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Abstract 

In today’s Swedish classroom, film is used as a class guard, reward or a comparison to 

literature rather than a didactic tool. Although film is present in most students’ everyday life, 

literature is still seen as the highest form of fiction. As a result of the conflict between high 

culture and popular culture, the film’s potential as a language developer and eye opener isn’t 

utilized. In other words, film is reduced to a bird of the week, until “real” fiction comes along.  

The main aim of this undergraduate thesis was to examine how students in lower secondary 

school interpret literature and film. 

This was achieved by analysing four text-talks where four students discuss a novel and a film. 

The study examined the text movability in order to find out how the students understand the 

plot, make inferences, and if they express their thoughts in a rational or in an irrational way.  

The result showed that the structure of the discussion and the question formulation affected 

the students’ interpretations of the novel and the film. In this aspect, this essay confirmed the 

results from previous studies that question formulation is an important didactic tool. The 

results of this essay indicate that a student with sufficient literacy skills, i.e., a student who 

has the ability to decode and produce different types of texts within the school context, would 

manage to decode a discussion context and to keep a distance to the text. A student with 

unsufficient literacy skills, on the other hand, would not have the ability to decode discussions 

and text in the same manner. 

This study is a contribution to the investigations within the field of reading comprehension 

where film is used as a complement to literature when teaching Swedish.  
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Inledning 

”Man hör inte hur någons röst låter.” Eleven syftade på att bokens berättarmöjligheter skiljer 

sig från filmens. 

Som VFU-student och cineast, blev jag nyfiken. Kommentaren uppvisade en medvetenhet om 

att litteratur och film skapar olika sinnesupplevelser. Då boksamtal är ett vanligt inslag i 

svenskundervisningen, väcktes frågan om hur eleverna skulle tala om en film. Skulle film ge 

en annan förståelse för innehållet än läsningen?  

Denna studie vilar även på en (för)undran över varför film som berättelse inte tas på allvar i 

klassrummet. I min roll som lärarstudent och blivande svensklärare, förvånas jag av att lärare 

använder film som klassvakt, belöning eller som jämförelse med bok (i syfte att visa att boken 

är bättre). Under praktiken, såg jag flera exempel på hur eleverna lämnades med en film medan 

läraren hade individuella betygssamtal i klassrummet intill.  

Med andra ord, har inte mycket hänt sedan min skolgång på 90-talet. Då visades film när 

ordinarie lärare var sjuk, var tvungen att avvika från lektionen eller för att ”fira” ett avklarat 

moment eller ett kommande jullov. Vi elever klagade inte. Film sågs som ”lyxig vila” och som 

dessutom fick skolkarna att komma till lektionen eftersom ”vi ska bara kolla på film”. Aldrig 

förekom det uppföljande samtal eller uppgifter för att fånga våra tankar och intryck. Inte heller 

var filmen vald med särskild omsorg. Lärarens motivering då – och idag – löd och lyder: ”Lite 

kul måste ni ju ha”. Trots att det idag talas om film- och mediapedagogik, UNESCOS 

initierande av medie- och informations-kunnighet, och om medievetenhet, det vill säga hur 

”formen begränsar och utvidgar lärandet” (Koppfeldt 2004:12). 

Utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv, finns det relativt mycket skrivet på svenska om film 

i klassrummet, bland annat Olin-Scheller (2006), Årheim (2005) och Wessbo (2018). Men när 

det gäller jämförelsen mellan hur eleven läser skönlitteratur och film ur ett språkdidaktiskt 

perspektiv, är utbudet mer skralt. Vad som skiljer denna studie från tidigare undersökningar är 

jämförelsen mellan bok- och filmsamtal ur ett språkdidaktiskt perspektiv med 

textrörlighetsbegrepp som analysmetod. Detta har, såvitt jag vet, inte undersökts vetenskapligt, 

och kan öka kunskapen om elevers läsförmåga av bok respektive film. 

 

1. Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie syftar till att utveckla förståelsen för hur elever tolkar litteratur respektive 

film. Detta studeras genom att undersöka textrörligheten, det vill säga hur eleverna rör sig i den 

monomodala respektive multimodala texten. Begreppet förklaras närmare i avsnitt 3.3 samt 4.6. 

Undersökningen avser att svara på följande fråga: Vilka sätt att röra sig i boken respektive 

filmen framträder i de olika samtalen? 

 



 

 

2 

2. Tidigare forskning 

 

Föreliggande kapitel presenterar ett urval av tidigare forskning med relevans för studien, bland 

annat populärkultur respektive film i klassrummet, filmkunnighet, textsamtal och media 

literacy.  

2.1 Berättelsen i klassrummet 

För att tala om berättelsens roll i klassrummet, bör först en närmare definition av berättelse ges. 

Betydelsen är vid och tenderar att bli av filosofisk art, i synnerhet när frågan omformuleras till 

vad en berättelse inte är. Begreppet används dessutom synonymt med fiktion, fiktionsberättelse 

och skönlitteratur. Trots sin gemensamma nämnare, berättelsen, har nyss nämnda begrepp en 

mer eller mindre outtalad hierarki i klassrummet. Detta förklaras närmare i kap 2.2. 

Enligt Areskoug och Asklund är berättelse och berättande ”beroende av vilket sammanhang 

och med vilket syfte de används” (2014:19). Författarna ser på berättandet som ett hjälpmedel 

för att hantera upplevelser, erfarenheter och förstå vår omvärld. Mossberg Schüllerqvist (2011) 

menar att berättelserna omger oss, vilket för tankarna till Barthes beskrivning om hur 

berättandet genomsyrar allt: ”Narrative is international, transhistorical, transcultural: it is 

simply there, like life itself.” (1977:79) 

Med bakgrund av detta, ses berättelse i denna studie som en text som påverkar, berör, lär ut och 

utvecklar läsaren. Texten kan antingen vara mono- eller multimodal. 

Areskoug och Asklund (2014) menar vidare att dagens resultatstyrda skola underminerar 

berättelsens betydelse. Även Gärdenfors talar om hur berättelsen som ett språkligt verktyg får 

stå undan för en instrumentell syn på kunskap: ”Den narrativa formen har kopplats samman 

med informellt lärande och därför har man dragit den felaktiga slutsatsen att ’riktig’ 

undervisning inte skall använda berättandet.” (2010:212) 

Sammantaget kan sägas att det finns ett gap mellan en medvetenhet kring behovet av berättelser 

och utrymmet de ges i skolan. Detta gap kan underminera litteraturens och filmens potential till 

källa för kunskap. Istället blir bok och film något man gör det när det ”finns tid över”. 

2.2 Populärkultur i klassrummet 

Persson slår fast att skolan måste ta populärkulturen på allvar: ”Umgänget med populärkulturen 

sätter viktiga spår i elevernas tankevärld och känsloliv och detta är inget som ’kopplas ifrån’ 

när de befinner sig i skolan.” (2000:79) 

Enligt Persson används begreppet populärkultur ofta synonymt med de negativt laddade orden 

trivialkultur, skräpkultur och masskultur, vilka har ”motsägelsefulla värderingar då det kan 

läsas som en beskrivning av en strömlinjeformad kultur för en strömlinjeformad massa eller 

som en demokratiserad kultur som är öppen för fler än eliten” (Ibid:23). Persson menar att 

denna gränsdragning mellan högkultur och lågkultur pågått länge – och är en av anledningarna 

varför motsättningen envist dröjer sig kvar. 

Persson definierar populärkultur som starkt förknippat med massmedierna, till exempel 

”såpoperor och seriemagasin, kioskdeckare och rockmusik” (Ibid:22). Han framhåller att 

begreppet är lika vitt som omtvistat och att dess konflikt med högkultur, varken är konstig eller 

ny. Däremot blir detta motsatspar allt mer laddat och att ”det ena på alla plan är överlägset det 
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andra växer sig allt starkare” (Ibid:29). Detta bekräftas av Wessbo som menar att 

”förställningen om skönlitteraturen som svenskämnets ’heliga’ aktualiseras kan anses hotad i 

ett samhälle, där medielandskapet och dess teknologier snabbt förändrar det mesta som vi är 

bekanta med” (2018:19). 

Pettersson förhåller sig positiv till att litteraturvetenskapen under 2000-talet talar om ”fiktion” 

och ”fiktionslitteratur” istället för ”(skön)litteratur”, vilket han motiverar som följer: ”Dels 

fångar de en betydande del av litteraturens egenart, dels övervinner man den terminologiskt 

klumpiga och allmänkulturellt allt mindre motiverade tudelningen i ’populärlitteratur’ 

respektive ’skönlitteratur’/’högre skönlitteratur’/’finlitteratur’/kvalitetslitteratur.’” (2015:14) 

Anmärkningsvärt är Perssons (2000) resonemang om hur frånvaron av populärkultur i skolan 

gör den närvarande på samma gång: ”Man kan hävda att skolan behövde det låga och 

populära för att definiera och stärka sin position som den goda kulturens försvarare och 

förmedlare”. (Ibid:29) Även om det inte råder en litteraturkanon i dagens skola, finns det en 

uppfattning om vilken litteratur som elever bör läsa. Den litteratur som inte platsar i denna 

föreställda kanon, och därmed inte i undervisningen, ges lägre status. Detta är inte helt olikt 

filmens roll idag och väcker frågan hur en filmkanon skulle påverka filmens status i 

klassrummet.  

2.3 Film i klassrummet 

Trots sin centrala roll i unga människors liv, har filmen främst tre roller i skolan: klassvakt, 

belöning och material för jämförelse med den litterära förlagan (som mynnar ut i att ”boken är 

bäst”). Rossholm kallar denna paradoxala status för filmens ”dubbla status” (2016:197). Hon 

menar att filmen, trots sin förmåga att engagera och illustrera, är ett underskattat verktyg som 

inte tas tillvara. 

Detta går i linje med Godhe (2014) som bekräftar att film i svenskundervisningen används för 

att komplettera, illustrera eller agera jämförelsematerial till ett skönlitteratur. Även Olin-

Scheller instämmer och beskriver att filmens viktigaste uppgifter i svenskundervisningen är att 

”fylla ut eller göra jämförelser mellan en skönlitterär text och film som text” (2006:113). 

Filmens aktuella roll i klassrummet kan kopplas till att det utvidgade textbegreppet inte längre 

står i läroplanen. Samtidigt råder ett stort tolkningsutrymme för vad berättande texter kan vara, 

vilket Graeske problematiserar: ”För vilka fiktioner ’belyser människors villkor och identitets- 

och livsfrågor’ eller utmanar till ’nya tankesätt’ och vilka öppnar ’nya perspektiv’? Vilka motiv 

är ’centrala’ och vilken typ av skönlitteratur ska sättas i relation till ’egna erfarenheter’ och 

’intressen’? (2015:15)  

Läroplanen uppmuntrar elever att ”i mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande (…) utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden” (Skolverket 2011, Ämnets syfte, Svenska i grundskolan). Med andra ord, nämner 

inte styrdokumenten film explicit men ger samtidigt utrymme för att inrymma film i 

undervisningen.   

2.3.1 Filmpedagogik och filmkunnighet 

Janson (2014) beskriver filmpedagogikens främsta uppgift vara att lära ut filmkunnighet. På 

samma sätt som att det finns olika metoder för att lära ut läs- och skrivkunnighet, har 

filmpedagogik flera metoder att lära ut filmkunnighet. Enligt Eriksson (2014), delas förmågorna 

som tränas in i att se, samtala om och skapa. Detta har tydlig koppling till både Bakhtin (1991) 

och Vygotskij (2001) och deras tankar om att kunskapen uppstår i det sociala samspelet. 
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Med tanke på att bildkunnighet är viktigare än någonsin, har Unesco, FN:s organ för utbildning, 

vetenskap och kultur, initierat MIK som står för medie- och informationskunnighet. MIK 

samlar tolv förmågor som varje medborgare bör ha i ett fungerande demokratiskt samhälle. 

Filmkunnighet är en av förmågorna och ”basen för all rörlig bildkommunikation” 

(Eriksson:15). 

I EU:s ”Charter for Media Literacy” sammanfattas mediekunnigheten i tre kompetenser: 

kulturell, kritisk och kreativ (Selander 2011). Den kulturella kompetensen handlar om att se 

och uppleva. Den kritiska kompetensen handlar om att analysera. Den kreativa kompetensen 

handlar om att kunna uttrycka sig med rörliga bilder. Detta för tankarna till Eriksson (2015) 

som beskriver att elever kan lära sig både om och genom bilder. Här bör även Smidts (1998) 

begrepp subjektiv relevans nämnas. Begreppet innebär att eleven inte bara känner igen sig, utan 

kan vidga de egna perspektiven. 

Användning av film i undervisningen är ett bevis på att skolan tar medie- och 

informationskunnighet på allvar då ”elevers förmåga att ’läsa’ bilder ses som lika central som 

deras förmåga att läsa olika slags texter” (Janson 2016:6). Detta för tankarna till svenskämnets 

syfte i gymnasieskolan, vilket ska ge eleverna ”förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och 

föränderliga texter” (Skolverket 2011, Ämnets syfte, Svenska i gymnasieskolan). Cojnby 

betonar även filmens förmåga att både underbygga och stimulera förståelse: ”Nyfikenhet, 

association, analys och nya frågor gör att nätet växer. Utstakade vägar och på förhand givna 

svar, gör det inte.” (2014:178)  

2.4 Textsamtal  

Ett centralt begrepp i denna studie är textsamtal då materialet utgörs av elevernas samtal om 

bok respektive film. Begreppet avser samtal som rör text, texters innehåll och läsandet av text. 

Viktigt att betona är att text i denna studie avser både bok och film, såvida inget annat anges.  

