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Abstract 

Den här magisteruppsatsen skrivs inom huvudområdet svenska med didaktisk inriktning 

(Smdi). Undersökningen behandlar gemensam textläsning och textarbete i en årskurs tre 

utifrån filmen Min granne Totoro. Filmen är en animefilm som kan placeras inom 

populärkulturgenren. Lärarens val av text var tänkt att bidra till att vidga såväl elevernas 

textvärldar som skolans repertoar av texter. Uppsatsens syfte är att undersöka reflektioner, 

tolkningar och kunskaper kring textens innehåll som kommer till uttryck i elevernas skrivna 

och talade texter, och på vilka olika sätt arbetet med filmen skapar utrymme för 

medskapande och delaktighet, och även på vilka sätt och när eleverna utvecklar sitt språk 

och uttrycker förståelse av den egna identiteten och sin omvärld under textarbetet. 

Dessutom har studien som syfte att undersöka hur eleverna förhåller sig till en 

läsgemenskap med film som pedagogiskt redskap. 

Undersökningen har en kvalitativ metodansats och genomförs som lärarforskning i den 

lågstadieklass där författaren själv undervisar.  

Filmen tas emot positivt av eleverna och i analysen av deras skrivna och talade texter blir 

det tydligt att de är intresserade, engagerade och aktivt tar del av varandras tankar och 

förståelse. Analysen av det empiriska materialet visar även att en rad olika reflektioner, 

tolkningar och kunskaper kommer till uttryck i elevernas skrivna och talade texter, samt 

bilder. En slutsats som dras är att i elevernas tolkning och förståelse av texten, är samtal, 

text och bild tillsammans viktiga för att öka deras förmåga att skapa sig nya 

föreställningsvärldar. Då kan texten tala till och med dem i ett meningsskapande samspel. 

Ämnesord: 

Svenska med didaktisk inriktning (Smdi), läsa film, föreställningsvärldar, literacy, 

populärkultur, film som pedagogiskt redskap, rörliga bilder i undervisningen, 

lärarforskning. 
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1. Inledning 

Louise Rosenblatts betraktande av läsning som ett dynamiskt möte som äger rum mellan 

text och läsare har betydelse för min, som forskares, undersökning och intentioner med den 

genomförda litteraturundervisningen och annan läsning i den undersökande klassen. I 

förordet till Rosenblatts Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa från 2002 

skriver Gun Malmgren om Rosenblatts tro på skolans och utbildningens betydelse i kampen 

för ett demokratiskt samhälle. Hennes litteraturteori om transaktionen i mötet mellan text 

och läsare har fått förhållandevis liten uppmärksamhet fortsätter Malmgren och frågar om 

just demokratiperspektivet har gjort att det litterära etablissemanget inte har 

uppmärksammat Rosenblatts teori i någon större omfattning på grund av detta (s. 7). Denna 

fråga finner jag väl värd att fundera på med tanke på att Rosenblatts Literature as 

Exploration kom redan 1938, och inte förrän 2002 översätts hon till svenska. Både 

demokratitanken i skolans undervisning som hon företräder och transaktionsbegreppet, 

alltså att läsningen sker i ett meningsskapande samspel mellan läsaren och texten, har 

betydelse för förståelsen av vad som sker i den gemensamma läsningen av filmen i den här 

undersökningen. Rosenblatt poängterar också själv att hennes reflektioner över våra 

språkliga transaktioner skulle kunna ”tjäna alla konstarter” (2002 s. 15). 

1.1 Bakgrund 

Barn och unga befinner sig i en mer variationsrik och mediefylld värld än den skolan erbjuder 

och redan när de börjar i förskolan har de en bred erfarenhet och repertoar av olika slags 

texter. Statistik från 2012 visar att till exempel 96 % av barn och unga 9-14 år i Sverige har 

tillgång till dator och 91 % av dem internet (Bucht och Harrie 2013, s. 8). De spelar tv-spel, 

tittar på olika slag av tv-program och film via tv, ser Youtubeklipp, spelar dataspel, lyssnar på 

musik och ser musikvideos via datorn. Att äga egna smarta telefoner är mer regel än 

undantag för barn i skolåldern och ger möjlighet till olika kommunikativa handlingar såsom 

sms och kommunikation på sociala medier som Facebook och Twitter. Hela 61 % av pojkarna 

9-14 år använder mobiltelefonen dagligen för att besöka sociala nätverk och 69 % av 

flickorna i samma åldersgrupp använder mobilen till telefonsamtal (ibid. s.28). Även riktade 

medier till barn, till exempel Movie Star Planet, vilket är ett spel, men även en 

kommunikationsmöjlighet med andra spelare, är ett vanligt samtalsämne och erfarenhet 
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som många barn i lågstadieålder har gemensamt. Pappersburna skönlitterära böcker ingår 

naturligtvis även de i repertoaren, men intar inte den dominanta ställning de fortfarande har 

i skolans värld.  

1.1.1 Utmaning från nya skriftspråkliga arenor 

Skolan är inte i fas med den digitala utvecklingen i övriga samhället, och kan då inte på ett 

tillfredsställande sätt möta eleverna i den verklighet de befinner sig och vara delaktig i 

utvecklingen av deras föreställning av sig själv och sin omvärld. Informations och 

kunskapsmängden ökar ständigt och detta leder till en ökad grad av specialisering som lärare 

inte kan hålla samma takt som. Lärarens förutsättningar förändras i hög takt (Lantz-

Andersson och Säljö 2014). Digitala tekniker och digitala medier har fått en snabb spridning i 

olika samhällsfunktioner, ”men deras plats och roll i skolan och utbildning [är] ännu inte helt 

självklara” (ibid. s. 16). 

Skolhuvudmännen prioriterar inte alltid skolan och stora skillnader råder mellan skolor 

(Skolverket 2013). Datorer och andra digitala hjälpmedel är i olika grad moderna och 

krånglande datorer och brist på tekniskt stöd såväl som pedagogiskt (Skolverket 2013) 

begränsar ett effektivt användande. I samma undersökning framkommer även att 

kompetensutvecklings behovet fortfarande är mycket stort. Säkert leder otillräcklig 

kompetens och trygghet med nya digitala verktyg hos lärarna både till att det är eleverna 

som handleder läraren, men också att lärare fjärmar sig från ny teknik och skyller det som 

uppfattas som negativa förändringar i dagens skola på ny teknik och istället vurmar för 

återgång till hur det en gång var. 

Rörliga bilder är en del av barnens vardag från att de är mycket små. Youtube är en av 

många källor på nätet där allt från musikvideos till instruktionsfilmer, föreläsningar och 

ögonblicksbilder från något som händer ute i världen finns tillgängligt. Allt går att pausa, ta 

om och se precis det man väljer. Världen har förändrats och ändras hela tiden och skolan bör 

sträva efter att vara med på allt detta nya kunskapande som når oss från olika och delvis nya 

håll. 

Den pappersburna boken, håller den på att bli utkonkurrerad av digitala medier? Själv har 

jag den tron och uppfattningen att det kommer att ta väldigt lång tid i så fall. Jag som lärare 

kommer säkerligen fortsätta att använda bilderböcker och andra skönlitterära böcker i min 
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undervisning under hela min yrkestid. Mina elever möter böckerna i skolan och många av 

dem naturligtvis också därhemma. En del barn saknar någon större erfarenhet av böcker 

hemifrån. Film däremot har blivit så vanligt som media att i princip alla barn har med sig det 

mediet som erfarenhet hemifrån, och i större omfattning än bokläsning. 

Den erfarenhet barn har av film som text och den multimodala värld vi befinner oss i betyder 

att film har en plats i skolans textvärldar utifrån inte bara det konstaterandet, utan också 

utifrån att det är en del av kursplanen i svenska (Lgr 11). Engblom (2011) menar att 

innehållet i det multimodala begreppet har förstärkts utifrån att det i det centrala innehållet 

specificeras olika multimodala texter som ska ingå. I den uppräkningen är film en sådan text.  

Genom att använda film menar jag att möjligheten finns att hitta motivation hos den som 

inte själv läser så bra eller har svårt att skapa inre bilder vid enbart uppläsning av text, som 

vid till exempel högläsning av läraren. Av den anledningen vill jag som lärare gärna pröva hur 

film kan användas i skolans svenskämne som gemensam text och hur elever tar emot text 

som film. Det är elevernas respons till detta som föreliggande magisteruppsats handlar om. 

1.1.2 Populärkultur och media literacy 

Populärkultur är i vardagslivet lätt att känna igen och förstå. Det är TV, film, såpoperor, 

Facebook, musik, dataspel. Persson (2000) definierar ur ett kulturvetenskapligt perspektiv 

populärkultur som något föränderligt, något som har ”många ansikten” (ibid. s. 95). Han 

problematiserar begreppet och kallar det motsägelsefullt eftersom det innehåller såväl 

negativa som positiva laddningar. Negativa i betydelsen ”trivial kultur” eller ”skräpkultur” 

samtidigt som förledet ”populär” signalerar att det är något folkligt, något som många gillar. 

Enligt Persson (ibid. s.22) är masskultur en term som är vanlig både i vardagsspråket och i 

kulturforskningen, och är nära förknippat med det moderna samhällets utveckling som gjort 

kultur tillgänglig för den stora massan, det vill säga ”masskultur” eller ”populärkultur”.  

Den film som valts i undervisningsprojektet kan sägas höra hemma i kategorin populärkultur. 

Min granne Totoro är en animefilm skapad av Hayao Miyazaki. En animefilm kan ses som en 

parallell till mangaserier, som i dagligt tal syftar på serier producerade i Japan. Valet är gjort 

av läraren och har inte tillkommit utifrån elevernas intresse och val. Det är däremot ett 

aktivt val gjort av skälet att man kan sätta in filmen i populärkultur facket och att anime är 

en växande genre här hemma i Sverige. I hemlandet för anime är genren redan populär och 
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har fans i alla åldrar. Det finns en omfattande fanfiction på nätet och valet av film ger en 

naturlig infallsvinkel att ta upp aktivt medskapande inte bara i klassrummet, utan också som 

en presentation av det som finns att bekanta sig med på nätet. Detta perspektiv kan både 

presenteras som en möjlighet, men också utifrån en källkritisk aspekt. Magnus Persson 

diskuterar även critical literacy i Populärkulturen och skolan (2000). Han menar att målet 

med critical literacy är en generell kritisk kompetens (ibid. s. 78) och att läsning och skrivning 

hör hemma i mediepedagogiken och att medierna hör naturligt hemma i läs- och 

skrivundervisningen (ibid. s. 79). Magnus Persson beskriver hur lärare under lång tid sett ner 

på populärkulturen. Han menar att detta är ett problem eftersom populärkulturen är något 

som elever föredrar och i många fall är den enda kultur de tar del av. Han menar att 

elevernas hantering av nya medier och populärkulturen måste tas på allvar och uppmanar till 

att skolan har ett ansvar att hitta kontaktytor där nytt och gammalt möts (ibid. s. 95). 

1.1.3 En vidgad syn på text 

I den mångfald av textvärldar människor rör sig och samspelar i konkurrerar olika 

teckenvärldar med varandra. Texter som innehåller flera olika kommunikationsformer (skrift, 

tal, bild och andra visuella medel), brukar kallas multimodala. De olika teckenvärldarna har i 

sin tur olika semiotiska resurser (Kress & Bezemer 2009). Skrift har till exempel grammatik 

och ordval och bild har färg, perspektiv, vinklar och så vidare som semiotiska resurser. De 

olika teckenvärldarna används oftast i olika kombinationer med varandra, men varje 

teckenvärld kan fungera som en självständig meningspotential (eng affordance). Teorier 

kring multimodala texter har utvecklats inom sociosemiotiken som grundats av den engelske 

språkforskaren Michael Halliday, som presenteras i Language as a social semiotic: the social 

interpretation of language and meaning (1978). Sociosemiotikens utgångspunkt är att allt 

meningsskapande är socialt motiverat. Anledningar till att språk och kommunikation ser ut 

som den gör, finns alltså att finna i människors behov av att skapa mening tillsammans med 

andra. Kress och Bezemer (2009) ansluter sig till ett sådant sociosemiotiskt synsätt i sina 

resonemang kring skrivande i vår tids multimodala textvärld. De visar att vi behöver nya 

begrepp för att beskriva vår tids textskapande. Det räcker inte längre att tala om 

komposition av en text när olika semiotiska resurser kombineras. Nya begrepp som 

textskapare och design behövs för att visa den förändring som har skett med olika 

teckenvärldar med sina speciella semiotiska resurser, som tillsammans bidrar till att skapa 
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mening. Tecken sätts tillsammans på det sätt som teckenskaparen önskar och finner lämpligt 

för att visa sina uppfattningar. Vi kan urskilja två representationer, som förståelse för egen 

del och/eller kommunikation med en publik. Viktigt att tänka på är att textskapande och 

förståelse av en text formas i en social, kulturell, ekonomisk, politisk och teknisk miljö (Kress 

& Bezemer 2009). 

