i festade och brände. 

 

Subjekt och predikat är bästa vänner. De är beroende av varandra. Om de inte vet att den 

andra finns i satsen blir de obekväma. För en sats kräver ju, som du nu vet, både ett subjekt 

och ett predikat. Därför är det här satser:   

  Samhällsvetenskapen äger.  

Det beska kaffet brände.  

Handbollslaget festade. 

Dinosaurien Abraham cyklar. 

Kärleken blomstrar. 

 

Nu ska du få veta mer om hierarkin mellan överordnade satser och underordnade satser. Den 

överordnade satsen kallas också för huvudsats. Huvudsatsen är kaptenen i meningen. Ordet 

kapten är i själva verket bildat av det latinska ordet för huvud . Som du vet styr kaptenen 

skeppet. Precis så styr huvudsatsen över en eller flera underordnade satser.  

 

De underordnade satserna kallas också bisatser. Bisatsen är ett bihang till huvudsatsen precis 

som ett hjälplöst spädbarn till sina föräldrar. Lika lite som spädbarnet klarar sig utan 

föräldrarna klarar sig bisatsen utan huvudsatsen. Om huvudsatsen är en tidning är bisatsen en 

bilaga. För visst är tv-bilagan rolig, men den har inte mycket att komma med ensam.  

 

Det här är exempel på bisatser:  

eftersom Volvon är sönder 

som Birgitta köpte 

när skogen brinner   
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Som du ser behöver vi veta mer för att förstå vad som händer när skogen brinner eller vad 

Birgitta egentligen köpte. Bisatserna hänger alltså löst och behöver en huvudsats. Visst blir 

det bättre så här? 

Dinosaurien Abraham cyklar eftersom Volvon är sönder. 

Det beska kaffet, som Birgitta köpte, brände.  

Kärleken blomstrar när skogen brinner.  

 

Nu ska du få besöka Dinosaurien Abraham och hans vänner.  

 

En dag blir Dinosaurien Abraham så törstig. Hans Volvo är sönder och hans cykel är stulen. 

Dinosaurien Abraham tar bussen till sin vän Birgitta. All hallonsoda är dock slut. Birgitta har 

haft kalas. Men Dinosaurien Abraham var inte bjuden! Han tänker bränna ner skogen bakom 

Birgittas hus. 

 

Det är inte bara innehållet som är lite barnsligt här utan även språket. Textens meningar 

innehåller nämligen bara huvudsatser. Därför har texten inte så bra flyt och innehållet är inte 

alltid så lätt att förstå. Sambandet mellan meningen All hallonsoda är slut och Birgitta har 

haft kalas är inte helt klart. Det gör att läsaren hakar upp sig. 

 

Nu ska du få besöka Dinosaurien Abraham och alla hans vänner en gång till, nu med bisatser. 

 

En dag blir Dinosaurien Abraham, som bor bakom den nerbrunna skogen, så törstig att han 

skelar. Hans Volvo är sönder och hans cykel är stulen, trots att den var målad i kulören 

bajsbrun. När han har sagt farväl till mormor Jasmina tar Dinosaurien Abraham bussen till sin 

vän Birgitta. All hallonsoda är dock slut eftersom Birgitta har haft kalas. Men Dinosaurien 

Abraham var inte bjuden! Han tänker bränna ner skogen bakom Birgittas hus om han inte får 

komma nästa gång. 

 

 

Bisatser lägger ofta till mer information till huvudsatsen.  

Bisatserna inleds som tur är av ett begränsat antal ord som gör att de är ganska lätta att 

upptäcka.  