Som tidigare nämnts, är studier om filmsamtal ur ett språkdidaktiskt perspektiv ett tämligen 

obeforskat område. Däremot har många studier gjorts kring samtal om skönlitterärt läsande 

inom ramen för svenskämnet, bland annat Hultin (2006) och Tengberg (2011). Hultin använder 

begreppet texttolkande samtal som avser fördjupa förståelse och analys, och uppmana eleven 

till egna resonemang. Även Tengberg använder sig av texttolkande samtal i sin studie av 

litteratursamtal. En slutsats är att lärarledda texttolkande samtal kan utveckla elevers 

textreception, men att läraren bör skapa utrymme för elevernas egna tankar.  

Då nyss nämnda undersökningar utgår från svenskämnet och skönlitteratur, bör det nämnas att 

studier om textsamtal gjorts även utanför svenskämnet. Visén (2015) har studerat textsamtal i 

en klass på gymnasiets industritekniska program, medan Hallesson (2015) har undersökt 

textsamtal i gymnasieskolans historieundervisning. Som tidigare nämnts, är båda dessa studier 

av intresse då författarna tillämpat en analysmodell som används i denna studie. 

Hallesson (2015) beskriver två samtalsmönster som flertal studier bygger på: IRE-strukturen 

(initiation-respons-evaluation) samt IRF-strukturen (initiation-response-feedback/follow-up). 

I dessa samtal är läraren ofta ute efter ”rätt” svar. Candlin och Mercer (2001) menar att det 

främsta syftet med dessa modeller är att kontrollera ifall eleven förstått. Fokus är på ”rätt” och 

”fel” svar, vilket riskerar elevernas möjlighet ”att använda språket på ett mer kreativt sätt” 

(Hallesson 2015:23). Dessa modeller kontrasterar mot det dialogiska samtalet där bland andra 

Nystrand (1997) och Dysthe (1996) beskriver dialogen som en möjlighet för eleverna att 

uttrycka sina tankar.  
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3. Teori 

Detta kapitel är en diskuterande genomgång av teorier och begrepp som är relevanta för studien. 

Ramverket utgörs av sociokulturella teorier, det vill säga att kunskap skapas i en social kontext 

(Säljö 2000). Studien baseras vidare på ett receptionsteoretiskt perspektiv på läsande, där fokus 

ligger på hur text och läsare samverkar för att skapa mening.  

Begreppet dialog ses i denna studie som ett samspel mellan elev och bok, elev och film, elev 

och elev, elev och texter utifrån samt elev och lärare. 

Då denna uppsats studerar hur elever tolkar litteratur respektive film, inleds översikten med en 

diskussion av begreppet läsförståelse. Här ses Langers (2005) och Rosenblatts (2002) tankar 

som teoretiska konstrukt för läsutveckling. Dessa teorier utgör delvis en grund till 

analysmodellen textrörlighet som redogörs för i avsnitt 3.3 samt 4.6. 

3.1 Läsförståelse  

Lundberg och Herrlin (2003) beskriver läsning som ett möte mellan text och läsare. För en god 

läsförståelse krävs att läsaren är en aktiv medskapare till innehållet. Enligt Reichenberg 

förutsätter denna aktiva verksamhet att läsaren är medveten om att det inte räcker med att ”koda 

av orden”, utan att hens förkunskaper behövs för att läsa mellan raderna (2006:214).  

Molloy (2003) och Westlund (2015) pekar på skillnaden mellan läsförmåga och läsförståelse 

där det senare är betydligt mer komplext. Författarna menar att läsförståelsen synliggör i vilken 

mån eleven förstår texten, kan göra inferenser, det vill säga läsa mellan raderna, förstår liknelser 

och metaforer och kan lyfta sin förståelse av texten från en bokstavlig läsning till en mer 

abstrakt läsning. Detta är i linje med Reichenberg (2006) som menar att eleverna är vana att 

läsa på raderna, vilket innebär att svara på rena faktafrågor. Men när det gäller att göra 

inferenser, är de mer vilsna. Reichenberg förklarar detta som att dessa elever inte ”fått träning 

i hur man aktivt angriper texter” (2006:213). 

Enligt Westlund (2009) är läsförståelse en ”dynamisk och målorienterad process, som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation” (2009:70). Hon betonar 

vikten av ett aktivt deltagande, där interaktion mellan läsare och text är en förutsättning för att 

skapa mening. Detta är i enlighet med Roe som definierar läsförståelse som att ”utvinna och 

skapa mening genom att genomsöka och interagera med skriven text” (2014:29). Även Sweet 

och Snow (2002) betonar vikten av samspelet mellan läsare och text för att uppnå läsförståelse. 

Med andra ord, är samverkan mellan text och läsare en förutsättning för att skapa mening och 

därmed nå läsförståelse. 

Begreppet literacy används i sammanhang med läsning och läsförståelse. Fast (2019) beskriver 

hur begreppet literacy saknar en smidig svensk översättning och att det laboreras med bland 

annat läs- och skrivförmåga, läs- och skrivkunnighet och skrivkultur. Därför använder sig 

föreliggande studie av det engelska begreppet.  

Literacy förknippades länge uteslutande med förmågan att läsa och skriva, alltså den tekniska 

färdigheten att avkoda ord. Persson beskriver det som följande: ”Det fanns, trodde man, en för 

alla individer giltig och gemensam norm att rätta sig efter, utifrån vilken det kunde bedömas 

om en individ hade de erforderliga språkfärdigheterna eller inte” (2000:77). Lankshear och 

Knobel kallar denna syn på literacy för ”the old wine in new bottles syndrome” och menar att 

literacy måste förstås utifrån ett sociokulturellt sammanhang (2003:67). Författarna menar att 
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det annars blir en för snäv syn på läsprocessen, vilket begränsar vår förståelse för läs- och 

skrivprocessen. Detta går i linje med Fast som beskriver literacy som en komplex process som 

pågår under hela läsningen där ”läsarens tankar vandrar fram och tillbaka mellan vad han redan 

vet och mötet med ny information” (2019:43). 

Enligt Westlund (2009) är nyckeln till läsförståelse thoughtful literacy som syftar att låta eleven 

reflektera över sin kunskap. Westlund menar vidare att denna typ av läsning inte används i 

skolan som istället kontrollerar eleverna. Dunston (2002) bekräftar detta och menar att läraren 

bör uppmuntra eleverna till att reflektera om sina tankar. När läsförståelse äger rum använder 

eleven sig av tidigare erfarenheter och känslor, vilket möjliggör nya perspektiv på texten och 

på hur hen kan förhålla sig till sin egen värld. Detta för tankarna till förmågan att göra inferenser 

som Westlund beskriver vara ”kittet mellan läsaren och texten (2009:70). Detta innebär att 

eleven drar egna slutsatser i en text där det inte framgår tydligt i texten vad som menas (Buch-

Iversen, 2010). Hallesson kallar detta att fylla tomrum och menar att läsaren genom att fylla i 

dessa luckor blir en ”aktiv medskapare av texten” (2015:22). 

I dagens digitala värld är det tydligt att läsförståelse och läskunnighet inte längre gäller enbart 

skriven text. Här blir media literacy, förmågan att kunna läsa medier, relevant. Media literacy 

inbegriper critical literacy som är en utvidgad syn på literacy som innefattar bland annat visuell 

literacy, multimodal literacy och det som på engelska kallas multilliteracies (Lindstrand 2006). 

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011) menar att betydelsen av kontext och 

sociokulturella dimensioner fått större plats inom literacy-forskningen. Hur elever läser, tolkar 

och samtalar påverkas av sammanhanget i klassrummet. Persson instämmer i den sociala 

aspekten, och adderar att pedagogiken ska vara ”empowering”, vilket han beskriver som att 

undervisningen ska ”fungera frigörande och ge röst och makt åt eleverna” (2000:77). Persson 

talar vidare om en ”kritisk kulturell kompetens” och menar dess styrka är att läs- och 

skrivkunnighet inte ska ses som hotade av andra medier än det skrivna ordet. Han menar att ett 

utvidgat literacy-begrepp förutsätter en bred mediekompetens. 

Wessbo (2018) talar om hur elevens förmåga att göra inferenser, det vill säga att fylla tomrum, 

är centralt för läsförståelse av film. Han beskriver att inferenser är lika viktigt inom 

filmvetenskaplig receptionsforskningen som i litteraturdidaktiken. Till skillnad från den skrivna 

texten, har filmen fler resurser än skriftligt meningsskapande. Här möter eleven även bild, 

musik, rörelse och ljud vilket kräver ett aktivt deltagande för att skapa mening. 

Sammantaget kan sägas att läsförståelse av monomodala och multimodala texter möts i 

förmågan att göra inferenser. Filmen har flera resurser än den skrivna texten, vilket å ena sidan 

kan ses som en skjuts in berättelsen, å andra sidan som att den ställer mer krav på åskådaren. 

Oavsett medium, är ett aktivt deltagande en förutsättning för att eleven ska uppnå läsförståelse. 

3.2 Läsarter och föreställningsvärldar 

Då denna studie har en receptionsteoretisk ingång, blir elevens meningsskapande i texten 

relevant. Detta aktualiserar elevens lässtrategi, det vill säga hur hen läser en text för att skapa 

mening. Här blir både Langer (2005) och Rosenblatt (2002) relevanta då deras tankar om 

läsning tankar kan ses som två teoretiska konstrukt för läsprocessen.  

Rosenblatt (2002) ser på läsning som ett utforskande där två olika läsarter synliggörs: efferent 

och estetisk. Hon menar att efferent läsande innebär ett opersonligt, tekniskt och icke-litterärt 

läsande som skolan tenderar att uppmana till även om ”syftet sägs vara en estetisk läsning” 

(Ibid:5). Detta kan kopplas till Malmgren som beskriver hur vissa elever har förmågan att läsa 
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skoltexter iförda lärarglasögon som ”förtränger en självständig bearbetning och personlig 

hållning till förmån för en tolkning som de tror läraren vill ha fram (1996:24). 

Estetisk läsning involverar läsarens personliga och känslomässiga förhållningssätt till texten 

(Rosenblatt 2002). Rosenblatt betonar att dessa läsarter inte konkurrerar utan att de ”bildar ett 

kontinuum av möjliga transaktioner med en text” (Ibid:14). Hon menar vidare att vi alltid läser 

med ”mer eller mindre betoning på antingen det ena eller det andra förhållningssättet” (Ibid:10). 

Den estetiska läsningen är inte ett mål i sig men den är nödvändig för utveckla förmågan att 

”reflektera rationellt över känslomässiga reaktioner både i och utanför textvärlden”, vilket i sin 

tur kan främja ”både en estetisk och social känslighet och främja utvecklingen av det kritiska 

och det självkritiska omdömet” (Ibid:15). Med andra ord, behövs båda läsarterna. 

Rosenblatt menar vidare att läsaren ”för med sig till verket personlighetsdrag, minnen av 

tidigare händelser, nuvarande behov och intressen, en särskild stämning för stunden och ett 

särskilt tillstånd” (Ibid:39). Detta för tankarna till Langers (2005) resonemang om hur varje 

elev läser en text utifrån tidigare livs- och läserfarenheter. Langer menar att vi för att förstå en 

text behöver skapa oss en bild av den, alltså bygga en föreställningsvärld om texten: ”att förstå 

är att tolka, och människor har vissa valmöjligheter när de ska tolka” (2005:31). Dessa 

valmöjligheter, som enligt henne är avgörande när eleverna bygger sina föreställningsvärldar, 

identifierar hon som följande fyra faser: (1) Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. 

(2) Att var i och röra sig genom en föreställningsvärld. (3) Att stiga ut och tänka på det man 

vet. (4) Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. Under läsandet, och byggandet av 

föreställningsvärldar, kan läsaren röra sig mellan dessa faser. I en senare version, adderar 

Langer (2011) en femte fas där läsaren kan använda sina kunskaper för att bygga nya 

föreställnings-världar: Leaving an envisionment and going beyond. 

Genom att eleverna skriver, läser och diskuterar ”rör de sig mellan personliga (eller mer 

enskilda) och mer offentliga (eller mer delade) världar, och mellan mer eller mindre formella 

sätt att uttrycka språk och tankar på” (Langer 2005:167). Det är genom att träda in och ut ur 

dessa faser som vi kan tänka på samma företeelse på flera olika sätt: ”I den första fasen samlar 

vi initiala uppfattningar, i den andra fördjupar vi våra föreställningar, i den tredje får vi insikt 

genom föreställningarna och i den sista reflekterar vi över vad allt betyder, hur det fungerar och 

varför.” (Ibid:36) 

Langer menar att läsandet och skrivandet i ett föreställningsbyggande klassrum är 

”sammantvinnat under hela lektionen medan eleverna skapar förståelse och delar med sig av 

den” (Ibid:67). 

3.3 Textrörlighet – visa kontakt med texten 

För att analysera hur eleverna tolkar texterna de möter, används textrörlighet som 

analysverktyg. En bärande tanke med textrörlighetsbegreppet är att studera läsarens förmåga 

att gå i dialog med samt engagera sig i texten. Detta rör både textens innehåll och struktur såväl 

som ”medvetenhet om mottagare och sammanhang” (Folkeryd 2006:70). Detta går i linje med 

Visén som menar att begreppet visar ”hur eleven rör sig i textens innehåll på ytan och/eller 

djupet, relaterar texten till tidigare erfarenheter och uppvisar medvetenhet om texten som text” 

(2015:51). 