Beröringspunkter med multimodalitet har begreppet literacy. Det engelska ordet literacy 

användes ursprungligen i engelskspråkig litteratur för de basala kompetenser som på 

svenska brukar talas om som läs- och skrivfärdigheter och inbegrep då grundläggande läs- 

och skrivförmåga i en relativt snäv och teknisk mening. Med ett vidgat sätt att se på språk 

har betydelsen successivt kommit till att innefatta olika typer av språkliga och kulturella 

symbolsystem, inklusive visuella, digitala och populärkulturella sådana. Ofta är de icke 

översatta begreppen som används såsom exempelvis visual literacy, media literacy, family 

literacy och critical literacy inom forskning och till exempel inom pedagogisk litteratur inom 

skolan. Forskare och teoretiker inom ämnet som kan nämnas är Gunther Kress, David Barton 

och Roger Säljö. 

Utifrån att uttrycket ”det vidgade textbegreppet” kom in i Lpo-94, ger Söderling (2011) en 

historisk tillbakablick för att förklara varför begreppet introduceras i kursplanen i svenska. 

Sammanfattningsvis kommer hon fram till att anledningen till att begreppet introduceras i 

kursplanen för ämnet svenska hänger samman med en vidgad syn på text och språk i 

omvärlden. Genomslaget för begreppet i svenska skolan sker dock inte, och när Lgr 11 

kommer är begreppet bortplockat. Begreppet är borta, men inte betydelsen. Istället står det 

angivet att olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska ingå i 

svenskan (Lgr 11 s. 222). Även de delar av kursplanen som behandla texter som kombinerar 

ord, bild och ljud, kan sägas tidigare ha räknats in i begreppet vidgat textbegrepp.  
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2. Syfte och problemformulering 

Det övergripande syftet med föreliggande arbete är att under ett antal lektioner i skolans 

svenskämne undersöka hur en animefilm tas emot och uppfattas av elever i en årskurs tre. 

Undersökningen vill belysa på vilka sätt och när eleverna utvecklar sitt språk och uttrycker 

förståelse av sig själv och omvärlden i läsningen av filmen. 

I analysen av studiens empiriska material utgår jag från reflektioner och tolkningar kring 

textens innehåll som visar på elevernas tänkande och deras förståelse av den värld de 

upplever genom filmen och hur de relaterar den till den egna världen, och hur deras 

kunskaper om detta kommer till uttryck i skrivna och talade texter, samt bilder.  

Undersökningen försöker även synliggöra och problematisera arbetssätt som skapar 

utrymme för ett deltagande och medskapande i en läsgemenskap där film utgör ett 

pedagogiskt redskap. 

Utifrån ovanstående syfte formuleras följande forskningsfrågor: 

 Vilka reflektioner, tolkningar och kunskaper kring textens innehåll kommer till uttryck 

i de skrivna och talade texterna och de bilder elever producerar i anslutning till 

klassgemensam läsning av animefilmen Min granne Totoro? 

 På vilka sätt och när utvecklar eleverna sitt språk och uttrycker förståelse av den egna 
identiteten och sin omvärld under textarbetet? 

 Hur förhåller sig eleverna till en läsgemenskap med film som pedagogiskt redskap? 

 På vilka olika sätt skapar den gemensamma läsningen av filmen utrymme för 

elevernas medskapande och delaktighet?  

I uppsatsen kommer läsaren att möta en årskurs 3 och deras lärare i mitten av höstterminen 

i arbetet kring en animefilm. Klassens lärare är också uppsatsens författare. Undersökningen 

har sin utgångspunkt i lärarens nyfikenhet på hur en film tas emot av barnen i 

undervisningssammanhang och om de arbetssätt som barnen är vana vid under textarbete 

med pappersburen text både kollektivt och enskilt, är applicerbart även på textarbete utifrån 

film.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Möte med text – tillgång till nya världar 

Judith Langer (2005 s. 17) utgår från att litteratur spelar en viktig roll i våra liv och ofta utan 

vår vetskap. Under tiden vi läser eller på annat sätt försöker förstå vår värld, oss själva eller 

andra skapar vi mentala textvärldar. Langer kallar dessa textväldar föreställningsvärldar 

(eng. envisionments). I Langers didaktiska resonemang blir byggandet av föreställnings-

världar ett sätt att beskriva läsprocessen och den upplevelse läsaren har vid läsning. 

Föreställningsvärldar är i Langers teoribygge inget statiskt utan en dynamisk process som 

pågår både innan, under och efter läsningen. Föreställningsbyggandet är inte bara kopplat 

till litterära aktiviterer, utan är enligt Langer (2005 s. 24) något vi bygger hela tiden i vårt 

dagliga liv.  

Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens 

möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta 

skillnader och söka efter rättvisa. De blir del i ett sammanhang och eftersträvar klarsyn. De blir 

de litterära tänkare vi behöver för att skapa morgondagens förutsättningar.(Langer 2005 s. 13)  

Langer har empiriskt kartlagt fyra faser i läsprocessen (2005 s. 31 ff.): 

Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld [orientering] 

I första fasen försöker vi orientera oss i texten och samla på oss förslag och idéer om vad 

texten handlar om. Läsaren tar ett steg utifrån och in i en ny värld och då utgör läsarens egna 

erfarenheter och kunskaper, textens ytliga drag och andra ledtrådar sammantaget det som 

utvecklar föreställningsvärlden i läsningens första fas.  

Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld [inlevelse] 

I den andra läsfasen fördjupar läsaren sin förståelse av textvärlden. Kunskaper som texten 

successivt gett och ger och de föreställningar och idéer läsaren hade med sig in i läsningen 

utvecklar nu nya idéer och ”sätter tankar i rörelse” (ibid s. 33). Frågor ställs till texten och 

engagemanget, inlevelsen, ökar utifrån att förståelse blir till ny och fördjupad förståelse. 

Bilden av texten vi läser blir fylligare än i första fasen.  

Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet [påverkan] 

I första och andra fasen bygger vi föreställningsvärldar för att förstå och bringa ordning i 

textvärldarna. I denna den tredje fasen råder ett omvänt förhållande. Nu använder läsaren 



 

 

12 

mer effektivt textens värld för att öka sin egen kunskap och erfarenhet genom återkoppling 

till det egna livet. Langer beskriver denna fas som ”kraftfull” och menar att den kan få 

genomgripande effekter för läsarens liv. Däremot är den inte lika frekvent använd som 

övriga faser eftersom det inte är alltid eller ens ofta, som en text berör läsaren så mycket att 

det sätter spår och påverkar livet på ett genomgripande sätt, menar Langer (ibid s. 34).  

Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen [distansering] 

Den fjärde läsfasen innebär en distansering från de föreställningsvärldar vi skapat oss genom 

läsningen och förhåller oss mer analyserande och kritisk till texten. Fjärde fasen är den fas då 

texten betraktas distanserat – som ett litterärt verk. Exempelvis personbeskrivningar, miljöer 

och det litterära hantverket betraktas på avstånd och läsaren får syn på författarens värld 

och vad hen kan tänkas vilja anspela på i olika sammanhang. 

Langer betonar att de fyra läsfaserna inte kan förstås i termer av läsutveckling, utan som ett 

sätt att förstå vad som händer i olika faser av en läsprocess. Faserna avlöser inte varandra 

linjärt, menar hon, utan en läsare kan gå in i och ur flera faser under läsningens gång och 

även efter läsningen kan detta fortsätta. Langer betonar också att ”en läsning” är inte ”slut” 

med att man läst sista sidan i en pappersburen bok eller sett den sista scenen i en film. 

Processen och föreställningsbyggandet fortsätter när vi möter andras föreställningsvärldar 

och konfronterar dem med våra egna. Nya föreställningar skapas och så fortsätter vi 

utveckla förståelser om oss själva, andra och vår omvärld. Byggandet av föreställningsvärldar 

utifrån Langers teorier är i hög grad en process som sker i interaktion med andra och av den 

anledningen väl överensstämmande med den gemensamma läsning som denna 

undersökning grundar sig på. Att världarna har stor betydelse i undervisning poängteras i 

Litterära föreställningsvärldar (Langer 2005 s. 36), utifrån att med dem hjälpa eleverna att 

”bli mer tankfulla läsare” (ibid s. 36). Läraren kan lotsa eleverna genom 

föreställningsvärldarna och på så sätt göra eleverna till mer aktiva och uppmärksamma 

läsare.  

Med föreställningsvärldar som redskap för att reda ut elevernas förståelse av text och 

Rosenblatts transaktionsteori som utgångspunkt för att läsande är ett dynamiskt möte 

mellan text och läsare möter jag också mitt forskningsmaterial, det vill säga eleverna, deras 

läsning och deras olika texter. 
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Det som Rosenblatt benämner som efferent läsning är en läshållning som främst används vid 

faktaorienterade texter. Estetisk läsning är emotionell och ”en vidgad läsning så den 

personliga och känslomässiga auran tar större plats” (2002 s. 14). De två läsningarna ska inte 

ses som motsatser till varandra utan som möjliga transaktioner med texten. Även läsaren är 

skapande, och därför är den enes läsning inte lik den andres och samma text kommer att ha 

olika mening och värde för oss vid olika lästillfällen beroende på omständighet och tidpunkt 

(ibid s. 43). Utifrån Rosenblatts teorier om läsning och hur texten blir till i själva 

läsögonblicket är det också befogat att i denna undersökningens undervisning ha för ögonen 

att det inte finns några ”rätta svar” som läraren i sin undervisning letar efter.  

Förutom utgångspunkten i Louise Rosenblatts grundläggande transaktionsteori och Judith 

Langers tankemodell att läsning handlar om ett bygge av föreställningsvärldar är 

flerstämmighet ett begrepp som har betydelse för att söka svar på undersökningens frågor. 

Olga Dysthe (1996) menar att ett flerstämmigt klassrum är ett klassrum där lärarens röst 

bara är en av många stämmor som hörs. Dysthe hämtar i sin forskning inspiration från den 

ryske filosofen och litteraturteoretikern Michail Bachtins tankar och arbeten (Dysthe 2003). 

Min förståelse av Dysthes begrepp ”det flerstämmiga klassrummet” är att det handlar om en 

undervisningspraxis som öppnar upp för fler röster än lärarens, och där elevers och lärares 

röster kan möts och tillsammans utveckla ny insikt. Det handlar alltså inte bara om en 

interaktion, en dialog, mellan lärare och elever, alltså en tvåvägskommunikation, utan om 

den dialog som finns med de erfarenheter elever och lärare har med sig in i klassrummet och 

hur de möts och tillsammans utvecklar ny insikt. Smidt (2004) resonerar om Dysthes 

”dialogiska klassrum ” och förhållandet till Bakhtins dialoguttryck och sammanfattar sina 

tankar om sitt eget klassrum: 

Når jeg legger et bakhtinsk dialogperspektiv på klasserommet mitt, møtes skriftlig og muntlig, 

språk og litteratuarbeid. Jeg ser og hører klassrommet som et resonansrom med stemmer fre 

mange tider fra oldtiden til i dag og fra mange ulike sosiale verdener− lærerens og elevenes. 

(ibid s. 26) 

Ambitionen till ett klassrum i dialog och flerstämmighet som överensstämmer med den 

beskrivningen är inte alltid så lätt att leva upp till 
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Undersökningen har med de teoretiska utgångspunkter som presenterats beröringspunkter 

med den receptionsforskning som bedrivits inom pedagogiska gruppen vid Lunds universitet 

och är därmed förankrad i den svenskämnesdidaktiska forskningstraditionen.  
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4. Tidigare forskning 

Forskning kring litteraturarbete i skolan i Sverige har främst intresserat sig för äldre barn och 

ungdomar (bland annat Bommarco 2006, Hultin 2006, Malmgren 1992, Molloy 2002, 

Tengberg 2011). Litterturdidaktiskt arbete i skolans mellanår presenteras av Ewald (2007), 

Malmgren och Nilsson (1993) och Schmidt (2013). Schmidt följer nio elever under årskurs 3-5 

och hennes intresse är riktat mot deras användande av och meningsskapande kring texter 

hemma, på fritiden och i skolan. I sina slutsatser poängterar hon vikten av att barnen får 

möjlighet att göra sina röster hörda genom textproduktion och betydelsen av att utgå från 

”mångkulturella, flerspråkiga, multimodala och multimediala texter” (Schmidt s. 264). I likhet 

med Ewald (2007) konstaterar Schmidt att de texter som barnen läser sällan diskuteras i 

skolan. Utifrån sina resultat menar Schmidt att i förberedelse och introduktion till texter som 

ska läsas gemensamt eller på egen hand finns ”möjligheter att vidga repertoarerna för 

meningsskapande genom texter” (s.262). 