 

Dessa ord kallas bisatsinledare. De vanligaste är  

 Som (bor bakom den nerbrunna skogen) 

 Att (han skelar) 

 Trots att (den var målad i kulören bajsbrun) 

 När (han har sagt farväl till mormor Jasmina) 

 Eftersom (Birgitta har haft kalas) 

 Om (han inte får komma nästa gång) 

 

Vi ska titta lite närmare på meningen När han sagt farväl till mormor Jasmina tar 

Dinosaurien Abraham bussen till sin vän Birgitta. Om vi tar bort bisatsen i meningen blir tar 

Dinosaurien Abraham bussen till sin vän Birgitta kvar. Så såg ju inte huvudsatsen i den första 

texten ut! Ändå hör vi som pratat svenska länge att tar Dinosaurien Abraham bussen till sin 

vän Birgitta är rätt förutsatt att den har när-satsen som inledning.  

 

Det här inträffar när man placerar bisatsen först i meningen. Titta exempelvis på All 

hallonsoda är dock slut eftersom Birgitta har haft kalas. Om vi byter plats på meningens två 
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satser blir det annorlunda. Med bisatsen först ändras ordföljden i huvudsatsen: Eftersom 

Birgitta har haft kalas är all hallonsoda dock slut. Subjektet all hallonsoda byter alltså plats 

med predikatet är – men det har du ju räknat ut själv vid det här laget.  

Än mer intressant med meningen är att den från början var två meningar. De två 

huvudsatserna All hallonsoda är dock slut och Birgitta har haft kalas blev i textversion två en 

huvudsats och en bisats i en och samma mening. Inte bara har vi fått en tydligare orsak till 

varför hallonsodan tagit slut, vi har nu också en smidigare text med mer flyt. 

 

Ju fler möjligheter du har att formulera dig i skrift, desto mer kan du variera ditt språk.  

*** 

Vi människor har id-kort som talar om vilka vi är. Datorer har något som kallas IP-adress som 

identifierar dem i cyberdjungeln – datorns id-kort. På samma sätt har bisatser ett mönster som 

gör det lätt för oss att identifiera dem. Det enda redskap vi behöver är ordet inte. Mönstret för 

bisatser ser alltså ut såhär: 

Inte före Predikatet. Både datorn och bisatsen identifierar sig med koden IP. Nu ska vi berätta 

hur! 

 

När man sätter in ordet inte i en bisats hamnar det alltid före predikatet. Vi testar på Abraham 

och hans vänner: 

 

En dag blir Dinosaurien Abraham, som inte bor bakom den nerbrunna skogen, så törstig att 

han inte skelar. Hans Volvo är sönder och hans cykel är stulen, trots att den inte var målad i 

kulören bajsbrun. När han inte har sagt farväl till mormor Jasmina tar Dinosaurien Abraham 

bussen till sin vän Birgitta. All hallonsoda är dock slut eftersom Birgitta inte har haft kalas. 

Men Dinosaurien Abraham var inte bjuden! Han tänker bränna ner skogen bakom Birgittas 

hus om han inte får komma nästa gång. 

 

Som du ser hamnar inte precis innan predikatet:  

… inte bor… 

… inte skelar… 

… inte har… 

... inte var… 

… inte får…  

 

Inte före Predikatet-regeln fungerar inte på huvudsatser. Vi visar: 

 

En dag blir inte Dinosaurien Abraham så törstig. 

Hans Volvo är inte sönder och hans cykel är inte stulen. 

Han tänker inte bränna ner skogen bakom Birgittas hus. 

 

Nu hamnar nämligen inte efter predikatet. Alltså precis tvärtom! 

… blir inte … 

… är inte … 

… tänker inte … 

 

Ord, satser och meningar är mindre eller större pusselbitar i en text. Till skillnad från ett 

traditionellt pussel så har varje pusselbit här många möjligheter att passa ihop med de andra. 

Du har ju sett hur man kan flytta hela satser från meningens slut till dess början för att 

åstadkomma variationer i pusslet, d.v.s. texten.  
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Bilaga 3: De tre testen 

Test 1 

 

Uppgift: Stryk under bisatserna i texterna nedan.  
Varje text innehåller åtta bisatser. Stryk under hela bisatsen. 
 