Textrörlighetsbegreppet utvecklades i projektet Elevers möte med skolans textvärldar där 

textsamtal studerades på olika sätt (Hallesson 2015:21). Därefter har begreppet använts och 

utvecklats av flera forskare, bland andra Visén (2015) och Liberg m.fl. (2012) som belyser 

textrörlighet på följande sätt: 
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Begreppet inrymmer därmed sätten att röra sig i texter på ytan, på djupet, mellan raderna eller bortanför och 
även sätten att tala om texter, deras form och funktion. Det innebär att begreppet avser att fånga hur läsaren 
positionerar sig i relation till texten och dess innehåll. (2012:66) 

 

Begreppet delas in i tre textrörlighetstyper: textbaserad, utåtriktad (även kallad associativ) och 

interaktiv (Liberg m.fl. 2012). I det följande använder denna studie utåtriktad istället för 

associativ. Kortfattat handlar textbaserad rörlighet om att läsaren kommenterar texters innehåll 

och struktur. Den utåtriktade rörligheten innebär att textinnehållet knyts till egna erfarenheter. 

Den interaktiva rörligheten visar på ett mer objektivt förhållande till texten och dess 

sammanhang.  

Folkeryd (2006) betonar att det inte råder en hierarki inom dessa tre typer då olika texter och 

situationer kräver mer eller mindre av en typ av textrörlighet. Hur modellen används i denna 

studie beskrivs närmare i avsnitt 4.6. 

3.4 Språk och dialog som verktyg 

Som tidigare nämnts, är den dialogiska aspekten relevant för denna studie då analysunderlaget 

utgörs av elevsamtal där det pågår flera dialoger: elev–bok, elev–film, elev–elev, elev–texter 

utifrån, elev–lärare (de tilldelade frågorna gör läraren närvarande). Dialogens betydelse för 

meningsskapande ingår i den sociokulturella teorin som är en förening av olika riktningar som 

grundar sig på Vygotskij och Bakhtin. Soltis (2010) beskriver att det mest centrala draget är 

lärandets sociala natur i bestämda sociala sammanhang. Genom att interagera med andra, 

tillägnar sig människan kulturella resurser och redskap för att utveckla kunskap och delta i olika 

sociala sammanhang. Språket är människans främsta ”psykologiska verktyg” som ”möjliggör 

såväl höge former av lärande som problemlösning och förvärvande av många olika färdigheter” 

(Ibid:93). Med andra ord, utvecklar språket tanken, vilket Hallesson formulerar som följer: ”Det 

är inte färdiga tankar som uttrycks i ord, utan tankar fullbordas genom att kläs i språklig dräkt” 

(2015:13). Detta går i linje med Berge och Blomqvist som beskriver det enligt följande: 

Tankar föder språkliga uttryck, och i den processen struktureras tankar och språk. Men genom att använda 
språkets genereras också nya tankebanor och tankestrukturer och båda dessa fenomen testas och omskapas 
i sin tur i sociala sammanhang, bl.a. genom de ”svar” individen får på sina språkhandlingar. (2012:9) 

 

Detta för tankarna till Bakhtins (1991) syn på dialogen som meningsskapande, vilket ofta 

kopplas ihop med kunskapsteori som kallas dialogism. Enligt Bakhtin skapas meningen i 

interaktionen och han menar att förståelse uppnås genom den respons människor ger i dialoger. 

Även Dysthe (1996) talar om dialogism och syftar på dialogen som pågår mellan eleven och 

den egna texten.  
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4. Metod & material 

Denna fallstudie är kvalitativ då den analyserar inspelade bok- och filmsamtal. Den är även 

explorativ, då den söker upptäcka ny kunskap kring elevers läsförståelse av litteratur och film, 

vilket Croker definierar enligt följande:  

When little is known about a phenomenon or existing research is limited, qualitative research is a very useful 
research methodology because it is exploratory – its purpose is to discover new ideas and insights, or even 
generate new theories (…) and does not necessarily seek or claim to generalize findings to other contexts. 
(2009:9)  

 

Wessbo (2018) beskriver sin studie som delvis kvasiexperimentell. Det innebär att en situation 

konstruerats för att samla in material men utan en formulerad hypotes eller kontrollgrupp. Även 

föreliggande studie är kvasiexperimentellt präglad då filmsamtalen iscensatts för att skapa 

jämförelsematerial till boksamtalen, utan vare sig hypotes eller kontrollgrupp. 

Studiens syfte var att synliggöra skillnader hos elever i deras tolkningar av litteratur 

respektive film och därför valdes en fenomenologisk ansats snarare än andra möjliga metoder 

för analys av intervjudata, till exempel tematisk analys eller narrativ analys (Dahlgren & 

Johansson 2015). En tematisk analys syftar bland annat till att undersöka orsakssamband, till 

exempel genom att försöka förklara varför (grupper av) individer uppfattar ett fenomen på ett 

visst sätt (Denscombe 2018:212). En narrativ analys fokuserar mer på att ge en rik och 

nyanserad bild av historien bakom ett visst fynd, att ”’berätta historien’ bakom fynden”  

(Ibid:211). En fenomenologisk ansats däremot, möjliggör en beskrivning och analys av 

“individens uppfattningar och personliga erfarenheter”, vilket Denscombe beskriver vara 

essensen av fenomenologin (Ibid:188). 

Analysmodellen baseras på textrörlighetsbegreppet som Liberg m.fl. (2012) använder för att 

undersöka hur eleverna rör sig i den skrivna texten. De analytiska kategorierna är dels 

teoridrivna då de utgår från Libergs dimensioner. Då materialet i föreliggande studie även 

inkluderar film, har dimensioner både modifierats och adderats. Att monomodala och 

multimodala medier är två olika modaliteter, vilket ”sätter mottagaren i helt olika situationer”, 

speglas i analyskategorierna (Wessbo 2018:123). Studien är både deduktiv och induktiv, då 

den utgår både från teori och från insamlat material (Denscombe 2016). Analysmodellen 

förklaras närmare i avsnitt 4.6. 

I följande avsnitt redogörs för urval och begränsning vad gäller bland annat informanter, 

etiska överväganden och analys av material. 

4.1 Urval, deltagare och avgränsning 

Elevgruppen består av fyra elever i årskurs 8 i en innerstadsskola. Av övriga lärare på skolan 

uppfattas gruppen som en blandning av lässtarka och lässvaga. Denna konstellation är vanligt 

förkommande i dagens skola och är därför av intresse att undersöka. Dessutom kan deltagarnas 

olika individuella förutsättningar synliggöra skillnader och likheter i hur de läser bok respektive 

film. 

Vad gäller studiens avgränsning, studeras en och samma elevgrupp i två boksamtal och två 

filmsamtal. Dessa samtal består av olika strukturer, vilket förklaras i avsnitt 4.2. Syftet är att se 

eleverna från olika ”håll” och på så sätt fördjupa förståelsen för deras läsförståelse. 

Avgränsningen har alltså en kvalitativ bakgrund. 
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4.2 Lediga och examinerande bok- och filmsamtal 

Materialet samlades in under perioden oktober–november 2019 och utgörs av fyra inspelade 

elevsamtal: två boksamtal och två filmsamtal. Boksamtalen utgick från Flickan på hotellet 

(Katarina Wennstam 2017) och filmsamtalen utgår från filmen Mordet på Orientexpressen 

(Kenneth Branagh 2019). Samtalen var tidsbegränsade till 20 minuter och ägde rum vid fyra 

olika tillfällen i följande ordning: 

• Boksamtal (ledigt) 

• Boksamtal (examinerande, tilldelade frågor) 

• Filmsamtal (ledigt) 

• Filmsamtal (examinerande, tilldelade frågor) 

 

De lediga samtalen är informella samtal som innebär att eleverna vet om att samtalet inte ligger 

till grund för bedömning. Diskussionen utgår både från elevernas förberedda frågor och 

tilldelade frågor.  

I de examinerande samtalen blir eleverna bedömda. Diskussionen utgår från tilldelade frågor 

som fokuserar på förmågan tala och läsa. Syftet med de tilldelade frågorna är dels att få igång 

en diskussion, dels att ge gruppen respit från att behöva formulera ”bra” diskussionsfrågor. Det 

kan vara utlämnande att formulera frågor som resten av gruppen ska diskutera kring, i synnerhet 

i en examinerande situation.  

Syftet med jämförelsen mellan ledigt och examinerande samtal är antagandet att eleverna är 

mer avslappnade i ett ledigt samtal och därmed kan ge utlopp för fler tankar och åsikter. På så 

sätt kan förståelsen för hur eleverna rör sig i respektive text fördjupas, och skillnader och 

likheter synliggöras. 

En viktig detalj är att eleverna fick muntlig återkoppling på sin prestation efter de lediga 

samtalen. Återkopplingen gällde framför allt turordning och en uppmaning att göra kopplingar 

till utanför texten, vilket var ett önskemål från min handledare.  

4.3 Transkriptioner 

Elevsamtalen har transkriberats i sin helhet. Samtliga transkriberingar har återgivit orden som 

de använts av eleverna, till exempel ”mormorn” istället för ”mormodern”, och ”såna" istället 

för ”sådana”. Enligt Norrby (2014) ska transkriptionsmetod väljas med tanke på samtalstyp 

och syftet med analysen. Då denna studie syftar att fånga hur eleverna uttrycker sig, återger 

transkriptionerna talspråket. Däremot har inte pauseringar och tvekanden transkriberats, då 

detta inte är relevant för denna studie.  

När något sagts med emfas eller tvekan, anges detta i form av versaler, till exempel ”jag 

VET”. Detta är av relevans då en dimension i analysmodellen avser studera hur eleven 

uttrycker sig tanke- eller känslobaserat. Ett yttrande som uttrycks med emfas speglar en 

känslobaserad tanke i högre grad än en tankebaserad. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har utgått från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2019) 

formulerat för forskning inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet. 

Eleverna har fått en muntlig förfrågan om att vara med, vilket svarar på informationskravet.  
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Då eleverna är under 15 år gamla, har föräldrarna till berörda elever tagit del av ett 

samtyckesbrev, i enlighet med samtyckeskravet (se Bilaga 4). Samtyckesbrevet svarade även 

på konfidentialitetskravet genom att skolan är anonym och elevernas namn är fingerade. 

Allt inspelat material förvaras så att det inte är åtkomligt för någon utomstående förutom mig, 

VFU-handledare, uppsatshandledare och examinatorn. I enlighet med nyttjandekravet, används 

materialet inte för annat än forskningssyften och kommer att förstöras när uppsatsen är 

godkänd. 

4.5 Verken 

Verken som textsamtalen utgår från är valda inom ramen för deckare. Ungdomsromanen 

Flickan på hotellet (Katarina Wennstam, 2017) var redan vald innan studien var påtänkt. Valet 

av filmen Mordet på Orientexpressen (Kenneth Branagh, 2019) grundar sig på att vilja utmana 

elevernas vanliga filmrepertoar, vilket för tankarna till Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

Samtidigt är den estetiskt tilltalande med inslag av actionfyllda scener som eleverna uttryckt en 

önskan om. Dessutom har Agatha Christie, författaren till den litterära förlagan, tagits upp i 

tidigare undervisning. Eleverna är med andra ord bekanta med verket, men inte med innehållet. 

I denna studie är varje medium försett med varsitt verk vilket, enligt min mening, gör 

deltagarnas reception av respektive berättelse mer jämbördig. På så sätt har eleverna inga 

förkunskaper med sig in i det andra mediet, vilket kan påverka samtalet. Dessutom rör inte 

denna studies syfte aspekter som rör intertextualitet. Inte för att detta inte är intressant, utan för 

att det gjorts flera studier om detta. Med två olika medier som berättar varsin berättelse blir det 

tydligt vad eleverna får med sig, till skillnad från en studie där medierna för dialog med varandra 

och ”utgör en intertextuell kontext” (Hellspong & Ledin 1997:56). 

Det är på sin plats att nämna det som synliggörs i bok- och filmsamtalen kan bero på att det är 

olika berättelser, inte bara olika medier. Filmen är multimodal och använder flera modaliteter 

samtidigt för att skapa mening, till skillnad från texten som är monomodal. Dessa två medier 

låter sig inte översättas till en annan teckenvärld.  

4.6 Analysmodellen: Textrörlighet 

Enligt Folkeryd (2006) har en textrörlig elev förmågan att tala om en text på olika sätt. Som 

tidigare nämnts, handlar begreppet om elevens kontakt med texten på flera nivåer som rör 

innehålll, struktur och mottagare. 

Analysmodellen i föreliggande studie utgår från Libergs modell som modifierats och 

utvecklats av Hallesson (2015), samt Leufvenmark och Nordin (2015). Den innehåller 

dimensioner som reducerats och bearbetats, men även aspekter som lagts till. De främsta 

anledningarna till att vissa dimensioner inte har inkluderats är att de går bortom ramarna för 

föreliggande studie.   

Modellen presenteras nedan i tre tabeller, en för varje textrörlighetstyp. De olika typerna av 

textrörlighet förkortas enligt följande: Textbaserad rörlighet (TR), Utåtriktad rörlighet (UT) 

samt Interaktiv rörlighet (IT).  

Gällande graderingen låg till hög grad i TR och UT, kan generellt sägas att låg grad innebär 

korta svar eller inga svar alls, och hög grad mer utvecklade och fylliga resonemang med 

specifika exempel. Vad gäller graderingen i IT, avser hög grad att eleven snarare resonerar än 

påstår samt uttrycker sig mer tankebaserat än känslobaserat. Detta förklaras närmare i 4.6.3. 
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Då begreppet text förekommer i tabellerna, gäller det både bok och film såvida inget annat 

anges. Samtliga exempel i tabellerna är autentiska exempel från bok- och filmsamtalen. 

4.6.1 Textbaserad rörlighet  

I den textbaserade rörligheten rör sig eleven i texten på en ytlig och/eller djup nivå, vilket 

presenteras i Figur 1. Enligt Liberg m.fl. (2012) innebär detta att bland annat kunna ta ut 

huvudpunkter, generalisera, förhålla sig självständig och kritisk till texten. I denna studie avser 

huvudpunkter vara att eleven visar förståelse för vad texten eller filmen handlar om, genom att 

ta upp relevanta och specifika händelser i berättelsen. 