Ett exempel på forskning kring samma åldersgrupp som den här undersökningen genomförs i 

är Karin Jönssons Litteraturarbetets möjligheter En studie av barns läsning i årskurs F-3 

(2007). Avhandlingen beskriver litteraturarbete på lågstadiet med syftet att få kunskap om 

möjligheter och begränsningar i användandet av litteratur som pedagogiskt redskap. Det 

litterära arbetet som beskrivs är framför allt läsning av, skrivande och samtal kring 

pappersburen skönlitteratur. Dessa pedagogiska redskap är i stort, samma redskap som 

används i samband med den gemensamma läsningen av den film, som är den här 

undersökningens utgångspunkt för det pedagogiska arbetet i svenskämnet.  

Den forskning som Jönsson genomfört är gjord i hennes egen klass och undervisning. Läsning 

tillsammans är ett återkommande och dagligt inslag i Jönssons undervisning och spelar en 

stor roll i hennes klassrum (2007 s. 9). En av fördelarna med den gemensamma läsningen är 

känslan av gemenskap där berättelserna gestaltar erfarenheter som klassen tillsammans kan 

ta del av. En annan aspekt som Jönsson lyfter är att det i gemensamma texter ges möjlighet 

att välja en mer komplex text än vad eleverna klarar av att läsa på egen hand. 

Eleverna i föreliggande undersökningsklass är vana vid att läsa skönlitteratur tillsammans. 

Bilderböcker och kapitelböcker har sedan åk 1 mer eller mindre även i den här klassen varit 

en daglig aktivitet. I takt med att elevernas egen läskunnighet ökat har egen läsning och 
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parläsning växt i omfattning på bekostnad av gemensam läsning. Tiden i skolan är inte 

oändlig och prioriteringar på olika innehåll i undervisningen måste ske. När valet av 

gemensam text den här gången blir en film istället för skönlitteratur är det ett val utifrån 

flera olika aspekter. En av de aspekterna är det Jönsson skriver om angående den position 

som man som högläsande lärare har i en barngrupp med ”många bollar i luften” (ibid s. 10). 

Det kan vara svårt att både läsa och försöka få texten att komma till sin rätt och dessutom 

samtidigt försöka avläsa elevers reaktioner. En idé med att använda film som gemensam 

läsning är att man som undervisande lärare har möjlighet att avläsa reaktioner och frågor till 

texten genom att kunna föra anteckningar under själva läsningen. När man använder film 

istället för skönlitterär bok som gemensam text kommer den undervisande läraren fysiskt 

”på samma sida” om texten som eleverna. Alla, både elever och lärare har texten framför 

sig. En fråga som jag återkommer till i analysen är om film som gemensam text då kan ge 

läraren utrymme för större fokus på elevrektioner än om läraren är den som läser högt för 

eleverna.  

När läraren väljer texter ter sig motiven till detta i princip utgöras av två skilda anledningar, 

för att eleven ska öva läsning och skrivning, eller för att eleven ska lära om livet. Nu 

framträder med tydlighet två av de tre svenskämneskonceptioner som Lars-Göran Malmgren 

i Svenskundervisningen i grundskolan (1996) ringar in. I det som Malmgren benämner som 

det erfarenhetspedagogiska svenskämnet, har valet av texter stor betydelse. Malmgren 

förespråkar ett funktionellt svenskämne, och det är också den svenskämneskonception som 

är förebild i de tematiska arbeten som beskrivs i till exempel Litteraturläsning som lek och 

allvar (Malmgren och Nilsson 1993). Vid val av text till den här undervisningsdelen och 

föremålet för undersökningen, nämligen läsningen och förståelsen av filmen Min granne 

Totoro, kommer planeringen att utgå ifrån ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv med ett 

tematiskt arbetssätt som grundförutsättning. 

Här vill jag återknyta till Jönsson (2007) och hennes slutdiskussion, där jag särskilt vill lyfta 

fram hennes påpekande av betydelsen av ett klimat där barnen känner sig trygga och vågar 

säga och tänka utan att känna på något sätt att de har fel. Utgår man från elevernas 

erfarenheter kan inte lärarens frågor leta efter ett rätt svar, och då kan mycket lite heller 

vara fel svar från eleven. Kan läraren i sin lärarroll nå ut med, och fram till eleverna med den 
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känslan är det också möjligt att låta elevernas röster bli hörda av både klasskamraterna och 

läraren. 

I Christina Olin- Schellers avhandling Mellan Big Brother och Dante (2007) undersöker hon 

gymnasieungdomars möten med olika fiktionstexter både i ämnet svenska och på fritiden 

(ibid. s. 13). Det som har mest relevans för min undersökning är hennes resonemang kring 

texter, ett vidgat textbegrepp och vad läsning är. Den ingående diskussion hon för kring 

läroplan och kursplan och som jag tolkar henne den vaghet som hon menar fanns i den då 

gällande läroplanen och kursplanen Lpo 94, blir ännu mer intressant när nu Lgr 11 gjort 

entré. Begreppet ”ett vidgat textbegrepp” är borta och kommenteras i kommentarmaterial 

till kursplanen i svenska med att begreppet ”… har varit otydligt och öppet för tolkningar och 

används därför inte längre. Dess innebörd är dock lika aktuell som tidigare. I den nya 

kursplanen står istället tydligt angivet att olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska ingå i ämnet svenska.” (2011 s. 6). Centrala innehållet ger besked på att 

under åk 1-3 ska texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter behandlas. 

Ett av de få exempel som jag funnit av vetenskapliga studier som behandlar film och film 

som text i svenskundervisningen är Maria Söderlings licentiatsuppsats Att sätta erfarenheter 

i rörelse- En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan 

förvalta deras filmläsning (2011). En av de saker Söderling kommer fram till är att utrymmet 

för det slag av arbete med film som hon genomfört i klassrummet kommer att minska till 

följd av den nya läroplanen (Skolverket 2011). Söderling skriver att ”Lgr 11 saknar skrivningar 

kring att undervisningen ska anknyta till elevers texterfarenheter” (2011 s. 134). I 

Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska skriver Skolverket under rubriken ”Texter 

som kombinerar ord, bild och ljud”: 

I sin vardag möter eleverna en mängd olika typer av text i många olika sammanhang, och 

gränserna mellan olika texttyper är flytande. Detta är något som kursplanen bejakar och tar 

fasta på. Därför ska även de texter som eleverna kommer i kontakt med på sin fritid ingå i 

undervisningen.( 2011 s. 18) 

Denna skrivning inbegriper, som jag tolkar det, att undervisningen i sina textval ska anknyta 

till elevernas texterfarenheter, men inte nöja sig med det, utan också utmana dessa 

erfarenheter, vilket kommer till uttryck när man beskriver det centrala innehållet för de olika 
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stadierna under rubriken ”Berättande texter, poetiska texter och skönlitteratur” (ibid s. 16). 

Här betonas att elevnära texter är en bra utgångspunkt, men att skolan också ska tillföra nya 

insikter och utveckla elevernas intressen och kunskaper. Visserligen är det litteraturen som 

nämns, men rimligtvis borde detta konstaterande även gälla andra slag av texter. 

En konkret bild av hur olika barns texterfarenheter tas tillvara, eller inte tas tillvara, när de 

börjar skolan presenteras i Carina Fasts avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv 

och populärkultur i möte med förskola och skola (2007). Fast följer etnografiskt sju barn från 

det att de är fyra år tills de är sju år och har börjat skolan. Hon är med dem både på deras 

fritid och i förskola/förskoleklass/skola och undersöker på vilka sätt barnen är med om olika 

läs- och skrivaktiviteter. Carina Fasts studie hör hemma inom det växande forskningsfältet 

literacy. Inom detta fält studeras literacy inte bara i betydelsen läs- och skrivfärdigheter utan 

även andra kompetenser för att bli en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle. En klar 

brist tycks finnas på att ta tillvara det barn och unga har med sig till skolan i form av olika 

literacy erfarenheter och det visar Fast i sin avhandling. Denna brist menar jag kan vara en av 

anledningarna till att vi tappar så många framför allt pojkars lust och intresse för läsning och 

skrivning. 

Marianne Skoog berör också literacyfrågorna i sin avhandling Skriftspråkande i förskoleklass 

och årskurs 1 (2012). De meningserbjudande som Skoog menar att undervisningen lyfter 

fram, visar en snäv syn på läsande och skrivande. Frågor som svarar på om vilket innehåll 

som engagerar eleverna ställs inte i de undersökta klasserna. Elevernas erfarenheter, 

perspektiv och frågor tas inte tillvara i undervisningens planering och/eller i lärarens val av 

texter. 

Literacyforskaren Anne Dyson Haas (1997) menar att det är omöjligt att skilja skolans 

undervisning från elevernas socialiseringsprocesser. Dyson visar att skolvärlden, 

kamratvärlden och hemmavärlden alla har betydelse för barnens literacyutveckling, och att 

läraren i klassrummet behöver ta alla dessa aspekter i beaktande för att nå framgång med 

undervisningen. Petra Magnusson hävdar i sin licentiatavhandling Läsning i en ny tid (2011) 

att ungdomar idag utvecklar ett annat sätt att läsa än tidigare generationer. Hon menar att 

man måste ha detta i åtanke i didaktiska diskussioner, och i analyser av de försämrade 

resultat som Sverige visar i olika läsundersökningar (ibid s.26). För vidare problematisering 

föreslår hon forskning kring elevernas känsla av vad arbetet har för betydelse för dem, och 
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om valet av teckenvärld har betydelse för motivation (ibid s.131). I detta arbete söker jag 

svar på frågan hur eleverna förhåller sig till en läsgemenskap med film som pedagogiskt 

redskap. Jag menar att i sökandet efter svar på det tangeras Magnussons problematisering 

av teckenvärldens betydelse för motivation, det vill säga om undersökningen kan ge några 

svar på om teckenvärlden har betydelse för mottagandet av texten. 

Som exempel på arbeten kring barn och multimodala texter och populärkultur kan nämnas 

Folkesson (2004), som är ett projekt med datorer, vilket även gäller Klerfelt (2007). 

Resultaten i Klerfelts studie visar på betydelsen av pedagogernas personliga nyfikenhet och 

att de i samtalen som sker framför datorerna ger utrymme för barnen att föra in sin kultur i 

”en pedagogisk institutionell praktik” (ibid s. 102). Björkvall och Engblom (2010) menar på 

att barn och ungas erfarenheter från populärkultur, datorspel och sociala medier innebär en 

lärandepotential som skolan bör ta hänsyn till.  

Under arbetet med att hitta tidigare forskning om arbete med film till den här 

undersökningen har det varit påtagligt svårt att få sökträffar som har varit direkt relaterade 

till det arbetet och inriktning som jag har här. Via skolbiodagens hemsida 2013 fann jag att i 

Storbritannien däremot har man gjort särskilda satsningar på lärarfortbildning, material och 

metoder kring framförallt arbete med kortfilm i skolan. I en sammanfattning av 14 

studier/utvecklingsprojekt som genomförts under perioden 2002-2008, introduceras 

metoder och utgångspunkter för arbete med rörliga bilder i skolan, ”Moving Image 

Education (MIE)”. där tre dimensioner av filmarbetet lyfts fram: den kreativa, den kritiska 

och den kulturella. Sottish Screen´s definition på moving image education (MIE) är följande: 

moving image media literacy means “reading” and “writing” moving images, understanding, 

enjoying and sharing them. Moving Image Education refers to learning and teaching practices 

which develop moving image media literacy (Bazalgette 2009, s. 6). 

Vissa generella effekter av filmarbetet påvisas i sammanfattningen men också speciella 

effekter kan identifieras utifrån den MIE som genomförts. Forskningsresultaten indikerar att 

MIE kan 

A. enable access to a distinctive, culturally important, non-verbal mode of expression and 
communication (i.e. the moving image); 

B. provide previously failing or excluded learners with access to the curriculum; 

C. offer different routes into key literacy concepts; 
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D. give learners a sense of agency and autonomy that supports self-image and 

confidence; 

E. build bridges between ‘home’ and ‘school’ cultures and knowledge. (ibid s.16) 

Dessa resultat anknyter till de forskare som tidigare tagits upp såsom till exempel Haas 

Dysons koppling till socialisationsprocessen och Fast och de brister hon påvisar finns från 

skolans sida att ta tillvara hemmets kultur och kunskaper. Film skulle utifrån de resultat som 

påvisas av Bazalgette vara ett sätt att bygga broar mellan hem och skola. 