Ur Jidderkuriren 080431 

 

32-åringen hittades efter lång tids spaning i sin styvpappas lägenhet. Trots att styvpappan 

befann sig i lägenheten var den totalt nedsläckt. De båda männen häktades misstänkta för grov 

narkotikasmuggling. Eftersom 32-åringen hade befunnit sig utomlands det senaste året 

försvårades sökandet efter vittnen. Styvpappan hade själv fått stå ansvarig för 

narkotikasmugglingen om 32-åringen hade stannat utomlands. Orsaken till att han kom hem 

överhuvudtaget tros vara att den gemensamma undulaten just hade avlidit. Undulaten hade 

fungerat som 32-åringens terapeut de senaste åtta åren och är mycket saknad av de båda 

männen. 

”Jag undrar minsann vad de pratade om under alla år”, kommenterar styvpappan.  

 När styvpappan har fått sin dom kommer han att försöka skaffa en ny undulat som 32-åringen 

ska samtala med i sin fängelsecell. 

 

 

 

Test 2 
 

Uppgift: Stryk under bisatserna i texterna nedan.  
Varje text innehåller åtta bisatser. Stryk under hela bisatsen. 
 

Ur Babbelblaskan 091131 

 

Två kvinnor, båda 23 år gamla, befann sig på Svangatan när gärningsmannen rusade förbi. 

Han följde gatan söderut trots gatans branta backe. En gammal dam hade just blivit utsatt för 

väskryckning. De båda kvinnorna, som var på väg till en fest på en parallellgata, hann 

uppfatta gärningsmannens skrikrosa byxor. I vittnesförhör uppger båda att de hade diskuterat 

byxornas utseende men ingen av kvinnorna såg gärningsmannen bära handväska. 

”Jag vill banne mig veta hur han har fått tag på de där apsnygga byxorna!” kommenterar en av 

kvinnorna. 

 Den gamla damen var mycket bekymrad eftersom hon hade haft sin katt med sig i väskan. 

Trots att katten är av en särskilt intelligent ras tror damen inte att den kan hitta hem på egen 

hand. Därför söker polisen efter en orangerandig, vilsekommen katt, samt en man i skrikrosa 

byxor. Om du såg något under lördagskvällen måste du kontakta polisen direkt. 
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Bilaga 3: De tre testen 

Test 3 
 

 

Uppgift: Stryk under bisatserna i texterna nedan.  
Varje text innehåller åtta bisatser. Stryk under hela bisatsen. 
 

Ur Snicksnacket 070229 

 

På tisdagskvällen förra veckan tänkte två män, 21 och 28 år gamla, tävla i vem som kunde 

köra bil bäst under påverkan av stora mängder alkohol. De körde till en enslig skogsväg 

utanför Videlösa och placerade ut stulna vägkoner längs en sträcka på cirka trehundra meter. 

Männen skulle tävla i att köra slalom mellan konerna i så hög fart som möjligt utan att välta 

en enda, detta trots att vägen inte varit skottad under hela vintern. De båda männen satte sig i 

bilens bagageutrymme och halsade t-sprit under cirka tjugo minuter.  

”Vi visste inte hur kvällen skulle sluta – stämningen var hetsig men ändå mysig”, uppger 21-

åringen, som fick i sig 60 cl under den korta tiden.  

Varken 28-åringen eller hans yngre kamrat visste att t-sprit innehåller kräkmedel; när de 

hoppade ut ur bagageutrymmet började båda männen spy okontrollerat. De vacklade ut till 

motorvägen och blev upplockade av en kvinna på väg till jobbet. Om hon inte hade skjutsat 

dem till sjukhuset kunde de ha frusit ihjäl.  

Idén till tävlingen hade uppkommit eftersom 21-åringen var ”totalt uttråkad”, uppger en 

läkare. 
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Bilaga 4: Figur X 
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Jasmina och satstyperna: De tre testen    [figur X]

Test 1

Test 2

Test 3
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Bilaga 5: Figur Y 
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Abraham och Birgitta: De tre testen    [figur Y]

Test 1

Test 2

Test 3