Dimension TR3 handlar om att ”fylla ut tomrum” i texten. Det kan handla om hur eleven 

uppfattar kopplingar mellan karaktärer, eller hur hen läser av en stämning som varken står i 

texten eller syns i filmen explicit. Hallesson (2015) menar att läsaren genom att fylla i dessa 

luckor blir en aktiv medskapare av texten. Hon nämner att begreppet inferens brukar beskriva 

samma företeelse i mer kognitivt orienterad läsforskning. Wessbo förklarar inferens som att 

läsaren ”aktiverar redan känd information och integrerar detta till ny helhetsförståelse” 

(2018:128). 
 

LÅG GRAD MEDEL GRAD HÖG GRAD 

TR1 Drar inte eller i låg grad 

ut huvudpunkter ur 

texten 

Drar till viss grad ut 

huvudpunkter i texten 

Drar i hög grad ut huvudpunkter 

 
I denna dimension rör sig eleverna på textens yta. Huvudpunkter kan betyda vad texten 

handlar om, vem som är vem av karaktärerna eller specifika händelser. Syftet med 

dimensionen är att få syn på huruvida eleven har ”koll på” berättelsen. Det kan handla 

varför en karaktär handlar på ett visst sätt, eller karaktärers koppling till varandra. 

Låg Grad: Exempel: Eleven greppar inte helheten. Hen förstår inte vem som är vem, eller 
varför en karaktär handlar som hen gör. 

Medel: Exempel: Eleven förstår hur de förhåller sig till varandra, t.ex. om de är vänner, 

osams, ett par. 

Hög Grad: Exempel: Eleven har tydlig koll på händelseförlopp och hur karaktärer förhåller 
sig till varandra.   

TR2 Ger korta och 

textbundna svar. 

 
Ger med egna ord självständiga 

och utvecklade svar. 
 

Denna dimension anger huruvida eleven använder ett beskrivande språk när hen beskriver 

karaktärer, en specifik händelse eller en stämning. Den används för att synliggöra om 

eleven kan formulera sig självständigt och röra sig utanför det som står i texten eller syns i 

bild. 
Låg grad: Eleven svarar fåordigt och endast vad som skrivs ut text eller syns i bild, till 

exempel ”Han har mustasch” eller ”hon sade inte att det var han som gjorde det”. 

Hög Grad: Eleven kan beskriva en karaktär på ett djupare plan än det som bara skrivs ut i 

text eller syns i bild, t.ex.: ”Han har mustasch. Han ser allvarlig ut, som att han har mycket 

att tänka på”.  

TR3 Fyller inte ut tomrum i 

texten, eller endast i låg 

grad. 

Fyller till viss del ut 

tomrum i texten. 

Fyller i hög grad ut tomrum i 

texten. 

 
Med tomrum i texten menar det som skrivs ”mellan raderna”, t.ex. stämningen i texten, 

relationer mellan karaktärer, etc.  

Låg Grad: Exempel: Eleven förstår inte att en karaktär hotar en annan karaktär, om det 

inte skrivs eller sägs explicit.  

Medel: Exempel: Eleven förstår att två karaktärer är förälskade i varandra men måste dölja 
sin relation, trots att detta inte uttrycks explicit. 

Hög Grad: Eleven identifierar och resonerar karaktärers handlingar. Hen kan ge konkreta 

exempel på varför karaktären beter sig som hen gör, och se samband mellan saker som inte 

uttrycks explicit.  
TR4 Generaliserar/abstraherar 

inte utifrån 

huvudpunkter i texten, 

eller endast i låg grad. 

Generaliserar/abstraherar 
till viss del utifrån 

huvudpunkterna i texten. 

Generaliserar/abstraherar i hög 
grad utifrån huvudpunkter i 

texten, t.ex. distanserar sig från 

texten, går in i texten och 

funderar över motiv, känslor, 

relationer, undersöker bildspråk. 
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Huvudpunkter avser händelser och karaktärer i texten (som nämns i dimension 1). 

Att generalisera innebär att eleven lyfter blicken och drar slutsatser av enstaka händelser.  

Att abstrahera betyder att eleven kan röra sig bort från detaljer i texten och avgöra vad som 

är väsentligt.   
Låg grad: Eleven fastnar i detaljer som inte är väsentliga för berättelsen.  

Medel: Eleven generaliserar och abstraherar till viss grad. Eleven har förmågan att avkoda 

vilka detaljer som är väsentliga för berättelsen och kan resonera kring det. 

Hög Grad: Eleven distanserar sig från texten och sätter den i ett större sammanhang eller 

synliggör motiv hos karaktären.   
TR5 Inget eller minimalt 

ifrågasättande och 

motiverande 

Motiverar och ifrågasätter 

till viss grad 

Motiverar och ifrågasätter, t.ex. 

fokuserar på textens budskap, ger 

uttryck för åsikter om texten 

självständigt, granskar texten 

kritiskt. 

 
Dimensionen uttrycker elevens kritiska förhållningssätt till textens innehåll eller form. Det 

kan handla om att en händelse är ”orimlig” eller ”orealistiskt”. 

Låg grad: Eleven ifrågasätter innehållet i lite grad eller inte alls. 

Medel: Eleven ifrågasätter innehållet, och motiverar detta med exempel. 

Hög grad: Eleven kan identifiera större teman i texten, t.ex. könsroller, alternativt göra 
kopplingar till tiden då berättelsen utspelar sig. 

  

Figur 1. Anpassad analysmodell för textbaserad rörlighet utifrån Liberg m.fl. 2012,  

Hallesson 2015, Leufvenmark & Nordin 2015 

4.6.2 Utåtriktad rörlighet 

Begreppet utåtriktad rörlighet utgörs av tre dimensioner som handlar om hur eleven associerar 

ut från texten, antingen till personliga erfarenheter (UT1) eller skolkunskaper (UT2). På så sätt 

kan synliggöras huruvida eleven ser samband mellan berättelsen och världen ”utanför” texten.  
 

LÅG GRAD MEDEL GRAD HÖG GRAD 

UT1 Associerar inte ut från 
texten 

Associerar från texten till 
personliga erfarenheter i 

viss grad. 

Associerar från texten till 
personliga erfarenheter. 

 
Dimensionen visar på elevens förmåga att göra kopplingar till personliga erfarenheter. 
Låg Grad: Ingen association från texten. 

Medel: Exempel: Eleven kan sätta sig in i hur det är att arbeta på hotell för att försöka 

lösa ett mordfall. 

Hög grad: Exempel: Eleven kan sätta sig in i hur det är att arbeta på hotell och resonera 

kring det.  
UT2 Associerar inte ut från 

texten. 
Associerar från texten till 
andra texter/skolkunskap i 

viss grad. 

Associerar från texten till andra 
texter/skolkunskap. 

 
Andra texter kan vara böcker, filmer, tv-serier, etc. Hög grad förutsätter att eleven 

utvecklar sina resonemang. Hen uppvisar kunskaper som är tydligt relaterade till 

skolkunskaper, t.ex. att nämna begreppet ”villospår”. 
  

Figur 2. Anpassad analysmodell för utåtriktad rörlighet utifrån Liberg m.fl. 2012,  

Hallesson 2015, Leufvenmark & Nordin 2015 

4.6.3 Interaktiv rörlighet 

Den interaktiva textrörlighetstypen studerar hur eleverna förhåller sig till texten utifrån två 

dimensioner: IT1 och IT2. IT1 visar hur eleverna påstår respektive resonerar, medan IT2 

synliggör huruvida elevernas kommentarer uttrycks utifrån tankar eller känslor.  

Dessa dimensioner kan synliggöra hur eleven distanserar sig till texten, vilket för tankarna till 

Rosenblatts (2002) tankar om efferent och estetisk läsning. En elev som resonerar och uttrycker 

sina känslor på ett sakligt sätt, rör sig mer åt det efferenta hållet. En elev som formulerar sina 

åsikter utifrån känslor och påstår snarare än resonerar, uppfattas i denna studie som en elev som 

inte läser med sina ”lärarglasögon”, och därmed gör en mer estetisk läsning. Skillnaden ligger 

alltså i hur eleverna uttrycker sig, vilket kan synliggöra en distans till verket. 
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LÅG GRAD MEDEL GRAD HÖG GRAD 

IT1 Uttrycker sig 

irrationellt om 

känslobetonade 

sammanhang. 
Känsloburen åsikt. 

”Känsla föregår 

tanke” 

Uttrycker känslor åsikt i viss grad.  Uttrycker sig rationellt om 

känslobetonade 

sammanhang. 

Tankebaserad åsikt. 
"Tanke föregår känsla”  

 
I denna dimension synliggörs hur eleven uttrycker sina åsikter utifrån tanke eller känsla.  

Låg grad innebär att ”känsla föregår tanke medan hög grad nås om tanke föregår känsla. 
Låg grad: Eleven uttrycker sina åsikter utifrån en tydlig känsla, t.ex. ”Jag hatar honom.  

Vissa personer bara hatar man”. 

Medel: Eleven ger uttryck för vissa åsikter som utgår från känsla. Eleven motiverar och 

ger konkreta exempel.  

Hög grad: Eleven uttrycker inte sina tankar utifrån känsla. Istället vävs känslan in i 
yttrandet, men åsikten framstår inte som känsloburen, t.ex. ”Han är inte så sympatisk.” 

IT2 Påstår, resonerar inte 
alls kring texten. 

Påståendedominerad. 

Mjuka påståenden, d.v.s. resonerar 
i viss grad kring texten. 

Resonerar kring texten.  
Reflektionsdominerad.  

 
Denna dimension synliggör huruvida eleven påstår eller resonerar kring innehållet.  

Att påstå innebär att eleven beskriver karaktär eller stämning på ett övertygat och bestämt 

sätt. Eleverna yttringar domineras av påståenden. 

Att resonera innebär att elevens yttringar domineras av resonerande. Hen lämnar utrymme 
för diskussion och visar medvetenhet om att det inte finns ett rätt svar. 

Låg grad: Eleven påstår snarare än resonerar och lämnar inte utrymme för reflektion.  

Exempel: ”Jag vet vad som kommer att hända. Det är spikat”.  

Medel: Eleven beskriver de känslor och de uppfattningar texten väcker hos hen vad gäller 

sinnesstämning, relationen mellan karaktärer, eventuella konflikter.  
Hög grad: Eleven resonerar kring berättelsen och karaktärerna, t.ex. ”Det kan vara så att 

…” eller ”Jag tänker att …”. Eleven motiverar även sina tankar.  

Figur 3. Anpassad analysmodell för interaktiv rörlighet utifrån Liberg m.fl. 2012,  

Hallesson 2015, Leufvenmark & Nordin 2015 
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5. Analys och resultat  

Detta avsnitt redovisar och analyserar elevsamtal utifrån analysmodellen som presenterats i 

avsnitt 4.6. Samtalen presenteras i den ordning de ägde rum. Varje avsnitt avslutas med en 

resultatsammanfattning.  

5.1 Ledigt boksamtal 

Detta samtal utgår från eleverna som förberett varsin fråga som gruppen diskuterar.  

 

Resultatsammanfattning ledigt samtal  
 

Textbaserad  
rörlighet 

(TR) 

Utåtriktad 
rörlighet 

(UT) 

Interaktiv  
textrörlighet  

(IT) 

Delphine Hög Medel  Hög  

Claudia Medel Hög Hög  

Florian Hög  Låg Hög  

Daniel Medel Låg Låg 

Figur 4. Resultatsammanställning ledigt boksamtal 

 

Textrörligheten är relativt jämn mellan eleverna vad gäller den textbaserade rörligheten. Två 

av eleverna når medel grad och övriga når hög grad. Eleverna lyckas identifiera huvudpunkter, 

röra sig på textens yta och se på texten ”ovanifrån” utan att fastna i detaljer. De visar även 

förmåga på att göra kopplingar ”inom boken”, genom att ha egna teorier om vad som kommer 

att hända framöver i berättelsen. Claudia och Daniel når inte upp till hög grad då de inte 

utvecklar sina tankar i lika hög grad som övriga elever. Daniel gör heller inga abstrakta 

kopplingar enligt TR5. 

Den utåtriktade rörligheten är däremot mer spretig där två elever når låg grad, en elev medel 

och en till hög. Claudia som når hög grad gör kopplingar både till personliga erfarenheter och 

skolkunskap. Eleverna som når låg grad, gör inga eller minimalt med kopplingar. 

I den interaktiva rörligheten synliggörs det största ”glappet” mellan eleverna i detta samtal. Tre 

elever når hög grad genom att resonera mer än påstår, och uttrycka sina känslor på ett distanserat 

sätt. Daniel som bedöms till låg grad, uttrycker sig genom påståenden och använda sig av starka 

känslor som att ”hata”. 

 

Delphine 
Delphine uppfyller sammanfattningsvis en hög grad av textbaserad rörlighet (TR) baserat på 

sin förmåga att förstå helheten, både kring karaktärerna och deras handlingar. Hon fyller ut 

tomrum enligt TR3 genom att leva sig in i karaktären, vilket följande citat illustrerar: 

Jag tror, att antingen var det för att hon var vän, eller att Irina var vän med den här döda tjejen. Och var 
ledsen över det. Eller, hon måste ju tänka på henne varje dag. Eftersom hon går där, eller jobbar där hon 
blev mördad. Eller för att hon verkar vara, som det beskrivs i boken, snäll och så. Men det kanske är fel och 
att det är hon som egentligen mördat den där tjejen. Så det kan ju vara så att hon låtsades för att inte verka 
skyldig. 
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Hon visar på ett självständigt resonemang då hon föreslår två möjliga scenarier till karaktärens 

agerande. I helhet ger Delphine självständiga och utvecklade svar när hon beskriver texten och 

karaktären. Citaten är frikopplade från texten vilket enligt dimension TR2 tyder på en hög grad 

av TR. 