I boken Reading in the dark – Using Film as a Tool in the English Classroom av John Golden 

(2001) visar han att eleverna använder samma analytiska förmågor när de läser film som när 

de läser annan text. De lässtrategier och textanalysredskap som används för litterära texter 

är, hävdar Golden, fullt användbara på film. Exempelvis är förmågan att förutspå 

händelseutveckling, att ställa frågor till texten, att karaktärisera huvudpersoner och 

diskutera perspektiv lika användbara förmågor vid läsning av pappersburen text som vid 

filmläsning. Golden skriver: “to believe that students are not using reading and analytical 

skills when they watch or 'read' a movie is to miss the power and complexities of film – and 

of students' viewing processes.” (ibid s.1). Utifrån erfarenheter i sin egen undervisning visar 

författaren att det finns stor potential i filmläsning och att den kan ha effekt på annan 

läsning, som troligtvis inte i tillräckligt hög grad används i skolan. Golden menar att en 

anledning till det, kan vara att lärare inte känner sig bekväma med mediet och 

arbetsmetoder kring film. 
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5. Metod och material 

I detta kapitel presenteras undersökningens forskningsmetod, analysprocess och de etiska 

överväganden som gjorts. Därefter presenteras undersökningens empiriska material. Här 

redogörs också för gjorda urval och avgränsningar liksom för hur undersökningen 

genomförts. Härefter presenteras undersökningsklassen och det undervisningssammanhang 

som studien rör sig i.  

5.1 Undersöka den egna undervisningen 

Undersökningens huvudsyfte är att undersöka hur en animefilm tas emot och uppfattas av 

undersökningsklassen. Mitt intresse är elevernas språkutveckling, men framförallt hur de 

uttrycker förståelse av sig själv och omvärlden genom läsningen av filmen. 

En kvalitativ forskningsansats som ger utrymme för reaktioner och resonemang framstår då 

som lämplig utgångspunkt. Kvalitativ forskning är tolkande forskning och på ett övergripande 

plan handlar det om att ”utveckla vårt sätt att betrakta vår omvärld och bidra med en mer 

nyanserad förståelse av den” (Alvehus 2013 s. 23). 

Undersökningen genomförs i min egen undervisningspraktik, det vill säga som det som 

brukar benämnas lärarforskning eller läraren-som- forskare-metod. Det beslutet är dels ett 

ställningstagande utifrån svårigheten att få tillträde till andras klassrum som utomstående, 

och dels utifrån ett resursperspektiv i form av de svårigheter som finns att – parallellt med 

ett heltidsarbete som lärare – få tid att ta sig någon annanstans på tider som passar både 

den egna och den verksamhet som ska undersökas. 

Valet att forska i den egna klassen och den egna undervisningen ger frihet på olika sätt. Jag 

är fri att allt eftersom utforma insamlingsverktyg och lektionsinnehåll och utformning av 

uppgifter i en process under arbetets gång. Elevernas respons kan då vara avgörande för hur 

undervisningen läggs upp och vilka uppgifter som utgör undervisningens innehåll. Hänsyn 

kan tydligare tas till elevernas erfarenheter. Vid forskning i den egna klassen kan hänsyn tas 

från lektion till lektion eller till kommande dag på ett mer naturligt sätt än när forskaren ska 

delta eller observera i en klass på en bestämd dag eller tid. Vid lärarforskning kan 

planeringen ta form i en kontext, det vill säga den gemensamma läsning av filmen som 

elever och lärare upplever tillsammans. Friheten att utforma insamlingsverktyg efterhand 

diskuteras även av Söderling (2011 s. 35 ff.) som något positivt. Risken som jag ser det kan 
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vara att viss otydlighet kan uppstå vid analys om man ändrar för mycket utifrån ursprunglig 

planering och att undervisningen då tar en helt annan form och utveckling än vad som 

avsågs från början. Syftet med undervisningen har tappat sitt fokus, vilket även påverkar 

forskningsobjektet och analysen av detta. Sådan otydlighet är enligt min erfarenhet också en 

fara i vanliga undervisningssituationer om man låter eleverna styra för mycket i själva 

undervisningssituationen. Struktur och tydliga mål är viktigt vid både forskning och daglig 

undervisning för att hålla fokus.  

En annan anledning till att undersöka min verksamhet är ett intresse av att öka förståelsen 

för den egna undervisningen och elevernas förståelse och utveckling, för att utifrån det 

förändra och förbättra den egna praxisen. Lärarforskning kan därmed ses som ett speciellt 

slag av aktionsforskning. De metoder och inriktning som valts för undersökningen stämmer 

överens med det som Denscombe (2009 s. 172) lyfter fram som en av aktionsforskningens 

möjligheter, nämligen professionell självutveckling. Vidare betonas att reflektionen från den 

professionelle inte är tillräcklig för att man ska kunna tala om aktionsforskning. Reflektionen 

måste vara systematisk och dessutom använda forskningstekniker för att förbättra och 

systematisera reflektionen (ibid. s. 173). Koncentrering av materialet har gjorts genom att 

söka kärnfulla formuleringar i texterna och vidare söka och försöka hitta mönster som söker 

svar på forskningsfrågorna.  

Lärarforskning förutsätter att forskaren intar olika perspektiv i olika skede av 

undersökningen. Planeringen av undersökningen, genomförande av undersökningen, 

skrivande av läraranteckningen efter genomförd undervisning och slutligen skrivande av 

rapporten, ger alla olika positioner och grad av deltagande eller utifrån observerande. Till 

viss del kan man säga att datatriangulering har använts. Här avser jag data i form av lärarens 

planering och läraranteckningar och elevtexter samt analys. Huvudsyfte för triangulering är 

att säkerställa resultat i möjligaste mån (Denscombe 2009, Hetmar 2007), men ett annat 

syfte är också att ge en rikare och mer komplex bild av empirin. Det kan vara ett sätt att 

undvika för läraren/forskaren att framställa verkligheten mer positiv utifrån sitt eget 

perspektiv än vad elevernas tankar eller studieresultat visar. Jag utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö 2000) där kontexten är avgörande för undersökningen, som gör att varken 

analys eller resultat kan bli generaliserbara, utan exempel på hur en undervisning kan te sig 

och uppfattas.  
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Fördelarna med ett inifrånperspektiv kan vara flera. Den kännedom som läraren har om 

eleverna kan många gånger aldrig förstås av en utomstående och inte heller den 

komplicerade och mångfacetterade undervisningshistoria och lärandegemenskap som 

förhoppningsvis finns i klassen. Jönsson (2007) diskuterar ganska ingående för och nackdelar 

med att forska i den egna klassen. Något som hon lyfter och som jag anser vara viktig med 

den sortens forskningsfrågor som jag ställer, är att kunna fånga upp elevernas tankar kring 

texten i andra situationer än vid själva undervisningssituationen. Speciellt de elever som inte 

alltid är så aktiva i samtal i större grupp kan komma till tals i en annan situation. Vid lunchen 

i skolmatsalen eller ute på gården finns många möjligheter till samtal med enskilda eller en 

mindre grupp elever. Svårigheter med att det kan bli besvärligt att skilja på läraren och 

forskaren är dock uppenbar. Det vardagliga umgänget med eleverna får inte ta över när jag, 

som forskare, ska studera materialet. 

Studien har liksom flera andra inom klassrumsforskning en strävan att ha utgångspunkt i 

såväl ett elevperspektiv som ett undervisningsperspektiv. Lars-Göran Malmgrens och Jan 

Nilssons Litteraturläsning som lek och allvar- Om tematisk litteraturundervisning på 

mellanstadiet (1993), som beskriver undervisningen och fortsättningen på den Åtta läsare på 

mellanstadiet (Malmgren 1997) som ger en fördjupad studie av åtta elevers reaktion på 

undervisningen är ett exempel på sådan forskning. Undervisningskontexten är av stor 

betydelse för analysen och resultatpresentationen blir av den anledningen deskriptiv till sin 

karaktär. Det är min avsikt att ta läsaren med in i klassrummets samtal för att ta del av både 

gruppens röst samt enskilda elevers. I redovisningen av det empiriska materialet har jag 

utgått från att ”Varken empirin eller teorin är […] huggen i sten” (Alvehus 2013 s. 110), utan 

formas tillsammans i dess möte. Genom att låta empiri, teori och reflektion växla som fokus i 

analysen vill jag ge successiva förklaringar och bilder till vad som sker i mitt klassrum och 

under samtalen med enskilda elever. 

5.1.1 Etiska övervägande 

Arbetsledning, föräldrar och elever har alla varit positiva till undersökningen och den 

responsen underlättar genomförandet. Föräldrar informerades muntligt vid höstterminens 

föräldramöte, och sedan skickades skriftlig information med hem. I både den muntliga och 

den skriftliga informationen framgick att allt insamlat material kommer enbart att användas i 



 

 

24 

forskningssyfte och kommer att handhas och förvaras enligt Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002).  

Dessa innebär bland annat sekretesskydd och anonymitetsskydd för deltagarna i studier, 

vilket betyder att namn på elever, personal och den enskilda skolan inte ska kunna spåras i 

de texter som kommer ut ur projektet under pågående arbete eller i den färdiga 

magisteruppsatsen. Materialet kommer inte heller på något sätt spridas utan endast 

användas i forskningens syfte. Samtycke till medverkan har alltså både skett muntligt och 

skriftligt. Utifrån att undersökningen rör sig i den egna klassens undervisning finns en risk att 

anonymitetskravet kan upplevas som problematiskt. Av den anledningen behöver det 

insamlade materialet hanteras med särskild hänsyn till att verkligen anonymitetsskyddet 

efterföljs. För mig innebär det till exempel att jag i resultatdelen medvetet inte presenterar 

eleverna närmre utan låter dem vara relativt anonyma och en del av klassens röst. Klassen 

kan möjligtvis identifieras, men inte enskilda elever.  

Föräldrar har önskat mig lycka till och eleverna har reagerat med en viss grad av ytterligare 

fokus tycker jag mig se. Eleverna går i årskurs tre när undersökningen genomförs. Flertalet av 

eleverna är då inne på sitt tredje år tillsammans med mig som lärare, och några av dem på 

sitt fjärde. Det dubbla perspektiv som uppstår vid lärarforskning genom att man både är i 

verksamheten och ska ha ett utifrån perspektiv kan både vara till godo men också vara 

problematiskt. Det är viktigt att ha aspekter med som till exempel den beroendeställning 

som eleverna verkligen befinner sig i, i relation till sin lärare.  

5.2 Undersökningens omfattning och empiriska material 

5.2.1 Undersökningens omfattning och genomförande 

Undersökningsmaterialet insamlades under ett undervisningsområde som genomfördes 

under drygt två veckor i början av november i en årskurs tre. Lektionerna som använts är 

svensklektioner och SO-lektioner och tidsmässigt rör det sig sammanlagt om cirka tio 

klocktimmar. Den andra av dessa två veckor utgörs av en del av firandet av Barnboksveckan 

som avslutas med klassvisa utställningar på skolan. Klass tre bidrar till den utställningen med 

material från arbetet med filmen Min granne Totoro. Efter Barnboksveckan och utställningen 

genomfördes fler lektioner med utgångspunkt från filmen, som inte kommer att redovisas 

här. Det valet är gjort av tids och utrymmesskäl. 
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5.2.2 Skolan, klassen, texten och undervisningssammanhanget 

Skolan där undersökningen genomförs ligger i ett upptagningsområde med blandad 

socioekonomisk bakgrund. De senaste åren har det skett förändringar utifrån att andelen 

elever med utlandsfödda föräldrar och även helt nyanlända familjer har ökat markant. 

Klassen består av 26 elever, tretton flickor och tretton pojkar, vid tidpunkten för 

undersökningen. Ett par tre elever har uttalade skriv och lässvårigheter och har oftast en 

vuxen vid sin sida som stöd. Nio elever läser svenska utifrån kursplanen i svenska som 

andraspråk. 

Klassen kan betecknas som socialt välfungerande, men har som alla skolklasser elever som 

på ett eller annat sätt har ett utåtagerande socialt beteende i vissa situationer. Under 

undersökningsperioden kan man beteckna situationen i klassen som harmonisk. Inga 

speciella händelser sker som kan sägas avspeglas på ett eller annat sätt i undersökningen 

och läsningen av filmen. 

Klassen är van vid att samtala och att ta hjälp och stöd i varandra i det dagliga arbetet. 

Eleverna är placerade i klassrummet vid sammansatta bord, så de utgör grupper om ungefär 

fyra i varje. Det är i dessa grupper de ofta uppmanas att samtala under till exempel samtal i 

hela klassen. Detta för att uppmuntra alla att yttra sig. Även om inte alla pratar inför hela 

klassen har de fått möjlighet att tala i sin grupp. 

Som tidigare nämnts är Min granne Totoro är en animefilm skapad av Hayao Miyazaki och 

kan placeras i genren populärkultur. När jag såg filmen första gången var det också första 

gången jag såg en anime, som man kan se som en parallell till mangaserier, och jag blev 

oerhört fångad av både berättelse, miljö och de känslor som den gav upphov till. När jag 

senare fann att filmen fanns tillgänglig på kommunens AV central, bestämde jag mig för att 

använda den i undervisningen som en gemensam text. Utifrån kännedom om eleverna och 

den historia de har tillsammans var min didaktiska idé att filmen skulle kunna utgöra en bra 

utgångspunkt i ett tematiskt ämnesövergripande arbete. 

Tanken med Min granne Totoro och innehållet i den var ur lärarperspektivet att återknyta till 

ett tidigare arbetsområde om att flytta, men nu ur ett annat perspektiv. En planering görs 

med utgångspunkt i filmen och därifrån söks stöd för undervisningen i läroplan och kursplan 

för att finna legitimitet att få arbeta med den text som undervisande lärare anser kvalificera 
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sig så väl, för en undervisningssekvens för just den här barngruppen (Bilaga A). Planeringen 

utformas utifrån att allt tas med som kan tänkas komma upp i receptionen av filmen. Tanken 

är att hålla många dörrar öppna och låta barnens mottagande av filmen visa vägen för 

kommande undervisningsavsnitt.  

5.2.3 Material 

Till största del samlades materialet in under den ordinarie undervisningen. 

Dokumentationen består av läraranteckningar, pedagogiska planeringar, elevernas 

läsloggar/tankeböcker samt inspelningar av samtal. Även bilder, texter och andra 

elevprodukter ingår i datamaterialet.  

5.2.4 Läraranteckningar 

Läraranteckningar eller lärardagboken har sin utgångspunkt i mina observationer under 

läsning och efter genomförandet av undervisningen. Reflekterande kortanteckningar fördes 

kontinuerligt under tiden vi läste filmen. Dessa kompletterades med mer löpande text i form 

av samtal med mig själv i efterhand. I texten reflekterar jag som lärare både över elevers 

agerande i undervisningen och vad de uttalar sig om. Tankar kring hur utfallet blev under 

lektioner i relation till planeringen finns också i läraranteckningarna liksom tankar om 

kommande undervisning. Läraranteckningarna blev, inte så omfattande som jag skulle ha 

önskat. Lärarens vardag fylld av aktiviteter tränger sig på och i efterhand kan jag konstatera 

att jag kunde ha skrivit mer. En viss grundreflektion finns dock och betraktas som en del av 

forskningsmaterialet.  

5.2.5 Elevernas tankeböcker 

Att skriva tankeböcker är inget nytt för eleverna i den här klassen. Skrivstunderna är vid 

något tillfälle helt fria och vid andra har de riktade frågor som de ska fundera och reflektera 

över. Utgångspunkt är att bild och text utgör textmaterialet. 26 böcker är insamlade, med 

reflektioner från de tre delarna vi såg filmen i. Dessutom finns texter om huvudpersonerna, 

en planering av en egen text och även dokumentation av ytterligare undervisningstillfällen, 

som inte kommer att redovisas här. Omfattningen på texterna är naturligtvis beroende på 

elevernas förmåga att skriva, men även intresse för filmen och hur eleven har haft det just 

den stunden vi höll på med skrivandet. Bilderna ser enligt min läsning ut att ha tagit mer tid i 
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anspråk än texterna om man tittar sammantaget på hela klassens produktion. Däremot finns 

det även de elever som inte målat alls, utan bara skrivit.  

5.2.6 Berättande texter och bilder till utställningen 

Under andra arbetsveckan med filmen fick eleverna planera och sedan skriva texter om 

filmen. Arbetsmetoden att skriva om en gemensam text utifrån att leva sig in i en av 

huvudpersonernas perspektiv har eleverna gjort tidigare inom ämnet religion. Min 

utgångspunkt vid planeringen var att arbeta utifrån den så kallade ”IE-metoden” (Rosenblad 

& Rosenblad 2004) vars tanke är att genom identifikation skapa empati. Min didaktiska 

strategi var att låta elevernas egen förståelse och tankar få stort utrymme i texterna 

eftersom det är vad både arbetet i klassrummet, och denna undersökning har som syfte.  

5.2.7 Ljudfiler från gruppsamtal  

Själva inspelningen gick helt praktiskt till så att läraren höll den digitala ljudinspelaren i 

handen och rörde sig runt i klassen för att komma nära den som skulle prata. Man kan i 

inspelningarna uppfatta en viss upprepning av vad eleverna säger. Detta skulle jag vilja säga 

görs till viss del överdrivet under de aktuella lektionerna och avsikten var att inte missa 

elevernas yttrande på grund av att det inte skulle vara tillräckligt hög kvalité på inspelningen. 

Säkerligen sker viss upprepning även utan inspelning av vad elever säger. Ibland av ondo 

med även av godo då viss repetition och eftertanke kan skapas genom upprepning.  

Vid fyra tillfällen har delar av undervisningen där hela klassen och läraren samtalar tagits upp 

på ljudfil. Det längsta är cirka 32 minuter och det är det samtal som sker efter första delen av 

filmen. Det samtalet utgår från de texter eleverna skrev efter det första avsnittet. Därpå 

genomfördes tre samtal som behandlade tre av huvudkaraktärerna, nämligen Mei, Satsuki 

och Totoro. Dessa ljudfiler är mellan elva och tjugosex minuter långa. Ytterligare en ljudfil 

finns i materialet men består till största del av lärarens instruktion och fångar mycket lite av 

elevernas respons. Den digitala inspelaren som använts vid gemensamma klassamtal och 

samtal med enskilda elever har varit lätt att hantera och ljudkvaliteten har varit mycket god. 

Då ljudupptagningar användes är viktiga sekvenser av undervisningen och även 

undersökningen, så dess kvalitet och användbarhet är av stor vikt. Även det faktum att 

inspelningen har kunnat göras utan några större förändringar i de vanliga rutiner som finns i 

klassrummet har betydelse.  
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5.2.8 Samtal med fyra elever 

Med två flickor (F1 och F2) och två pojkar (P1 och P2) fick jag särskilt tillstånd att genomföra 

enskilda samtal och dokumentera med hjälp av ljudinspelning. Valet av elever gjordes utifrån 

att åtminstone två av de fyra (P2 och F2) var tillgängliga på fritids efter den ordinarie 

skoldagens slut. Där kunde samtalen genomföras utan att det blev någon särskilt 

konstruerad situation. De andra två (P1 och F1), valdes utifrån andra kriterier. Pojken P1 är i 

vanliga fall svår att få med i gemensamma samtal och är inte överdrivet intresserad av 

läsning. Under läsningen av filmen utmärkte han sig genom att vara en av de elever som 

kommenterade och engagerade sig allra mest. Flickan F1 valdes av bekvämlighetsskäl utifrån 

att det är lätt att få kontakt med föräldrarna och att hon själv gärna ville ställa upp. 

De inspelade samtalen behandlar inte enbart receptionen av Min granne Totoro, utan består 

till största del av samtal om läsning i allmänhet och elevernas läsvanor. Samtalet avslutas 

dock för alla fyra eleverna med reflektioner kring läsningen av Min granne Totoro. Dessa 

samtal genomfördes ungefär en dryg månad efter själva filmarbetet, men andra uppgifter 

sammanlänkade med filmen skedde i närmre anslutning till då samtalet ägde rum. På så sätt 

var filmen fortfarande aktuell i undervisningen. Min uppfattning är att trots den tiden som 

gick mellan själva huvuddelen av arbetet och samtalen finns det innehåll i samtalen som har 

relevans för undersökningen. I sin helhet är samtalen mellan trettio och fyrtio minuter långa 

varav de avsnitt som explicit handlar om filmen omfattar vardera ungefär tio minuter. 

Samtalen är genomförda efter skoltid och i annan miljö än klassrummet. Biblioteket 

användes i tre av fallen, i det fjärde fallet användes kuratorns rum.  

5.2.9 Bearbetning av elevernas talade och skrivna texter 

Av nio ljudfiler är fem transkriberade i sin helhet. Det är de fyra enskilda samtalen och det 

första gruppsamtalet som genomfördes efter första lästillfället. Innehållet i de samtalen 

tillsammans med övrigt material är det som används i analysarbete. Övriga fyra ljudfiler är 

transkriberade i de delar som varit nödvändiga för analysen, eller så kommenteras de direkt 

från ljudfilerna. Transkriptionen är gjord utifrån en strävan att innehållet i samtalen ska 

framträda. Avsikten har varit att behålla det talade språkets karaktär och låta barnens talade 

språk tillsammans med lärarens bli synliga. En helt ”sann” bild av samtalet kan det ändå 

aldrig bli då en transkribering redan innebär att tal har blivit skriven text och på så sätt redan 
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förändrats. De citat som finns med i resultatredovisningen har i vissa fall marginellt 

redigerats och anpassats till skriftspråksnormen för att underlätta läsningen. Samma sak 

gäller för elevernas skrivna texter, det vill säga att viss marginell redigering har gjorts för att 

få texterna bättre sammanlänkade med övrig text. Undersökningens avsikter handlar om 

förståelse och har inte som fokus att visa på elevernas språkutveckling, varken muntligt eller 

skriftligt. 

5.2.10 Analysprocessen 

Inga systematiska analyser av materialet gjordes under genomförandet av undersökningen. 

Däremot lästes elevmaterialet utifrån att den kommande undervisningssekvensen byggde på 

elevernas reception av texten. På så sätt startar själva analysen av materialet redan under 

genomförandet av undervisningssekvensen. Det mer systematiska analysarbetet började 

med transkribering av det gemensamma samtalet efter den första läsningen av filmen samt 

av samtalen med de fyra eleverna. Därefter har jag under analysarbetet parallellt läst 

elevtexter, jämfört med läraranteckningar och lyssnat på inspelningarna från gruppsamtal 

eller de enskilda samtalen. Sedan påbörjades ett jämförande av vad eleverna sa, vad de 

skrev, och vad jag som lärare reflekterade över i planeringar och lärardagbok. Ett mönster 

framträdde så småningom med delar av läsningen som verkar viktigare än annat för 

eleverna. De områden som framträdde som viktiga för eleverna och det som blev innehåll 

för samtalen har valts som avsnitts rubriker.  

P1 visade sig få mer utrymme än de andra eleverna, vilket har att göra med att han pratade 

mer kring dessa ämnen och ställde fler frågor till texten än vad de andra eleverna gjorde. 

Hade gruppens samtal kretsat kring andra frågor hade sannolikt andra enskilda elever som 

fått mer utrymme i analysens exempel från elevernas röster.  
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6. Elevernas läsning av animefilmen Min granne Totoro 

6.1 Vi läser tillsammans 

I följande kapitel kommer jag inledningsvis presentera filmen och därefter beskriva hur 

filmen introduceras i undervisningen för att sedan direkt förflytta läsaren in i klassrummet i 

läsningen av första tredjedelen av filmen, det avsnitt då flyttbilen med familjen kommer, 

vilket rubriken för stycket också syftar på. I genomgången presenteras såväl läsarreaktioner 

från barnen som läraranteckningar och elevkommentarer ur tankeböcker och samtal både i 

grupp och enskilt i anslutning till det textavsnitt där jag bedömer att de hör hemma. De 

därefter följande rubrikerna ”Sotspridarna – de svarta småkrypen”, ”Totoro – vad eller vem 

är det?”, ”Det ’nya’ huset”, ”Varför kommer mamma inte hem är hon sjuk?” och ”På riktigt 

eller magiska världar?”, fungerar som samlingsrubriker för de mönster som framträtt i 

analysarbetet. Rubrikerna uppfattar jag som de centrala innehållsfrågorna för eleverna. 

6.2 Presentation av Min granne Totoro 

Min granne Totoro är, som tidigare sagts, gjord av den japanska animeregissören Hayao 

Miyazaki. Filmen hade premiär i Japan redan 1988 och fick svensk premiär först 2007. Till 

filmen finns en filmhandledning utgiven av Svenska filminstitutet. Anime kan ses som en 

parallell till de populära mangaserierna. Typiskt både för manga och anime är sättet att 

blanda realistiska miljöer och stiliserade figurer (Danielsson s. 5). Figurerna har nästan alltid 

stora ögonen och små munnar. Tanken är att de enkla figurerna ska underlätta för tittaren 

att projicera sina egna känslor och tankar genom att inte vara avbilder av riktiga människor 

utan istället uttrycka vad de känner. 