Delphine når hög grad förmåga enligt dimension TR4, genom att visa förmåga på att urskilja 

vilka detaljer som är relevanta för berättelsen. Detta gör hon när hon lyfter detaljer kring en av 

karaktärerna: 

Jag tycker att han verkar vara ganska självisk. Och tänka mest på, han verkar tänka mest på sig själv. Och 
på att han ska få pengar och vill få det här arvet nu för att han köpa nån lyxig lägenhet. Och han verkar inte 
bry sig så mycket om att sin mamma ligger på sjukhus.  

 

Vad gäller TR4, antyder hon ett kritiskt förhållningssätt till berättelsen då hon menar att "det är 

mest i böcker som folk brukar lösa fall”. Dock utvecklar hon inte sitt resonemang varför hennes 

TR bedöms som medel grad utifrån dimension TR4. Genom detta citat, uttrycker hon en distans 

till texten och en medvetenhet om boken. 

Gällande den utåtriktade rörligheten (UT), associerar Delphine till personliga erfarenheter 

genom att resonera kring huruvida karaktärens agerande:  

Jag tror inte det. Jag skulle nog vara ganska rädd. Och tanken på att jobba på ett hotell också. När det är. 
Ifall man. För när det är på morgonen. Då är väl ingen ute ens. Och det är jättestort. Och det är ingen där. 
Så det känns lite, asså, lite läskigt. Och speciellt när någon blivit mördad. 
 

Hon nämner inte andra texter eller skolkunskap, varför helheten UT bedöms till medel grad.  

Vad gäller den interaktiva rörligheten (IT), bedöms Delphine till en hög grad av IT enligt IT2. 

Genom formuleringen ”äckligt beskrivet” reflekterar hon kring en känsla snarare än uttrycker 

den, vilket för tankarna till Rosenblatts (2002) begrepp efferent. Hon iklär sina känslor en 

”efferent språkdräkt” som visserligen är personlig, men är bearbetad för att passa skolkontexten. 

Gällande IT2, är Delphines yttranden av mer reflekterande art. Hon uttrycker sig på ett sätt som 

inte ”låser” diskussionen, bland annat genom ”jag tror inte det”, ”jag tror, att antingen var det 

för att hon var vän, eller att Irina var vän med den här döda tjejen” och ”hon kanske såg en 

person som gjorde nåt skumt”. Hon tycks vara medveten om att samtalskontexten är en 

diskussion som inte behöver mynna ut i ett rätt eller ett fel svar. 

 

Claudia 
Claudia når medelgrad av TR baserat på sin förmåga att beskriva karaktärerna och deras 

handlingar. Eleven uttrycker sig visserligen kortfattat men visar på självständiga resonemang 

utifrån TR2 samt en förmåga att fylla tomrum utifrån TR3:  

Ja, och med tanke på att en ung tjej som just blivit mördad och han typ, såhär asså, kollar på unga tjejer gör 
att man blir lite misstänksam. 
 
Hon kanske såg en person som gjorde nåt skumt men hon kanske är vän med den personen eller att den 
personen hotat henne. 

 

Claudia visar enligt dimension TR4 förmåga att kunna abstrahera i texten. Hon stannar enligt 

analysmodellen inte kvar i detaljer i texten utan fokuserar på att förstå karaktären. 

Vad gäller T5, uppvisar hon inget förhållningssätt till texten och bedöms därför till låg grad. 
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Gällande den utåtriktade rörligheten, nämner Claudia ”villospår”. Detta är en skolkunskap och 

svarar därför på UT2. I kombination med att hon även gör kopplingar till personliga 

erfarenheter, bedöms hon nå hög grad av UT enligt UT2 och UT1. Hon resonerar kring 

karaktärens agerande: 

Jag vet inte riktigt om jag hade tagit det. För att det känns lite obehagligt med tanke på hur den där 
hotellchefen verkade vara. Och jag hade nog också haft andra anledningar, jag hade inte direkt typ jobbat 
på helgerna om jag gick i gymnasiet för jag hade velat plugga. 

 

Vad gäller den interaktiva rörligheten, uttrycker hon att något skulle ”kännas lite obehagligt”. 

Detta svarar på en högre grad utifrån IT1. Hon resonerar på ett reflekterande sätt genom att hon 

”tänker”, ”vet inte riktigt ” och ”hade nog”, vilket följande citat illustrerar: 

Ja, jag tänker att hon kanske inte begått brott, eller att hon gjort det, men att hon sett någonting.  

 

Helheten bedöms till att vara mer tankebaserad än känslobaserad, vilket gör att hennes IT 

bedöms nå hög grad. 

 

Florian 
I helhet, når Florian hög grad i den textbaserade rörligheten. Han visar tydlig förståelse för 

berättelsen, orsakssamband och karaktärer, vilket följande citat illustrerar:  

För jag uppfattade det som de där kontona på Facebook var fejkkonton som Bianca hade. Hon hade ju ett 
sånt konto också. 

 

Han visar även förmåga att fylla ut tomrum och uttrycka sig självständigt, enligt TR2 och TR3: 

För jag tror också att det var att hon antingen var en vän eller att de kanske om hon mördat, fått skuldkänslor 
och börjar gråta. 

 
Han, exakt, han verkar inte bry sig om nåt. Han vill bara få pengarna så snabbt som möjligt och få det 
överstökat och sen köpa lägenheten och inte bry sig mer om det. Och bara strunta i det. 

 

Enligt dimension TR4 visar han på en förmåga att kunna abstrahera i texten. Han stannar enligt 

analysmodellen inte kvar i detaljer i texten utan fokuserar på att förstå karaktären: 

Men jag hade nog tagit jobb bara för att få veta mer. Bara för att det är kul att få veta mer. Om man hade 
varit i boken. 

 

Gällande textrörlighet utåt, gör Florian inga tydliga kopplingar till vare sig personliga 

erfarenheter eller skolkunskap. Han bedöms därför till låg grad utifrån UT1 och UT2. 

Vad gäller den interaktiva rörligheten, bedöms Florian till hög grad utifrån IY1 då han talar 

utifrån tankar snarare än känslor. Enligt IT2, resonerar han kring karaktären som ”verkar vara 

som en normal människa.” Hans resonerande språkbruk bekräftas av att han ”uppfattar” snarare 

än han hävdar ”de där kontona på Facebook var fejkkonton som Bianca hade”. Detta visar på 

en medvetenhet om det är hans syn på situationen, och i förlängningen en insikt om att det finns 

flera möjliga uppfattningar. Det kan peka på en efferent hållning till samtalet, där han uppvisar 

en lärarkodad medvetenhet.  

Utifrån IT1, talar Florian utifrån tankar snarare än känslor. För att parafrasera Rosenblatts 

(2002) termer, rör eleven sig i texten med en efferent, snarare än en estetisk hållning.  



 

 

18 

Daniel 
I helhet når Daniel medel grad i TR då han enligt dimension TR1 identifierar en huvudpunkt. 

Han snuddar även vid dimension TR3 genom att fylla ut tomrum i texten gällande karaktärsdrag 

hos en av karaktärerna. Följande citat visar detta:  

Men sen kom jag på att det kan ha varit så att hon kanske tar nånting … och så visste hon inte vad hon gjorde 
typ, hon kanske är beroende av nånting, ja hon kanske tar några droger eller nånting. 

 

Vad gäller den utåtriktade rörligheten, når Daniel låg grad i UT utifrån dimension UT1, vilket 

följande citat illustrerar: 

Jag hade nog gjort för det är liksom kul att få veta mer typ. Man kanske hade varit mer nervös och sånt om 
han liksom kommer, asså om han chefen kommer liksom på att man bara är där för att liksom få reda på 
information om det där typ fallet. Så att. Men jag hade nog gjort det. 

 

Genom detta citat snuddar han vid en personlig erfarenhet, då han nämner att ”man kanske hade 

blivit nervös”. Dock är yttrandet för tunt för att bedömas som medel och i och med att elever 

inte gör ett yttrande enligt UT2, bedöms han till låg grad.  

Daniel utmärker sig från resten av gruppen genom att han rör sig interaktivt i texten på en låg 

grad. Hans tankar uttrycks med mer känslor, vilket illustreras genom starka ordval som att 

”hata” och ”vissa personer bara såhär hatar man”: 

Jag hatar honom, vissa personer bara såhär hatar man, jag känner att… att jag önskar typ att den där mormorn 
gör att han blir arvlös typ. Men han är typ jättesjälvisk, jag typ hatar honom. 

 

Detta citat illustrerar hur Daniel uttrycker sig mindre sakligt än de andra eleverna, och hans 

yttringar är baserade på känslor i större utsträckning. 

Han använder sig även av påståenden i hög grad. När diskussionen rör vad som kommer att 

hända framöver i berättelsen, yttrar Daniel följande flöde av påståenden: 

Jag tror, eller jag VET att såhär  
 
Ja hon kommer dö, det är helt klart  
 
det är HELT spikat, hon kommer dö 
 
Och då kommer hon typ vilja ge upp. Asså, EXAKT så kommer hända 
 
Jag VET, jag vet, jag vet 

 

Sammanfattningsvis når han en låg grad IT. 
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5.2 Examinerande boksamtal 

De tilldelade frågorna i detta samtal utgår från en utåtriktad rörlighet (Bilaga 1).  

 

Resultatsammanfattning examinerande boksamtal  
 

Textbaserad  

rörlighet 

(TR) 

Utåtriktad 

rörlighet 

(UT) 

Interaktiv  

textrörlighet  

(IT) 

Delphine Medel Medel  Hög 

Claudia Hög Medel  Medel  

Florian Hög Medel  Hög 

Daniel Hög  Medel Medel 

Figur 5. Resultatsammanställning examinerande boksamtal 

 

Den textbaserade rörligheten är jämt fördelad mellan eleverna. De visar en tydlig förståelse för 

bland annat känslostämningar och karaktärernas koppling till varandra. Inför detta samtal 

uppmanades de att försöka ge konkreta exempel och vara mer utförliga i sina resonemang, 

vilket kan ha påverkat resultatet.  

Claudia är den enda som förhåller sig kritiskt till texten enligt TR5. Hon anses vara lässtark, 

vilket kan kopplas till hennes förmåga att ”ställa om siktet” och läsa texten med lärarglasögon.  

Vad gäller den utåtriktade rörligheten når endast Daniel till hög grad genom att koppla texten 

både till personliga erfarenheter och skolkunskaper.   

Gällande den interaktiva rörligheten, bedöms tre elever till låg grad genom att de resonerar, 

snarare än påstår. Anmärkningsvärt är frånvaron uttryck för känslor hos deltagarna. Endast 

Delphine antyder hur hon uppfattar karaktären. Detta gör hon på ett sätt som gör texten 

närvarande genom användandet av ”beskriver”. Daniel bedöms nå medel grad på grund av sina 

utrop som tolkas som uttryck för känsla. Han visar tendenser att låta känsla föregå tanke även i 

det examinerande samtalet, även om det sker i mindre grad. 

Resultatet i den textbaserade och den interaktiva rörligheten pekar på att samtalets 

examinerande form påverkar hur eleverna uttrycker sig. De är noggranna att visa att de förstår 

boken, vilken den höga graden i TR påvisar. Den låga graden i IT, kan förklaras av att känslor 

inte hör hemma i ett examinerande samtal, såvida det inte efterfrågas. Detsamma gäller UT där 

de personliga erfarenheterna kan upplevas vara för irrelevanta för att passa i en examinerande 

skolkontext, vilket synliggörs hos alla elever i gruppen. 

 

Delphine 
Delphine visar hög grad av TR utifrån dimension TR1 genom att identifiera huvudpunkter, 

bland annat genom att resonera kring en karaktär: 

Och sen försökte hon väl få lite ledtrådar från hennes bonusmamma som hade varit polis och jobbade med 
samma fall. 

 

I helhet använder hon sig av ett självständigt språk, vilket indikerar en hög grad av TR2. Hon 

visar även förmåga att koppla ihop olika händelser som hänt på olika ställen i berättelsen:  

”Jo, men det här med när hon jobbade på hotellet och att hon träffade den här Clementini. 
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Då diskussionen rör hur långt en detektiv får gå för att lösa ett brott, tar Delphine ett tydligt 

ställningstagande. Hon menar att man ”inte får gå så långt att man förstör bevis. Så att man på 

något sätt förstör utredningen som polisen gör”. Detta utvecklar hon även med följande citat: 

Och egentligen, det här med privatpersoner. Eller vanliga personer, som inte är poliser och detektiver som 
försöker lösa såna här ett brott. Så egentligen tycker jag inte att man ska försöka sig på att lösa mord och 
andra grejer. 

 

De dimensioner hon aktiverar, når hon i hög grad men eftersom både TR3 och TR5 saknas, 

bedöms helheten TR till medel grad. 

Vad gäller den utåtriktade textrörelse, bedöms hon till en hög grad av UT utifrån UT2 genom 

att associera till skolkunskaper. Följande citat illustrerar detta: 

Jag tänkte att han skulle kunna va en mördare, eller ha gjort nånting med det iallafall, eftersom han verkade 
lite snuskig, typ tittade på henne lite äckligt och så … Så det är ett villospår som jag kommer på. 

 

Hon kopplar även till ett tidigare boksamtal som gruppen haft: ”Det tog vi ju upp en annan gång 

tidigare. Att hon sett något. Men det fick man ju inte reda på i boken.” Delphine gör dock inte 

personliga kopplingar, och bedöms därför till låg grad enligt UT1. Helheten bedöms som medel 

grad i UT. 