Filmen kan visas med svensk text eller med svenska röster, men handlingen är främst 

berättad i bild inte med dialog. Så här presenteras inledande scenen i filmhandledningen:  

En lastbil fullastad med möbler skumpar fram genom det japanska landskapet. Från flaket kikar 
lilla Mei och hennes storasyster Satsuki storögt fram. De är, tillsammans med sin pappa, på väg 
till sitt nya hem. Väl framme tumlar de ut. Huset, gammalt och fallfärdigt, blir noggrant 
inspekterat av flickorna och de tjuter av förtjusning över ruttna plankor och spindelväv. Lite 
skrämda, men samtidigt nyfikna, konstaterar de att det kanske är ett riktigt spökhus. När de 
ser små svarta runda djur nästan omärkligt pila iväg längs väggarna förstår de att det finns ett 
och annat okänt att utforska. Pappan säger att han gärna skulle vilja bo i ett hus med spöken. 
(Danielsson s. 1) 
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Flickornas mamma, visar det sig, är sjuk och ligger på sjukhus. Anledningen till flytten är 

troligtvis att familjen ska komma närmre sjukhuset så de lättare ska kunna hälsa på. En dag 

när Mei undersöker närområdet träffar hon på små underliga djur och sedan en stor figur, 

med liknande utseende. Hon kallar figuren Totoro. Detta är det första av flera fantastiska 

möten med Totoro. Trots de fantastiska inslagen om Totoro som bara tycks synas för de som 

tror, är historien realistiskt centrerad kring familjen och den kärlek och omsorg som finns 

mellan syskonen och föräldrarna. Oron och saknaden efter mamman är central i handlingen, 

och är också det som utlöser den kris som uppstår när Mei plötsligt är försvunnen. Inte 

oväntat är Totoro den som till sist bistår med hjälp för att hitta Mei och låta henne 

återförenas med sin familj.  

6.2.1 Flyttbilen kommer  

Utifrån den skriftliga planeringen sker introduktionen utifrån en koppling till de 

arbetsområden som klassen behandlat om att flytta. Jag förflyttar dem genom muntligt 

berättande tillbaka till de olika områden vi arbetet med. Hur vi till exempel spelade upp 

scener av olika situationer som gjorde att man hade flyttat. Det handlade till exempel om 

barns vars föräldrar skiljde sig eller krig som gjorde det för osäkert att stanna i hemlandet 

och familjer eller delar av familjer som måste fly. Skriver in den kommande läsningen i 

sammanhanget görs genom att berätta om den text vi ska arbeta med nu, också handlar om 

några som flyttar. Jag presenterar huvudpersonerna: lillasyster Mei, storasyster Satsuki och 

pappa, som när filmen börjar kommer åkande med flyttbilen. Enligt läraranteckningarna som 

skrivs på kvällen samma dag som läsningen äger rum funderar jag på om introduktionen var 

för kort. Det kändes som eleverna inte hade tillräckligt med sig in i läsningen. En fråga har de 

med sig in i läsningen, som tydligt framgår av läraranteckningarna, och det är en undran över 

var mamman är när hon nu uppenbarligen inte är med på flyttbilen. En ”bra bit” in i filmen, 

utifrån läraranteckningarna, kommer svaret på den frågan, nämligen att hon ligger på 

sjukhus och då vänder ”många” blicken mot mig och liksom konstaterar att ”jaha, så var det” 

utifrån min tolkning. När detta händer befinner oss vi oss alla tillsammans. Vi sitter 

placerade lite huller om buller, på stolar och några på golvet, men ganska tätt och nära 

tavlan där vi ser filmen via datorn och projektorn kopplad till den. Det är ganska lätt att 

kommunicera med mig som lärare utan att avbryta läsningen. Hade vi nu läst en linjär text 

hade den här tysta kommunikationen, med så pass många som det rör sig om, inte kunnat 
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ske eller varit svår att uppfatta av mig som lärare, eftersom jag då hade varit upptagen med 

att förmedla texten till eleverna genom högläsningen.  

Utifrån de anteckningar som görs under läsningen ger eleverna spontana rektioner rakt ut, 

och verkar inte direkt förvänta sig någon respons. De skrattar, utbrister i ”åh, jäklar” när de 

blir överraskade av de svarta små kryp som kommer ur väggarna när de börjar undersöka 

och öppna upp det hus där de ska flytta in. Hela klassen tycks hoppa högt när dessa kryp 

dyker upp för första gången, men skrattar sedan. Ingen ser ut att regera med rädsla trots att 

de uppenbarligen blir rädda, och signalerar med frågor högt att de inte vet vad det är för 

något som kommer fram ut väggarna.  

6.2.2 Sotspridarna – de svarta småkrypen 

Ett exempel på hur barnen skapar förståelse tillsammans är deras samtal om dessa 

sotspridare. Ett citat ur en tankebok startar samtalet. ”Jag tyckte att filmen var rolig och lite 

spännande med svartkrypen” har en flicka skrivit och en kort stund efter att jag visar citatet 

på tavlan och läser det funderar en pojke högt i klassrummet, ”dom sa inte att det hette 

svartkryp det hette sot.”. När jag frågar hur vi kan veta det menar de att det sas i filmen, och 

nu är flera engagerade och försöker komma på vad det var de hette. De verkar överens om 

att gammelmor (en av huvudkaraktärerna) är den som har både förklarat vad de är för några 

och vad de heter. Eleverna tar hjälp av varandra och när en flicka ger förslaget ”sotkryp” 

kommer en annan pojke på ”sotspridare”, och hela klassen tycks ge ifrån sig ett ”ja, just det”. 

När de nått enighet om detta går de över till att istället fundera över vad sotspridare är för 

något. 

En flicka menar att ”dom där sotspridarna dom såg ut som typ spindlar som sprang runt”, 

och när jag frågar om det är fler som tycker att de liknar spindlar kommer en pojke in i 

samtalet och säger att de har ”åtta ben och var väldigt typ så här rufsiga och svarta […] och 

[har] tentakler och tänder”. Här protesterar andra högt och när jag frågar om de hade 

tentakler och tänder kommer ett högt ”neeej” från något som låter som resten av klassen. 

Pojken som sa det responderar med ett försiktigt ”jag tyckte jag såg det”. Så fortsätter 

samtalet genom att jag frågar hur de då tyckte de såg ut. En pojke tyckte att ”dom var som 

typ små bollar svarta och fluffiga” och liknade spindlar. En annan pojke bryter in med en 
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fråga och undrar om han som sa att de hade åtta ben hade räknat dem. Det hade han inte 

svarar han utan han ”tyckte det såg ut så”. 

Det samtal som pågår om sotspridarna visar hur eleverna använder sin erfarenhet för att 

bilda sig en uppfattning om vad de läser i filmen nämligen att han ”tyckte” att de hade åtta 

ben och därmed var spindlar och en annan som använde kunskapen om hur ett spindeldjur 

ser ut som argument för att det inte är en spindel, såvida han då inte har räknat benen. En 

annan pojke flikar in att även om de har åtta ben, så är det inga spindlar eftersom de inte gör 

några nät, och det gör inte sotspridarna påstår han. Vid detta påstående kunde någon med 

mer kunskap om spindlar gått in och påpekat att inte alla spindlar spinner när, men det är 

tydligen viktigare eller intressantare att fortsätta samtalet kring vad de är för några, 

sotspridarna, istället för att bevisa vad de inte är för några. Samma pojke som precis påstod 

att de var spindlar går in i samtalet igen och börjar med att säga ”det är många saker men”, 

jag upplever att han vill säga mycket men har lite svårt att sortera upp allting, och något 

osammanhängande försöker han reda ut att gammelmor i filmen har sagt att de 

(sotspridarna) är vid övergivna ställen som till exempel på vinden, men flyr när det blir mer 

aktivt. 

När pojken förklarar är det svårt att hänga med och jag är inte själv säker på att jag under 

samtalet uppfattar honom rätt, så jag låter någon annan i gruppen återberätta vad han just 

sa. Då får både jag själv och han som berättade möjlighet att höra om han uppfattades rätt 

eller om han behöver förtydliga sina tankar. Jag och alla andra som lyssnar får ny chans att 

bilda oss en uppfattning om vi håller med om hans förståelse av filmen eller om vi har 

invändningar. Ingen invänder, utan verkar hålla med. En flicka går in och pratar om att 

sotspridarna försvinner när det blir ljust och ett par andra hänger på, men varken gruppen 

eller jag tolkar det som en invändning utan snarare som en bekräftelse på att de nu har rett 

ut vad de svarta småkrypen heter och vad de är för något. 

6.2.3 Totoro – vad eller vem är det? 

Det kommer frågor och kommentarer under hela läsningen. Särskilt en pojke, P1, märks mer 

då han ganska regelbundet kommenterar, ställer frågor eller på något ställe reder ut. När de 

små nästan genomskinliga varelserna som ser ut som ”små Totoros” dyker upp första 

gången, kommenterar han först ”Hur kan den vara genomskinlig?”, och sedan med lite 



 

 

34 

bestämd röst ”Det är inget spöke.”. Jag funderar över varför han här konstaterar att det inte 

är ett spöke som dyker upp i filmen. Det kan vara så att han lugnar sig själv med detta 

konstaterande, men en annan möjlighet är också att hans tolkning hänger ihop med den 

kontext som han befinner sig i. Han är i en klassrumssituation, där känner han sig trygg och 

under det enskilda samtalet med mig ger han följande tankar kring Totoros väsen: 

L Var du rädd för Totoro nån gång? 
P1 Nä. 
L Varför inte, han var ju stor sa du ju. Jag är inte heller rädd för Totoro. Varför tror du 

man inte blir rädd för Totoro? 
P1 Han är inte läskig. 
L  Varför är inte han läskig? 
P1 Man får inte visa läskiga filmer i… 
L Vad sa du, visar inte jag läskiga filmer? 
P1 Asså dom vill inte att det ska vara läskigt. 
L Dom vill inte att den ska var läskig? 
P1 Dom har gjort den rolig, inte läskig 
L Ok. 
P1 Därför är ingen läskig där. 
L Det var inte meningen att vi skulle bli rädda? 
P1 Dom ville inte visa oss en läskig film. 
L Nää- var det något i filmen som du inte tyckte om? 
P1 Jag tycker allting var roligt. 

I det här samtalet menar jag att P1 går ut ur sin upplevelse och resonerar utifrån vad 

skaparen av verket menar och vill visa för sina läsare. Han rör sig här inom det som Langer 

benämner ”fas 4: att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” (2005, s. 34).  

Precis i inledningen av vårt samtal om filmen ber jag honom att berätta något som han 

kommer ihåg från filmen. Han svarar att han minns ”att det fanns spöken i huset, den var 

spännande, först att dom sa att det var spöken i huset. Men det var såna svartkryp”. Här har 

jag uppfattningen att han rör sig i fas 2 (Langer s. 33). Han är i och rör sig genom en 

föreställningsvärld där han har hört karaktärerna i filmen tala om spöke, men har fått en 

förklaring till vad det var som han uppfattade som spökade, nämligen ”sotspridarna” eller 

som barnen ofta kallar dem ”svartkryp”. 

Ändå är han inte riktigt säker på det vad som är ”på låtsas” och vad som är ”på riktigt” på ett 

mer generellt plan. Men han försöker sig på en förklaring kring det under vårt samtal, och 

passar också på att ställa frågor:  

L Vad var Totoro för nåt? 
P1 Jag vet inte vad det är det är ett djur 
L Är det ett djur? 



 

 

35 

P1 Ja 
L Hur ser det ut? 
P1 Stor 
L Mer då- stor… 
P1 Tjock 
L Tjock, vilken färg? 
P1 Jag vet inte vad det är, typ det är lite grått, magen är typ lite vitt. 
L Vad gör en Totoro då? 
P1 Är det tecknat de - Totoro? 
L Ja 
P1 Finns det ingen sån på riktigt? 
L Vad sa du? 
P1 Finns det inga såna stora på riktigt? 
L Vad tror du? 
P1 Näe 
L Tror inte jag heller, men vad gör den här Totoro i filmen? 

Här talar P1 om Totoro som ett djur som han försöker identifiera utifrån sina erfarenheter 

och om hur djur ser ut och vad de benämns som. Det vill säga han letar i sin repertoar av 

djurarter, men hittar inget som stämmer överens med Totoro. När han inte kommer längre 

med det frågar han om Totoro är tecknat. Är det tecknat finns det inte ”på riktigt” och då har 

han en förklaring till varför han inte vet vad det är. Ändå verkar han inte säker, för han frågar 

ändå om det finns sådana på riktigt. P2 har liknande tankar om Totoro: 

L Vem är Totoro då? 
P2 Det är huvudpersonen i filmen han figuren som han är speciellast i filmen typ tycker 

jag 
L Jaha vad är Totoro för nån? 
P2 En figur som är stor tjock och stora ögon och  
L Är det ett djur? 
P2 Ja–nää en varelse 
L En varelse vad är det för något? 
P2 Det är en speciell typ ehm… det är en typ figur som inte är människa 

När P2 funderar kring Totoro går han ut ur föreställningsvärlden med större säkerhet än P1 

och kan ställa sig utanför och betrakta och benämna Totoro som varelse eller figur. När P2 

på sätt och vis gör en jämförelse med en människa berör han de likheter som kan finnas 

mellan en ”varelse” och människa, men är också klargörande att det inte är en människa, 

eller för den delen ett djur. P1 däremot ställer hela tiden motfrågor till läraren och verkar 

vilja att hon ska klargöra istället. P1 framstår under samtalet osäker och söker stöd och 

klargöranden från läraren, om man jämför P2, som är den som själv klargör  

Vi pratar vidare om Totoro och vad han gör i filmen:  

P1 Han hjälper alla 
L Vad sa du? 
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P1 Han hjälper dom 
L Han hjälper dom. Vad hjälper han då till med? 
P1 Det som dom ber om 
L Vad får han hjälpa till med i den här filmen? 
P1 Att hitta Mei och nä inget mer 
L Men Totoro hittar Mei- försvinner Mei? 
P1 Nä, hon står kvar 

Här tolkar han förmodligen ordet ”försvinner” med betydelsen ”är borta”, men det är inte 

Mei. Hon står mycket riktigt kvar vid några heliga statyer där hon blir upplockad av Satsuki 

med kattbussen, och så styr de mot sjukhuset och mamman, dit Mei hela tiden har varit på 

väg. P2 poängterar mer Totoros magiska egenskaper än mänskliga drag som till exempel att 

vara hjälpsam: 

L […] Vad är det som är speciellt med den här varelsen Totoro? 
P2 Ehm den har en Kattbuss skriker hög den kan gör olika saker som inte vi kan göra 
L Vad är det för saker som han kan göra […] förresten? 
[…] 
P2 Han kan ta en typ sån grej som kan snurra och hoppa på den och sen har han en 

kattbuss sen kan han göra så, han har planterat ja så det växer 

F2 talar inte så mycket om det magiska utan mer om Totoro som vän och den som hjälper 

till, och hon berättar under vårt samtal hur det fungerar med kommunikationen som då är 

utan ord:  

F2 Ja för Totoro blev ju glad när han träffar Mei sen blev de vänner 
L Hur vet du att Totoro blev glad när han träffade Mei? 
F2 Jag såg det på uttrycket 
L Det var inget han sa? 
F2 Han kan ju inte prata som andra 
L Ja det var ju dumt, men det känns som han pratar fast han inte gör det tycker jag 
F2 Ja pratar typ på ett annat språk fast … 
L På vilket språk då? 
F2 Ja jag vet inte 

Här tycker jag att F2 säger att kommunikation kan vara ordlös, det vill säga till exempel 

genom ansiktsuttryck, men när jag frågar vidare så förvirrar jag henne mest när jag använder 

ordet ”språk”, och hon står inte fast vid och vidareutvecklar det hon först var inne på, 

nämligen att kommunicera ordlöst via mimik. 

6.2.4 Det ”nya” huset 

Huset som familjen flyttar in i har gett upphov till många frågor och tankar hos eleverna. Det 

visar både tankeböckerna och det samtal som klassen har efter första delen av filmen. En 

pojke skriver att ”[h] uset som familjen flyttade in i såg ut som om det skulle rasa. Träbalken 
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på altanen till exempel och fönstret på vinden.”. Han beskriver hur det ser ut, och använder 

sina kunskaper om konstruktion och snickeri genom att använda termen ”träbalk” helt 

korrekt medan andra uttrycker sig mer utifrån hur de upplever huset. De pratar om att det 

var ”spännande”, ”coolt” och ”häftigt”. Flera pratar och skriver om att det finns spöken i 

huset, och uttrycker upplevelser av spänning kring det, men också att det skrämmer dem. 

P1 pratar både om detta under samtalet med mig, och under det gemensamma samtalet i 

klassen. Han påpekar att han tyckte att ”dom sa att dom var spöken dom sa det där då, när 

dom var i badrummet”. I gruppsamtalet får han hjälp att förstå och förklaring kring det han 

undrar. En annan pojke går in och förklarar att de (flickorna) ”tror” att det spökar när det 

flera gånger dyker upp ekollon lite här och där. Han försöker förklara för P1 och resten av 

klassen att flickorna i filmen förklarar hur något kommer dit, nämligen ekollonen, med att 

”det spökar”. När man lyssnar på elevernas samtal kan man tro att P1 nöjer sig med den här, 

men under samtalet med mig, som ju sker långt senare, visar han att det fortfarande är 

oklart för honom om det finns spöken och om de finns i det hus som familjen flyttar in i.  

Uttrycket att de flyttar till ett ”nytt hus”, förvirrar också flera stycken och en flicka skriver till 

exempel i sin tankebok att hon ”trodde att huset skulle vara nytt”. Under samtalet efteråt 

hjälps vi åt att förklara. P2 försöker sig på att förklara varför de flyttar genom att påpeka att 

”att huset var lite söndrigt […] dom flyttade in och så var det ett trä som dom knuffade på 

och så var den lös”. Han vidhåller det även när jag påstår att ”det är det nya huset, dit de 

flyttar” som han beskriver. En annan pojke fyller på och menar att vi inte vet hur det gamla 

huset såg ut, för när vi träffar familjen första gången i början på filmen så var ”dom i en 

traktor eller nåt på väg till det nya huset”. Jag frågar barnen varför man säger att de flyttar 

till ett nytt hus när det uppenbarligen är gammalt. En flicka klargör för gruppen att ”jo för 

det är nytt för dom, men det är gammalt”. 

Under samtalet och i sin tankebok har en pojke konsekvent försökt sig på att skämta genom 

att ställa frågor som till exempel hur stor rumpa Totoro har, och nu ger han sig in i samtalet 

med en förklaring till varför familjen flyttar och säger att de ”kanske ville flytta dit för att få 

ny adress, för dom får aldrig någon reklam med posten och dom vill ha det” och fnittrar 

under tiden han pratar. P1 kommenterar detta högt när jag frågar om detta var på allvar 

eller ett skämt, med att det måste vara ett skämt. Den respons som kommer nu från en 

annan pojke i klassen när han får ordet ger upphov till en spontan applåd från gruppen. Han 
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förklarar flytten med att ”mamman låg ju på sjukhus, så dom kanske hade långt till 

sjukhuset, så dom kanske ville flytta närmre så dom kunde hälsa på henne lite oftare”. ”Bra 

förklaring”, säger någon rakt ut, och sedan kommer applåden. Det känns som att gruppen 

kollektivt stänger diskussionen, och vi avslutar arbetet med Totoro för dagen. 

6.2.5 Varför kommer mamma inte hem – är hon sjuk? 

Trots P1:s problem med förståelse och tolkning av vad Totoro är, och en uppenbar osäkerhet 

om vad som är på riktigt och på låtsas, har han uppfattat varför Mei har sprungit iväg: 

L Hon står kvar - var hittar dom Mei någonstans? 
P1 Nånstans i nån skog 
L Varför är Mei ute i skogen? 
P1 Hon var sur för att mamman inte kom hem. 
L Nähä, var är hennes mamma då? 
P1  I sjukhuset 
L Är hennes mamma sjuk? 
P1 I sjukhuset 
L Är hon sjuk? 
P1 Ja 
L Hon är sjuk? 
P1 Förkyld 
L Hon är förkyld och så är hon på sjukhuset. Och så skulle Mei-  
P1 Dom sa- mamman sa att hon skulle komma hem nästa sen sa dom nej sen blev hon 

arg så sprang hon därifrån. 

Förutom fria tankar och funderingar i tankeboken, har jag uppmanat barnen att skriva frågor 

till texten. Vad undrar de om dagens text, och har de frågor in i nästa del av filmen kan de 

ställa dem med. Den absolut vanligaste frågan handlar om mamman, och anledningen till att 

hon är på sjukhuset, det vill säga det som P1 resonerar om ovan. De undrar varför hon är på 

sjukhuset, och även ifrågasätter att hon är där. En flicka skriver i sin tankebok att hon ”tyckte 

mamman såg så frisk ut att hon kunde åka till hemmet”, vilket sätter igång samtal i klassen. 

Eleverna uppmanas först att i sina grupper samtala om vad de tror att det kan vara för 

anledning till att mamman ligger på sjukhus. Jag går runt med diktafonen vid grupperna och 

snappar upp att de tror hon ”har haft en hjärtinfarkt, cancer, något allvarligt och att hon 

legat där länge, har brutit något, brutit nacken eller armen, armen tror jag mest, kan vara 

något i kroppen”. När vi börjar samtalet tillsammans frågar jag först gruppen om det 

möjligtvis är så att ”vi allihop missat informationen? Har dom sagt det i filmen kanske?”. 

Klassen skakar på huvudet, vi har inte missat. Vad tror vi då? Jag betonar att finns det inget 

rätt svar, så det gäller för oss att tro, använda vår fantasi och söka ledtrådar, och lägga 
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märke till vad vi ser. Förstärker vad jag menar genom att säga att ”Ligger mamma med benet 

i gips, så är det ju relativt säkert att hon faktiskt brutit benet.” Grupp efter grupp berättar de 

om sina gissningar. Sammanfattningsvis kommer vi fram till att det inte behöver synas direkt 

på någon, om den är sjuk. Vi tror att mamma kommer att bli frisk och komma hem. I 

samtalet med P2 drar han slutsatsen att mamma kommer att bli frisk ”för i vissa filmer så 

brukar det hända att det blir bra till slut”. Han tar hjälp av sina tidigare erfarenheter istället 

för att göra som gruppen gjorde tillsammans, nämligen leta ledtrådar i den pågående 

läsningen.  

6.2.6 På riktigt eller magiska världar? 

De allra flesta barnen visar i sina berättelser att de vet att det är en tecknad påhittad 

berättelse, men med verkliga inslag. Natur, byggnader och så vidare är avbildat väldigt 

naturtroget, men så finns då de övernaturliga inslagen som exempelvis Totoro och hans 

mycket mindre vänner samt Kattbussen. Även händelser som när träden växer i rekordfart är 

exempel på magiska inslag där Totoro har ett finger med i spelet. Barnen känner igen känslor 

och har inga problem med att förstå handlingen i sin helhet. När Mei springer iväg för att 

komma till mamma på sjukhuset är det väldigt spännande och stämningen i klassrummet 

visar tydligt att de är ”uppslukade” av den text de har framför sig. Även i tankeböckerna ger 

de uttryck för att de tycker det är spännande. En del skriver att de trodde hela tiden att det 

skulle gå bra, medan någon annan skriver att hon ”trodde att något skulle hända Mei”. P1 

pratar om hur det gick till när Totoro hjälper till med att leta reda på Mei: 

L Jaha och sen hittar Totoro henne. Hur gör Totoro för att hitta henne? 
P1 Han flyger med Satsuki så skriker han jättemycket kommer kattbussen och alltså det 

är tecken hur kan den veta var hon är 
L Vad tror du 
P1 Jaha nu vet jag varför att dom ropade på mamma och bara jag glömde varför ropade 

dom inte för man ska se det på kattbussen 
  (Här är det mycket svårt att uppfatta vad som sägs. Min tolkning är att han talar om 

skylten på bussen som det står Mei på. Bussens destination är Mei enligt busskylten.)  
L Vad är det för nåt kattbussen? 
P1 Det är en katt och en buss, jag vet inte vad det är 
L Är det något som finns på riktigt? 
P1 Nä. 
L Hur vet du att såna inte finns på riktigt då? 
P1 Asså han har typ tänderna han skrattar så bussar kan inte skratta. Dom kan inte flyga 

heller. 
L Och då vet man att det inte är på riktigt. Är det på riktigt att Mei försvinner då? 
P1 Näe det är inga riktiga människor heller det är tecknat 
L Ok och då är det inte på riktig när det är tecknat? 
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P1 Nä, dom är väl tecknat? 
L Vad sa du? 
P1 Dom är väl tecknat? 
L Ja det tror jag ser ut så i alla fall och då är det ju någon som gjort den här filmen. Vad 

tror du dom som gjorde filmen vad vile dom berätta för oss? 
P1 Kanske berätta en saga 

P1 verkar inte riktigt klara av att hantera det uppenbarligen magiska och hemmahörande i 

fantasins värld som Totoro eller Kattbussen som det ju inte finns motsvarigheter till i 

verkligheten, och det som skulle kunna hända i verkliga livet, men som är tecknat. Han 

uttrycker det som att Mei inte försvinner på riktigt eftersom hon är tecknad, och gör ingen 

skillnad på det konstaterandet och det han säger om Kattbussen som inte är verklig eftersom 

den skrattar och flyger. Han verkar tappa tråden här. Händelseförloppet i berättelsen har 

han klart för sig och även orsak och verkan i själva föreställningsvärlden som han går in i. 