Vad gäller den interaktiva rörligheten beskriver Delphine att en karaktär är ”lite konstig” för att 

karaktären ”verkade lite snuskig, typ tittade på henne lite äckligt”. Detta bedöms till medel grad 

utifrån IT1. Vad gäller IT2, rör sig hennes tankar mer åt tanke föregår känsla-hållet än tvärtom, 

bland annat genom att en karaktär ”beskrevs som en lite konstig person”. Hennes IT som helhet 

bedöms till hög grad, trots att hon befinner sig mellan påståenden och resonemang. 

 

Claudia 
Claudia uppfyller sammantaget en hög grad av TR baserat på förmågan att ha en översikt: 

Hon säger att hon är mycket inne på sociala medier. Och så kontaktar hon den misstänkta mördaren. Och så 
har hon ju den där dejten. 

 

Hon antyder även en medvetenhet om innehållet till boken då hon säger att det vore en ”tråkig 

bok annars” om karaktären inte skulle agera som hon gjorde. Med denna kommentar snuddar 

hon vid TR5. 

Vad gäller dimension TR4, når hon medel grad då hon till viss grad abstraherar innehållet och 

inte fastnar i detaljer, vilket följande citat illustrerar: 

Nej, och framför allt inte när man är barn och så. För att barn eller en ung person kan ju lätt förstöra bevis 
och så utan att vara medveten om det. 

 

Gällande UT, gör hon kopplingar till ett tidigare textsamtal som denna studie väljer att bedöma 

detta som skolkunskap. Hon bedöms nå medel grad utifrån UT2: 

Jag tänkte också på det som vi pratade om gången innan om den här Irina som också jobbade på hotellet, att 
man tänkte att hon kanske inte var mördare, men att hon hade något med saken att göra. 

 

Claudia befinner sig på medel grad i IT då hennes resonemang är mer tankestyrda än 

känslostyrda. Dock utvecklar hon inte sina resonemang till den grad att hon bedöms nå hög 

nivå. 
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Florian 
Florian visar tydlig förståelse av huvudpunkter som han resonerar kring med egna ord: 

Och när hon förföljde bilen så tog hon också registreringsskylten. Så fick man reda på vad han hette på 
riktigt. Och så tog hon också tips från sin mormor, för hennes mormor var domare så hon visste mycket om 
brott. 

 
De visste ju hans fejknamn och så. 

 

Genom att förhålla sig kritiskt till boken, bedöms han nå hög grad av TR utifrån TR5. Han 

menar att karaktärerna gick ”väldigt långt”, vilket antyder att handlingen tenderar att bitvis vara 

orealistisk. Följande två citat illustrerar detta:  

Och i den här boken gick de lite överdrivet långt med det här ... jag tror, om det här hade varit på riktigt så 
hade inte nån gått lika långt som de, de gick ju väldigt långt, börja jobba, gå på en dejt, försöka kontakta 
honom 

 
Det måste vara lite sånt, men inte för mycket. Fast det var ju bra i den här boken. 

 

Även i diskussionen om villospår, visar han ett kritiskt förhållningssätt till hur boken använder 

deckaringredienser. Följande citat illustrerar detta och även hans koppling till skolkunskaper 

utifrån UT2: 

När man går in i Clementini-spåret så kan man säga såhär att det kom fram väldigt tidigt att de ville märka 
ut att han är konstig så då kan man ju lite förstå att det är ett villospår. Fast man kan ju inte tänka på det 
eftersom man vill läsa boken. Och tycka den är bra. 

 

Gällande IT, når Florian hög grad utifrån IT2 då han resonerar snarare än påstår. Han ger inga 

uttryck för känslor.  

 

Daniel 
Daniel rör sig i hög grad i den textbaserade rörligheten. Han identifierar huvudpunkter och 

visar förståelse för berättelsen som helhet, bland annat när han rättar Florian genom att säga 

”en före detta domare”. I helhet uttrycker han sig självständigt, och bedöms nå hög grad 

utifrån TR2.  

Då diskussionen rör sig kring en av karaktärerna utspelar sig följande replikskifte mellan 

Daniel och Claudia:  

Daniel: Och hon tänker väldigt mycket! Alltså, och hon … går på dejten. Och spanar och spejar. Hon tänker 
väldigt mycket! 
 
Claudia: Hon pratar mycket med de andra på hotellet. 

 

Uppenbarligen anser Daniel att karaktären är en undersökande person som rör sig runt och 

”spanar och spejar” samt ”tänker väldigt mycket!”. Hans sätt att beskriva det, kontrasterar mot 

Claudias beskrivning som är av mer saklig karaktär.  

Daniel lyfter texten till en högre nivå då han tar upp författarens intention med att framhäva 

kvinnor i sin text: 

Jag har inte tänkt på det, men när man tänker på det så är det faktiskt sant, för typ alla viktiga roller är ju 
tjejer, typ inte nån kille nästan i boken som hade en viktig roll. 
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Även om hans kommentar har föregåtts av de andra, kommenterar han detta med egna ord vilket 

bör ses som en bedömning av medel grad utifrån TR5. 

Han når en hög grad utifrån UT2 genom att nämna flera ”deckaringredienser” som tagits upp i 

tidigare undervisning. Följande två citat synliggör detta: 

Men det står också att, eller när man kollar på den där grejen som måste vara med för att det ska vara en 
deckare, då var det att den som är mördaren måste man ha vetat om länge, som varit med från början. Han 
här kommer ju in ganska sent, asså mördaren kommer ju in ganska sent i boken. Lite konstigt. 

 
Det är en deckare för att, det är liksom såhär, han är ingen såhär, mördaren var ingen såhär yrkesmördare 
direkt. Och de är vanliga liksom personer, asså de är såhär vanliga personer som försöker läsa det. Och 
liksom det handlar om mysterier och sånt. 

 

Till skillnad från det lediga boksamtalet, når Daniel medel grad i den interaktiva rörligheten. 

Han resonerar och ger relativt få uttryck för känslor. Det förekommer dock ett fenomen som 

gör att han utmärker sig. Han ger uttryck för ett utrop: ”Och råka illa ut!” Genom detta utrop, 

skiljer han sig från de andra. Detta utrop är relevant i sammanhanget, dels med tanke på att 

utrop ligger nära ett uttryck för känsla, dels Daniels irrationella uttryck för känslor i det lediga 

boksamtalet. Till skillnad från de andra deltagarna, tycks han agera på känsla, även om det 

förekommer i mindre grad i detta samtal. 

5.3 Ledigt filmsamtal 

Detta samtal utgår från en tilldelad fråga där eleverna ska diskutera den scen som de minns mest 

och förklara varför (Bilaga 2). Det huvudsakliga syftet med frågorna är att synliggöra huruvida 

eleverna förstått kopplingarna mellan karaktärerna, vilket är en bärande del i filmens berättelse. 

 

Resultatsammanfattning ledigt filmsamtal:  
 

Textbaserad  

rörlighet 

(TR) 

Utåtriktad 

rörlighet 

(UT) 

Interaktiv  

textrörlighet  

(IT) 

Delphine Hög Låg Hög  

Claudia Medel Låg Hög    

Florian Hög  Låg Medel  

Daniel Medel Låg Medel 

Figur 6. Resultatsammanfattning ledigt filmsamtal 

 

Den textbaserade rörligheten är jämt fördelad mellan eleverna, och visar intressant nog samma 

resultat som i det lediga boksamtalet. Eleverna läser av bland annat känslostämningar och 

kopplingar mellan karaktärer. 

Utifrån UT, gör inga elever några kopplingar till vare sig personliga erfarenheter eller 

skolkunskaper. En tänkbar anledning till det är samtalets utformning som inte gav utrymme för 

egna tolkningar. Elevernas uppgift var att koppla ihop karaktärer, vilket svarar på TR. Eftersom 

både fråga och tid var begränsad, är det förståeligt att de snuddade vid UT.   

Gällande IT, når Claudia och Daniel medel grad. De uttrycker inga känslor alls, till skillnad 

från Florian och Delphine som utvecklar sina resonemang i högre grad än övriga. I helhet, 

dominerar reflektioner.  
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De gånger det förekommer påståenden, gäller det rena fakta. Det innebär att det rör en karaktärs 

roll i intrigen och inte hur någon ”är” eller vad som kommer att hända.  

 

Delphine 
Delphines TR når hög grad enligt dimension TR1. Hon gör tydliga kopplingar mellan 

karaktärerna samt uttrycker sig självständigt, vilket följande citat illustrerar: 

Jag minns scenen när alla passagerarna högg med en kniv i Ratchett och alla tog ut sin sorg och ilska på 
honom, Och de hade alla något gemensamt. En koppling till lilla Daisy som Ratchett mördade. Eller iallafall 
familjen till Daisy. 

 

Detta citat visar att hon greppat motivet till grundkonflikten i filmen. Hon gör även korrekta 

kopplingar, bland annat ”hon var gudmor, Daisys gudmor”, ” men innan var hon kokerska hos 

Daisys familj” och ”Ja, hon vaktade lilla Daisy”. 

Vad gäller UT, gör hon inte några yttranden som kan kopplas till UT och bedöms därför nå låg 

grad. 

När det gäller den interaktiva rörligheten, rör sig Delphine på en hög grad genom att säga att 

det är ”coolt” med att de olika karaktärerna ”möttes i sin ilska och sorg”. Hon resonerar och 

redogör kring sin känsla och bedöms därför till hög grad utifrån IT1 och IT2. 

 

Claudia 
Claudias TR ligger på en hög nivå. Hon visar förmåga på att göra kopplingar mellan karaktärer 

och händelser: 

Han ville fullborda det hans pappa startade utredningen. 
 
Ja, det var hon som blev dömd och hon som tog livet av sig. 

  

Gällande UT, gör Claudia inga kopplingar till vare sig personliga erfarenheter eller skolkunskap 

och bedöms därför till låg grad.  

Vad gäller den interaktiva rörligheten, bedöms hon nå hög grad utifrån IT. Hon säger att ”det 

är intressant" och ”man blir lite såhär ’oooo’”. I helhet är det tydligt att hennes tankar föregår 

känslor. 

 

Florian 
I helhet bedöms Florian till hög grad i TR då han talar om karaktärerna och dess kopplingar till 

varandra. Följande citat illustrerar detta: 

Det var för att han skyddade Debenhaum 
 
Hans pappa var advokat i det fallet  
 
Exakt, och då fick hans pappa jättemycket skuld för det 

 

Han redogör gör sina tankar på ett självständigt sätt och ger en målande beskrivning av en scen:  

Min scen är när Poirot förhörde Ms Debenhaum i den här tågvagnen som var öppen, när de satt där på två 
stolar, och så satt han där och pratade om Debenhaums koppling till Daisy. ”Men du var ju som en mamma 
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för henne” och så ställde han sig upp och började anklaga henne för mordet och så kommer Dr. Arbuthnot 
in och skjuter honom axeln. 

 

Vad gäller TR5, bedöms han nå hög grad då han talar om motivet och att ”man kunde fatta det 

lite eftersom när han förhörde alla så tog de alltid upp Armstrong-familjen". Men den 

kommentaren visar han förståelse för mediets berättarteknik som kan ”plantera” element i syfte 

att bygga upp en historia.  

Florian gör inga yttringar utifrån UT. 

Vad gäller den interaktiva rörligheten, bedöms han nå medel grad utifrån IT1 och IT2. 

Visserligen uttrycker han att en scen var ”rolig” eftersom ”den var väldigt actionfylld och så”. 

Dock är redogörelsen inte tillräcklig för att bedömas som hög grad.  

 

Daniel 
Vad gäller TR, bedöms Daniel nå medel grad genom att röra sig ytligt i filmen och visa en 

förståelse om karaktärer och orsakssamband. Han identifierar huvudpunkter, bland annat när 

han beskriver karaktärer och deras kopplingar till varandra: 

Han var jättebra vän med pappan. För Armstrong-pappan hjälpte honom väldigt mycket. 
 
Han ville fullborda mordutredningen. 
 
Ja, och då trodde man också att det var den där doktorn. 

 

Samtidigt missar han avgörande händelser, bland annat hur mördaren avslöjas, vilket är en av 

filmens mest centrala scener. Detta illustreras genom följande replikskifte som utspelar sig 

mellan Daniel och Claudia:  

Daniel: Jaa, vänta drog hon av sig håret? 
 
Claudia: Hon hade peruk. 
 
Daniel: Varför gjorde hon det? 

 

Han har även svårigheter att särskilja de olika karaktärerna, vilket följande citat visar:  

Men det kändes lite hon och Debenhaum, de var så lika och den där grevinnan också så jag blandade ihop. 

 

Daniel är inte lika självständig i sina formuleringar och tar hjälp av de andra i gruppen för att 

hitta orden, och i detta fall namnet på en karaktär: 

Då kom de på att det var, vad hette mördaren … 

 

Att diskutera och inte minnas namn är i sig inget konstigt, men då detta gäller en av 

huvudkaraktärerna, bedöms Daniel ej nå hög grad. Samtidigt visar han på en medvetenhet om 

berättelsen, bland annat genom att ifrågasätta Florian: 

Han kan ju inte bara vara en bilförsäljare, varför skulle han vilja mörda?  

 

Han ifrågasätter även hur en karaktär agerar i en situation:  
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Det var jätteonödigt att hon anlitade de andra. Hon kunde bara ha mördat de själv, varför behövde hon så 
jävla många?  

 

Vad gäller UT, gör Daniel inga associationer till varken skol- eller vardagskunskaper, varför 

han bedöms till låg grad. 

Gällande den interaktiva rörligheten, uttrycker han inte något som kan kopplas till IT1. Utifrån 

IT2 bedöms han nå medel grad på grund av sina yttranden som är resonerande snarare än 

påstående.   

5.4 Examinerande filmsamtal 

Upplägget liknar det examinerande boksamtalet med frågor som utgår från både textbaserad 

och utåtriktad textrörlighet (Bilaga 3). 

 

Resultatsammanfattning examinerande filmsamtal  
 

Textbaserad  

rörlighet 

(TR) 

Utåtriktad 

rörlighet 

(UT) 

Interaktiv  

textrörlighet 

(IT) 

Delphine Hög Hög Medel 

Claudia Hög Hög Medel 

Florian Hög  Medel Medel 

Daniel Medel Låg Medel 

Figur 7. Resultatsammanfattning examinerade filmsamtal 

 

Vad gäller TR, befinner sig eleverna högre än i det lediga samtalet. Claudia är den enda som 

antyder en kritisk hållning enligt TR5, vilket kan bero på samtalet examinerande form. 

Desto spretigare är däremot UT där eleverna befinner sig i alla tre grader. Både Delphine och 

Claudia befinner sig på hög grad och associerar både till skolkunskaper och personliga 

erfarenheter. Florian nämner en text men kopplar inte till personliga erfarenheter varför han 

bedöms till medel. Daniel antyder en personlig koppling men den anses för tunn för att bedömas 

som medel.  

Frågorna var formulerade i syfte att ge eleverna skjuts in i diskussionen. Det blev tydligt att 

nivån var för hög för Daniel som inte förstod alla ord. Det blev dock tydligt i det examinerande 

samtalet att han inte hade den kollen på karaktär som det lediga samtalet gav intrycket av.  

Eleverna presterar likvärdigt i IT där få känslor kommer till uttryck, snarare än de uttrycks på 

ett rationellt sätt. Reflekterande resonemang dominerar i hela gruppen. 

 
Delphine 
I helhet bedöms Delphine nå hög grad i TR då hon rör sig på textens yta och beskriver karaktärer 

både på ett ytligt och djupare plan: 

Han har mustasch, typ kostym. 
 

Men jag tycker att han verkar hård på utsidan, men ändå godhjärtad, och står för rättvisan. 

 

Hon förstår motivet bakom karaktärens handling, vilket svarar på TR3:  
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Det handlar väl om att han visste sanningen om att alla de människorna på tåget hade mördats och hämnats. 
Men att han inte sade nånting för att han inte ville förstör deras framtid. 

 

Delphine når hög grad utifrån dimension UT1. På frågan om varför man gillar en viss karaktär, 

menar hon att ”i många filmer och böcker är många huvudpersoner som man får lära sig massa 

om. Man får lära sig allt om personen och leva sig in i karaktären. Mer om hans bakgrund.” 

Hon utvecklar även sitt resonemang genom att ge ett konkret exempel med TV-serien där ”man 

steg för steg veta mer om varje person”. Hennes UT får därför anses ligga på en hög grad. 

Hon använder sig främst av resonerande redogörelse, varför hon når hög grad utifrån IT2. Dock 

förekommer inga uttryck för känslor kring filmen, varför hon bedöms nå medel grad i IT. 

 

Claudia 
I helhet anses Claudias TR nå hög grad då hon beskriver karaktärer, läser mellan raderna, 

abstraherar och uttrycker sig självständigt. Hon uttrycker sig även kritiskt mot filmens innehåll 

då ”det var lite förvirrande för man visste inte om hon var död eller om han var på resa och hon 

bara var hemma i Frankrike och … diskar”. Detta indikerar en kritisk hållning mot dåtidens 

könsroller, vilket svarar på TR5. Hon uppvisar även en distans till filmen genom att nämna att 

några ”passager”.  

Även Claudias UT bedöms nå hög grad då hon associerar till skolkunskap genom att nämna 

begrepp som tidigare undervisning tagit upp: ”Han känns som väldigt typisk, eller stereotypisk 

detektiv”. Hon associerar även till andra böcker: 

Det är lättare att se djupet i böcker, speciellt om det är böcker i jag-form. För då kan man läsa mer om 
karaktärens tankar. Det är svårt att få med det i en film. Hur karaktärerna tänker. 
 

I likhet med Delphine, använder hon sig av resonerande formuleringar men uttrycker inga 

tankar om vilka känslor filmen väcker. Därför bedöms hennes IT som medel. 

 

Florian 
Florians TR når hög grad eftersom han greppar filmens huvudkonflikt, orsakssamband och hur 

karaktärerna kopplas ihop. Han förstår motivet bakom karaktärens handling som var ”för att 

han visste att de var goda människor”. 

Gällande textrörlighet utåt, associerar han till filmen Döden till Nilen när diskussionen rör 

stereotypiska karaktärer. Han tar inte upp några skolkunskaper, och UT bedöms till medel. 

Vad gäller den interaktiva textrörligheten, bedöms han nå låg grad. Han nämner visserligen att 

det är ”intressant” att följa Poirot. men uttrycker ingen känsla utifrån filmen. Liksom Delphine 

och Claudia, bedöms han nå medel grad IT. 

 

Daniel 
Daniel gränsar mellan låg och medel grad vad gäller TR. Han beskriver visserligen karaktärer, 

men visar att han ej förstått avgörande händelser. Inte heller följer han gruppens diskussion helt 

och hållet, vilket synliggörs när han frågar vem av karaktärerna de talar om. Han frågar även 

vad ”rättfärdigas” och ”komplex” betyder. Han fyller ut tomrum enligt TR3 när han talar om 

en tavla och vem den föreställer: 

Hans fru eller barn, han hade ju bild på en sak som gick sönder, eller tappa, hans fru, liksom, typ, hans fru 
har liksom dött typ, eller hon kanske har blivit mördad och därför löser han andra brott. 
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Vad gäller TR4, fastnar Daniel ibland i detaljer om hur detektiven ”är fransk” och ”pratar med 

fransk brytning typ hela tiden”. Detta sker i för stor utsträckning för att bedömas till mer än låg 

grad utifrån TR4. 

Utifrån TR5, visar han förmåga att förhålla sig kritiskt till innehållet. Han utvecklar sitt 

resonemang kring frågan om huruvida det är okej att hämnas, vilket följande citat illustrerar: 

Jag tycker det är lite konstigt att han egentligen gjorde det, för då såhär, tänk nästa gång, det är alltid att det 
är nån som vill göra hämnd, och varje gång han löser fall så måste han ... hm ”ska jag låta den här gå fri”. 
Det var faktiskt lite konstigt. 

 

Daniel associerar till personliga erfarenheter då han ser på handlingen utifrån sig själv:  

Men tänk om, om man tänker att det var någon i ens egna familj, skulle man aldrig förlåta den som mördade. 
  

Vad gäller den interaktiva rörligheten, är hans tidigare nämnda kommentar om att det är 

”konstigt” det enda som antyder en känsla som väcks av filmen. Yttringarna domineras av 

resonemang och bedöms därför till medel grad. 

5.5 Resultatsammanfattning  

Analysen visar att eleverna rör sig inom alla tre rörlighetstyper och att rörligheten skiljer sig 

både mellan samtal och elever. Den textbaserade rörligheten är jämnt fördelad hos eleverna, 

medan den utåtriktade samt interaktiva rörligheten är mer ojämn.  

Elevernas rörelse påverkas av samtalsstrukturen, vilket går i linje med Visén (2015) som 

beskriver hur samtalsstrukturen och i hur frågorna ställs, avgör hur eleven tolkar och tar 

ställning till texten. I denna studie kan fyra samtalsstrukturer urskiljas: examinerande och ledig 

som i sin tur består av styrd respektive fri. Till den styrda samtalstypen hör tre samtal: 

examinerande boksamtal, ledigt filmsamtal samt examinerande filmsamtal. Dessa samtal 

grundade sig på tydligt riktade frågor. Endast det lediga boksamtalet följde en tydlig struktur, 

men utgick från elevernas frågor och tankar, varför den ses som fri. 

En intressant upptäckt var att eleverna i de styrda samtalen gör färre kopplingar till personliga 

erfarenheter. Claudia och Delphine nådde en högre grad överlag enligt UT1. Florian och Daniel 

nådde endast låg nivå, vilket kan ha kan ha flera förklaringar. En möjlig anledning är att de inte 

ser relevansen att uttrycka personliga erfarenheter i en skolkontext, såvida det inte efterfrågas 

explicit i uppgiften. En annan förklaring kan vara att de inte har förmågan att göra yttre 

kopplingar. I Florians fall pekar hans höga TR på att han inte har några svårigheter att tolka 

vare sig skriven text eller film. Daniels TR är mer ojämn vilket indikerar på att även förmågan 

att göra yttre kopplingar är svag. Han når hög grad i det examinerande boksamtalet där frågorna 

är tydligt riktade, vilket underlätta för han ska nå hög grad utifrån UT1 och UT2. 

Analysen synliggjorde även elevernas brist på uttryck av känslor i de examinerade samtalen. 

Detta indikerar att den examinerande formen, liksom som den styrda formen, påverkar hur 

eleven uttrycker sig. Med andra ord, får det personliga, en ”estetisk läsning”, lämna plats för en 

tydligare efferent hållning till texten när en osynlig lärare märks genom den examinerade 

formen eller tilldelade frågor. 

Sammanfattningsvis visar analysen att romanen och filmen ger upphov till tolkande svar med 

mycket gemensamt. Eleverna rör sig på bokens respektive filmens yta på liknande sätt, bland 

annat genom att ta ut huvudpunkter och göra kopplingar inom respektive texts värld. De 

funderar även på karaktärens motiv och tankar, och gör kopplingar till personliga erfarenheter 

och skolkunskaper. Med andra ord, synliggör studien att eleven sätt att röra i texten inte 
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påverkas väsentligt av ifall texten var mono- eller multimodal. Resultatet är i enlighet med 

Wessbo vars studie menar att det ”framkom ingen stor skillnad i elevernas reception som kan 

relateras till ett visst medium” (2018:126).  
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6. Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie är att utveckla förståelsen för hur elever tolkar 

litteratur respektive film. I detta kapitel diskuteras studiens resultat som redovisats i avsnitt 5.5 

i relation till frågeställningen som syftar att svara på hur eleverna rör sig i de olika samtalen. 

Följande avsnitt tar upp utmärkande drag samt didaktiska förutsättningar gällande 

samtalsstruktur, lärarkodning och film som legitimerad berättare i klassrummet. 

6.1 Vikten av samtalsstruktur 

Studien visar att samtalsstrukturen, och i synnerhet hur frågorna är formulerade, har inverkan 

på elevernas svar. Det lediga filmsamtalet var styrt då det utgick endast från textbaserade frågor 

som syftade att synliggöra hur eleverna förstod kopplingarna mellan karaktärerna. Syftet med 

frågorna var med andra ord textbaserat. Samtalet visade sig vara det enda där samtliga elever 

bedömdes nå låg grad i den utåtriktade rörligheten, alltså den rörligheten som inte efterfrågades 

i uppgiften. Detta indikerar att en tydligt textbaserad uppgift genererar ett textbaserat svar. Den 

textbaserade rörligheten kan kopplas till efferent läsning, då den rör textens värld och inte rör 

några kopplingar av personlig art. Detta går i linje med Hallesson som menar att ”samtalens 

efferenta karaktär tycks framför allt främja textbaserad rörlighet, men öppnar i mindre 

utsträckning för ett dialogiskt samtalsklimat och en dynamisk position gentemot texten” 

(2015:188). 

Med andra ord, hamnar den estetiska hållningen i skymundan av textbaserade uppgifter. Enligt 

Nystrand (1997) genererar det dialogiska samtalet, vilket liknar det icke styrda samtalet i denna 

studie, en mer ”personlig" läsning. Langer (2005) menar att denna personliga läsning är av vikt 

för att bygga olika föreställningsvärldar. Med andra ord är det genom att röra sig mellan dessa 

faser som eleven kan tolka och därmed förstå. 

Vad gäller den examinerande samtalsstrukturen, visar resultaten att eleverna generellt når högre 

grad i den textbaserade samt utåtriktade rörligheten utifrån UT2. I den interaktiva rörligheten 

når eleverna inte samma höga grad på grund av att de ger uttryck för få känslor. Detta kan 

kopplas ihop med elevernas brist på uttryck för personliga erfarenheter utifrån UT1. Som 

tidigare nämnts, kan elevernas uppfattning av att personliga tankar och känslor inte är relevanta 

för en examinerande form, påverka resultatet. Med andra ord, får en estetisk läsning lämna plats 

för en mer efferent hållning till texten när en lärare synliggörs genom en examinerad 

samtalsform. 

En didaktisk tanke med de tilldelade frågorna var, som tidigare nämnts, att bespara eleverna 

från att själva formulera egna frågor. Dock visar studien att de tilldelade frågorna har för- och 

nackdelar, då de å ena sidan höjer den textbaserade rörligheten men sänker de utåtriktade 

rörligheten. Det vore intressant att undersöka fler samtal som både var lediga men styrda, och 

studera hur eleverna rör sig i UT och IT.  

Något som kan ha påverkat resultatet är att eleverna fick återkoppling efter det första samtalet. 

Gruppen uppmanades att göra fler kopplingar inom den utåtriktade rörligheten. Det kan tänkas 

att resultatet sett annorlunda ut utan denna återkoppling, i synnerhet med tanke på Daniels låga 

grad i det examinerade boksamtalet. Samtidigt var upplägget på de lediga och examinerande 

samtalen så olika varandra, att återkopplingen inte bör uppfattas som en hjälp som skapar för 

olika förutsättningar och därmed hindrar en rättvis jämförelse. De tilldelade frågorna i det 
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examinerande samtalet formulerades utifrån tanke att utmana eleverna utifrån nivån de befann 

sig på i det lediga samtalet, vilket kan sägas kompensera för den skjuts de fick i återkoppling. 

En slutledning är att både utrymme för elevens egna tankar, och styrning och begränsning bör 

vara närvarande i ett textsamtal för att en heterogen grupp ska komma till sin rätt. Detta går i 

linje med Tengberg (2011) som i sin studie slår fast att eleven behöver både ledning och 

utrymme. Att diskussionen sker på elevens premisser utesluter inte tilldelade frågor. Det ligger 

i lärarens roll – och utmaning – att formulera dessa frågor som både ska öppna men begränsa, 

leda men inte visa. För detta behövs vägledning och riktlinjer. 

6.2 Känsla och förnuft – en fråga om en lärarkodad blick?  

Under arbetets gång synliggjordes skillnader i hur eleverna avkodade de tilldelade frågorna. 

Detta exemplifieras av dialogen mellan Daniel och Claudia där båda egentligen talar om samma 

sak men på olika sätt, vilket följande illustrerar:  

Daniel: Och hon TÄNKER väldigt mycket! Alltså, och hon … går på dejten. Och spanar och spejar. Hon 
tänker väldigt mycket! 
 
Claudia: Hon pratar mycket med de andra på hotellet. 
 

Ytterligare ett exempel på liknande scenario är följande:  

Daniel: Jag hatar honom, vissa personer bara HATAR man. 
 
Claudia: Ja, han är väldigt otrevlig, mot Alex och mot mormorn. 

 

Claudia avkodar bägge frågor och Daniels yttrande. Även om Daniels svar rör frågan, är det 

mer svävande och inte lika riktat som Claudias svar som uttrycker en medvetenhet genom att 

återföra samtalet till vad uppgiften efterfrågar. Hennes svar är mindre ”explosivt” och uttrycker 

ett sakligt förhållningssätt till innehållet.  

Detta för tankarna till Malmgren (1996) som menar att vissa elever har förmågan att läsa en 

text och anpassa sina formuleringar och tankar till en lärarkodad skolkontext. Även Rosenblatt 

(2002) aktualiseras då Claudia iklär sina känslor en efferent språkdräkt som visserligen är 

personlig, men är bearbetad för att passa skolkontexten. 

Som avsnittets rubrik avslöjar, aktualiserar denna iakttagelse en koppling mellan känsla, förnuft 

och lärarkodat elevsvar. Här kan elevens medvetenhet ses som en bärande ingrediens i vad som 

utgör ett lärarkodat svar. Denna medvetenhet gör att eleven har förmågan att ställa om ”siktet” 

från ledigt till examinerande kontext, och förstå vad som är på sin plats att säga. 

Dimensionen IT1 och UT2 främsta syfte är att studera hur elever distanserar sig till texten 

utifrån sina känslor. Detta för tankarna till Rosenblatts tankar (2002) om tanke och förnuft. Hon 

menar att förnuftet bör komma från känslor, vilket litteraturen kan frambringa. Den 

känslomässiga karaktären hos studentens reaktion på litteraturen ger möjlighet att utveckla 

förmågan att ”tänka rationellt i ett känslobetonat sammanhang” (Rosenblatt 2002:178). 

Detta synliggörs i de examinerande samtalen utifrån IT där eleverna tenderar att uttrycka sig 

mer sakligt om känslor. Daniel utmärker sig i det första samtalet genom att inte följa 

”samtalskoden” för ett gruppsamtal vilket går ut på att resonera och släppa fram varandra. Detta 

indikerar att han inte läser av detta samtal korrekt. I det andra samtalet når han en högre grad, 

men uttrycker samtidigt en lägre förståelse i den textbaserade rörligheten. Detta pekar på att 

hans låga profil kan bero på att han inte förstå texten och därför inte kan tala om den som han 
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vill. Skillnaden han uppvisar kan med andra ord bero på brist på förståelse av texten, snarare än 

på insikt om samtalskontexten. 

Sammantaget kan säga att syftet med den interaktiva rörligheten är att studera hur eleverna 

uttrycker sig känslo- eller tankebaserat eftersom det synliggör hur de dels distanserar sig till 

texten, dels avkodar samtalskontexten. Det ska betonas att denna studie ej lägger någon 

värdering i tanke- respektive känslobaserade yttringar. Det intressanta är att det handlar om en 

medvetenhet hos eleven som har förmåga att avkoda lärarfrågorna och sammanhang. Det vore 

intressant att ta del av forskning om lärarkodade elevsvar då det kan fördjupa förståelsen om 

lässtarka och lässvaga elevers lärprocesser. 

6.3 Film – en legitimerad berättare i klassrummet 

Att denna studie utgick bok- och filmsamtalen från olika verk kan ses ur olika perspektiv.  

Å ena sidan kan bok- och filmsamtal utifrån ett och samma verk påvisa mediet eftersom samma 

innehåll berättas på olika sätt. Eleven kan då få upp ögonen för vad filmens respektive boken 

styrkor som berättare. Å andra sidan bär eleven med sig kunskaper från det ena mediet in i det 

andra, vilket gör att det senare mediet upplevs med mer kunskap om innehållet. 

För att vara konkret: hade både bok och film utgått från Mordet på Orientexpressen, hade eleven 

upplevt det ena mediet med mer kunskap om innehållet. Detta hade frångått syftet med 

undersökningen: att studera hur elever läser film och bok, utan att hänsyn till intertextualitet. 

Föreliggande studie visar att eleven gör tolkningar på liknande sätt, oavsett om hen ser film 

eller läser bok. Med andra ord, framträder filmen som den språkutvecklande berättare den är.  

Koppfeldt menar att skolan tycks vara blockerad av en föreställning om att bilder är lika med 

underhållning och något ”man gör när man inte ska lära sig något av vikt” (2004:19). Även 

Olin-Scheller talar om motståndet till ”passiverande populärkultur” och nämner att de främsta 

förespråkarna för detta är ”professionella förmedlare – lärare, bibliotekarier, kritiker och i 

någon grad forskare”.  

En förändrad syn på film i klassrummet sitter i lärarens attityd som sedan länge präglats av ”lite 

kul måste ni ju ha”. Denna inställning grundar sig i brist på kunskap i hur filmen kan användas 

samt tid för att lära sig detta (personlig kommunikation, VFU-period, oktober 2019). Den 

nyfikenhet som lärare uttrycker kring film som språkutvecklare, tycks kvävas i sin linda och 

filmen förblir en pausfågel tills dess att ”viktigare” texter presenteras.  

Även styrdokumentens vaga beskrivning av vad som räknas som berättelse, tycks falla dåligt 

ut för filmen. Thavenius beskriver hur styrdokumenten är öppna för tolkningar kring vad som 

räknas som berättelse: 

Användningen av orden möta och möte i stället för läsa och läsning kan tolkas på olika sätt. Det kan handla 
om att man vill signalera att litterära texter inte behöver läsas i traditionell bemärkelse. Man kan också̊ till 
exempel se film eller lyssna på ljudbok. (2017:138) 

 

Detta tolkningsutrymme bör istället gynna filmen som en av de ”texter som kombinerar ord, 

bild och ljud” (Skolverket 2011, Centralt innehåll). Filmen bör även vara ett självklart verktyg 

för att uppfylla att de ”sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket 2011, 

Skolans uppdrag). 

Samtidigt finns det en medvetenhet om att textorienterade elever ser den rörliga grammatiken 

som en omväg. Vissa har lättare att knyta an till bilder, medan andra inte har det. Denna omväg 

är filmen som med rätt förutsättningar kan utmana textorienterade elever och fånga de 
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bildorienterade. De elever som har lättare att knyta an till rörliga bilder bör få denna 

undervisning för att ingjutas självförtroende att lära. 

Inte förrän filmen ses som underhållning och läromedel, kommer den att vara svår att legitimera 

i undervisningen. Här spelar filmpedagogiken en betydande roll. Den kan förse läraren med 

redskap som gör filmen till en utmärkt inkörsport till ett kritiskt förhållningssätt. På så sätt kan 

eleven nå nya insikter om berättelsen, mediet och sig själv genom att ”ta hjälp av filmen för att 

blicka bortom filmen” (Cojnby 2014:163).   
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Bilagor  

Bilaga 1. Examinerande boksamtal 
 

 
 
 

Namn och klass:_______________________

1. Huvudpersonen Alex Skarp ger sig in i ett mysterium som hon vill lösa. Med hjälp av sin 

kompis, kontaktar hon polisen för ta reda på vad som hänt. Hon börjar även jobba på hotellet 

där mordet skett. 

1. Vad gör Aleks mer för att lösa mysteriet? 

2. Hur långt får man gå för att lösa ett brott om man inte är en polis eller detektiv? 

3. Tycker du att hon går för långt? När? Ge exempel från boken.  

Det här kommer jag att tänka på när jag läser min fråga: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

När du är samtalsledare ska du sammanfatta diskussionen.  

Anteckna vad gruppen talar om. Skriv i den gula pratbubblan. 

Då blir det lättare för dig att sammanfatta det viktigaste.
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Bilaga 2. Ledigt filmsamtal  
 

 
  

Svenska för årskurs 8  

Filmsamtal

Lärare: Isabella Kubitsky Torninger

Filmsamtal om Mordet  på Orientexpressen 

Filmsamtalet ska spelas in och vara i 20 minuter . Sät t  t imer på 20 minuter ! 

 

På den tiden ska alla i gruppen: 

1. berätta om en  scen från filmen. 

2. gå genom kartan med karaktär erna och beskriva kopplingarna till offret.  

Anteckna på papperet med pilar. Diskutera vilka led t rådar  och bevis som pekade på 

de olika karaktärerna. 

 

Om ni har t id över, fundera på vilka fler scener ni minns tydligt. Något obehagligt?  

Något roligt? Är det lättar e att komma ihåg scener från filmen än från boken ni läste, 

” Flickan på hotellet” ? Varför?

Jag vill höra er diskutera, fokus är inte på rätt eller fel svar!
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Bilaga 3. Examinerande filmsamtal  
 

  

Svenska för åk 8  

Filmsamtal

Lärare: Isabella Kubitsky Torninger 

Matteusskolan

 

 

Fråga 3: Klass och identitet 

Filmen utspelar sig i en annan tid. Det är ett annat typ av samhälle med tydliga klasskillnader . 

”Orientexpressen” är ett tåg för de rika. Fundera på hur filmen skildrar lyx och människor 

som har pengar.    

1. Beskriv miljön i filmen. Beskriv hur tåget ser ut och hur människor na klär sig. 

2. Vad är det med deras kläder och tågets miljö som signalerar att de har pengar eller 

tillhör (eller vill tillhöra) överklassen? Fundera på om det märks på hur de pratar . 

3. Om du var regissör och skulle göra ”Mordet på Orientexpressen” i nutid, hur skulle du 

skildra ett lyxigt tåg?   

• Hur ser restaurangvagnen ut och vad finns på menyn?  

• Hur ser kupéerna ut?  

• Hur är resenärerna klädda och hur beter de sig?  
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Bilaga 4. Samtyckesbrev till deltagarnas föräldrar  
 

 
 
 
 

Stockholm 2019-11-04

Informations- och samtyckesbrev  

En studie av hur elever läser bok respektive film 

Hej, 

Jag heter Isabella Kubitsky Torninger och studerar till lärare i svenska vid Stockholms 

universitet. Som en del av min utbildning ska jag skriva ett självständigt arbete om något 

som har med undervisning att göra. Jag har valt att göra en jämförande studie mellan bok- 

och filmsamtal. Syftet med studien är att undersöka hur elever läser bok respektive text.  

Underlaget för studien är inspelade elevsamtal. Därför skulle jag behöva ditt 

medgivande för att jag får använda materialet i min studie. Namn på elever, lärare och 

skola kommer att vara fingerade för att minska risken att det ska gå att identifiera enskilda 

elever eller lärare, eller på vilken skola studien har genomförts. Endast jag och min 

handledare Helena Robotti kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna. Inspelningarna 

kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. 

Studien kommer att bidra till filmens språkutvecklande potential i undervisningen.  

Det är relevant och värdefullt i dagens digitala samhälle som förutsätter en bildkunnighet. 

Dessutom är film en utmärkt inkörsport in i ett kritiskt förhållningssätt till fiktion, vilket 

skolan bör utnyttja. 

Du som vårdnadshavare eller deltagande barn kan när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare motivering. Jag ber dig att bekräfta via mejl så snart som möjligt. 

Om du har några frågor eller funderingar, är du välkommen att höra av dig till mig via mejl: 

kubitsky@gmail.com 

Med vänlig hälsning, 

 

Isabella Kubitsky Torninger 
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Stockholms universitet 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


	Inledning
	1. Syfte och frågeställning
	2.1 Berättelsen i klassrummet
	2.2 Populärkultur i klassrummet
	2.3 Film i klassrummet
	2.3.1 Filmpedagogik och filmkunnighet

	2.4 Textsamtal

	3. Teori
	3.1 Läsförståelse
	3.2 Läsarter och föreställningsvärldar
	3.3 Textrörlighet – visa kontakt med texten
	3.4 Språk och dialog som verktyg

	4. Metod & material
	4.1 Urval, deltagare och avgränsning
	4.2 Lediga och examinerande bok- och filmsamtal
	4.3 Transkriptioner
	4.4 Forskningsetiska överväganden
	4.5 Verken
	4.6 Analysmodellen: Textrörlighet
	4.6.1 Textbaserad rörlighet
	4.6.2 Utåtriktad rörlighet
	4.6.3 Interaktiv rörlighet


	5. Analys och resultat
	5.1 Ledigt boksamtal
	5.2 Examinerande boksamtal
	5.3 Ledigt filmsamtal
	5.4 Examinerande filmsamtal
	5.5 Resultatsammanfattning

	6. Diskussion
	6.1 Vikten av samtalsstruktur
	6.2 Känsla och förnuft – en fråga om en lärarkodad blick?
	6.3 Film – en legitimerad berättare i klassrummet

	Referenser
	Bilagor