Men att sedan kunna dra slutsatsen att det är skillnad på fantasi och det verkliga i att kunna 

reagera som Mei gör och att detta scenario skulle kunna spegla en verklig händelse till 

skillnad till Kattbussen som endast är hemmahörande här i filmen som vi läser tillsammans 

gör han inte. Animefilmer är realistiska i sin miljöbeskrivning och det är ibland så nära 

verklighetens bilder att det kan förväxlas med just verkligheten. Min fundering är om det är 

detta som försvårar och förvirrar i P1:s tolkningsförsök. Allt ser verkligt ut runt omkring 

huvudpersonerna. De agerar och reagerar till stor del på ett helt mänskligt sätt, men ändå är 

ju Mei och de andra människorna i filmen mer som stiliserade figurer, med stora ögon och 

små munnar, men som oerhört tydligt visar sina känslor. Det är svårt att missa en gråtande 

eller skrikande animefigur, och för P1 har detta inte varit ett problem. Han lever sig in i 

figurernas känsloliv och kan prata om detta, men han går inte ut ur texten och resonerar om 

eller bryr sig om att lägga detta till sitt eget liv eller andras i verkliga livet.  

6.3 Analys och resultat 

6.2.1–6.2.6 svarar på den första forskningsfrågan, nämligen ”Vilka reflektioner, tolkningar 

och kunskaper kring textens innehåll kommer till uttryck i de skrivna och talade texterna och 

de bilder elever producerar i anslutning till klassgemensam läsning av animefilmen Min 

granne Totoro?”. Ett fullständigt svar kan denna undersökning inte ge på de frågorna utan 

blir som jag tidigare poängterat en bild av just den här läsningen. I den här avslutande 

analysen av resultatet är avsikten att med ett mer distanserat perspektiv på klassrummet 

och den gemensamma läsningen lyfta innehåll som kan ge teorin, som varit fond för 
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analysarbetet, mer utrymme. Även här kommer rubrikerna från läsningen guida genom 

texten.  

Flyttbilen kommer 

Lärarens roll för att elevernas ska kunna kliva in i föreställningsvälden när en gemensam 

läsning tar sin början kommer till uttryck i lärardagboken, där det noterats att inledningen 

kändes för kort och att eleverna inte kändes som de var ”med” när läsningen påbörjades. 

Läsintroduktionen kan inte heller ses som dialogisk, utan snarare till karaktären av ett förhör 

då tidigare kunskaper och arbetsinnehåll ska kommas ihåg. Både F1 och P2 tar upp 

inledningsscenen när flyttbilen kommer körande som den scen de direkt kommer att tänka 

på i de enskilda samtalen kring filmläsningen. De två elevernas och flera andras 

kommentarer och bilder kring scenen är att den är av stor betydelse för att etablera 

läsningen i den föreställningsvärld de kliver in i. Den reaktion de visar på läsningen genom 

att kommentera, ställa frågor och helt fysiskt kräva bekräftelse från lärarens sida är tecken 

på att de söker ledtrådar för att förstå texten och dess miljö, personer och handling. När de 

ger respons på mammans frånvaro i öppningsscenen och när de får svar på sin fråga senare i 

filmen är de troligtvis i och rör sig genom föreställningsvärlden. Lärarens introduktion till 

texten som även om den var monologisk till sin karaktär ställde ändå inledande frågor som 

riktade elevernas uppmärksamhet mot en fråga som vägledde in i Fas 2 på ett påtagligt sätt. 

Sotspridarna – de svarta småkrypen 

I samtalen om sotspridarna rör sig eleverna i och mellan olika faser på ett mer påtagligt sätt 

än under själva läsningen. Samtalen pendlar mellan orienteringsfrågor där kanske är vanlig 

formulering över till skulle kunna som mer hör hemma i Fas 2. Ljudinspelningen visar att det 

är ett textarbete som präglas av dialogicitet på flera olika sätt. Både de skriva och talade 

texterna samspelar utifrån att samtalet utgår från tankeböckerna och att deras skriva texter 

visuellt är i samspel med både elever och lärare via tavlan och kanonen. Lärare och elever är 

involverade i samtalen till övervägande del, på ett sätt där kunskaper, idéer och tolkningar 

sätts i spel och en inlärningspotential framträder som mönster. En mer efferent läsning 

utifrån Rosenblatts begreppsapparat tog över den estetiska läsningen när eleverna fick 

använda sig av sina kunskaper inom biologi för att försöka förstå och förklara för varandra 

vad det var som fanns i huset.  
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Totoro – vad eller vem är det? 

P1 har många frågor kring Totoro och använder framför allt gruppen för att kunna stiga ut 

och tänka över det han vet (Fas 3), men även det enskilda samtalet med läraren för att förstå 

sig själv och sin omgivning bättre. I hans tankebok finns inte lika påtagliga frågor och 

funderingar, utan han är beroende av att samtala flera gånger för att kunna tolka och 

kunskapa. I samtalet med läraren distanserar han sig också och som utdraget från samtalet 

visar uttalar han sig generellt om att skaparen till texten inte har för avsikt att skrämma., 

med andra ord han använder sig av Fas 4, vilket jag redan har påvisat tidigare. P1 går mellan 

de olika faserna i ett böljade fram och tillbaka. Han är helt och hållet beroende av både 

lärare och övriga klasskamrater för att hålla sin läsning och förståelsen av den aktiverad. 

Utan dialogen i det talade texterna hade han inte nått de insikter och förståelser genom sin 

läsning som han visar i samtalen att han har tillägnat sig.  

F2 visar utifrån analysen en helt annan läsning av texten som helhet än vad P1 och P2 gör. 

F2:s läsning ger som jag visat tidigare ett fokus på relationer och vänskap och uppehåller sig 

mindre vid magi och fantasi. Detta visar på den unika läshändelsen som varje läsare upplever 

och, som Rosenblatt tydligt hävdar, att det inte finns en enda läsning av en text, utan texten 

kommer till i mötet med läsaren (2002). Visst är F2 ändå samstämmig i stort med övriga 

klassen om texten, men hennes fokus är på annat än till exempel P1. P1:s fokus i sin tur är 

mer på att reda ut vad som är verkligt eller på låtsas än de flesta andra är. 

Det ”nya” huset 

De redovisade textsamtalen kring huset och vad eleverna skrivit om i sina tankeböcker 

behandlar mest förståelsen av ordet ”nya” i sammanhanget flytta. Språkliga uttryck som 

lärare tar för givet att eleverna förstår kommer upp på agendan i klassrumssamtalet utifrån 

att frågorna kring huset skrevs av enskilda elever i tankeböckerna. De enskilda läsningarna 

blir till en gemensam angelägenhet att reda ut. Här vävs olika delar av undervisningen 

samman och ett problem som läraren inte kunde förutse i sin planering löses i samspel och 

ny kunskap läggs till gammal som kommer att ligga till grund för ny och så vidare. Detta visar 

på betydelsen av flera olika dialogiska relationer (Dysthe 1995 s. 62), och dess samspel för 

att ett medskapande och deltagande klassrum ska och kan skapas. 

Varför kommer mamma inte hem – är hon sjuk? 



 

 

43 

Det textarbete som beskrivs under denna rubrik menar jag illustrerar hur olika 

föreställningsväldar dels sätts i spel och är mer eller mindre dominanta för olika läsare i olika 

delar av läsningen, men också bild och texts unika samspel. Läraren går in och styr samtalet 

mot bildläsning mer än annan läsning när hon ger exemplet att ”Ligger mamma med benet i 

gips, så är det ju relativt säkert att hon faktiskt brutit benet.”. I Langers 

föreställningsbyggande klassrum är frågor viktiga, och även olika redskap för att kunna få 

svar på frågorna. I texter innehållande bilder är bildläsningen en viktig del av läsningen, och i 

det här exemplet stödjer läraren läsarna vidare mot att kunna besvara sina frågor på ett 

relevant sätt. 

På riktigt eller magiska världar? 

Det föreställningsbyggande klassrummet som Langers teorier bygger på där elevernas 

tänkande står i fokus och läsande och skrivande är språkredskap för att berika elevernas 

föreställningsvärldar (2002 s. 167) är den sortens klassrum som kan hjälpa P1 att förstå sig 

själv och omvärlden bättre. I både de gemensamma samtalen och det enskilda har P1 tagit 

ett steg framåt och visat intresse för att förstå själv och förstå hur andra tänker. Det visar 

han inte när han läser på egen hand. De gemensamma arbetsformerna är särskilt stödjande 

för en elev som P1 där han i trygghet kan prova sina föreställningar och sedan ta med sig den 

känsla av gemenskap som den gemensamma läsningen ger, in i annan läsning.  
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7. Didaktiska reflektioner  

Målet i planeringen av arbetsområdet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden genom läsning av animéfilmen 

Min granne Totoro. Utifrån det har jag som lärare och forskare i klassen sökt svar på frågor 

som rör arbetssätt kring att läsa film och hur texten och undervisningssätten tas emot och 

sätts i rörelse av elever och lärare tillsammans. Både det som Dysthe benämner som det 

flerstämmiga klassrummet, där allas röst och delaktighet kring olika aktiviteter är av stor 

vikt, är varje elevs egen utveckling och identitetsskapande av intresse. I detta kapitel 

diskuteras möjligheter och hinder för att nå de uppsatta målen, och vilka slutsatser jag har 

dragit av det empiriska materialet. Den första delen kommer att lyfta fram aktiviteter som 

arbetet med Totoro innehöll, och diskutera om de bidragit till att få eleverna delaktiga och 

medskapande och dess betydelse för reflektioner, tolkningar och kunskaper. Därefter, 

avslutningsvis, diskuteras film som gemensam text och vad filmläsning utifrån den här 

undersökningen kan bidra med i svenskämnet ur ett didaktiskt perspektiv.  

7.1 Olika delar av undervisningen och dess betydelse för reflektioner, 
tolkningar, kunskaper, delaktighet och medskapande 

7.1.1 Läsningen tillsammans 

Under läsningen så kommenterar, reflekterar och ställer eleverna frågor allt eftersom texten 

spelas upp framför dem. En del frågar konstant och andra säger inget, utan är djupt 

försjunkna i texten. Det är väldigt likt en vanlig högläsningsstund av tryckt text. Genom att 

placera mig och eleverna strategiskt kan jag individuellt svara på en del frågor under 

läsningen. Även kollegan som finns med under läsningen bistår en del elever med lässtöd. 

För övrigt får filmen och läsaren mötas utan några kommentarer. Barnen verkar inte vara 

vana vid att pausa i läsning av film på samma sätt som de gör vid läsning av linjär text. Behov 

av pauser verkar inte vara lika nödvändiga, som vid högläsning av en kapitelbok. Vanligt då 

är att de med hela kroppen visar att de inte längre kan hålla fokus och behöver byta 

aktivitet. 

Under läsningen antecknar jag om dels mina egna tankar, men också reaktioner från barnen 

och frågor som jag hör att de ställer till texten. Vi sitter alla med texten framför oss och jag 

kan ha fokus på reaktioner av olika slag. Det kan vara verbala, men det kan också vara fysiska 
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reaktioner. De kryper närmre en kompis när de blir rädda, skrattar rakt ut, eller rycker till när 

de blir skrämda. Anteckningar från lästillfällena visar sig vara till stort stöd inför kommande 

planeringar och arbetsmoment även om de är kortfattade och lösryckta kommentarer eller 

frågor. Utifrån de spontana reaktioner som kommer från eleverna och som finns noterade 

hittar jag till exempel reaktioner och frågor kring mamman, sotspridarna och om Totoros 

små vänner är på riktigt, vilket också var tankar och frågor i tankeböckerna. Genom att ha 

dokumentation både från läsning och efterreflektion blir de kommande 

lektionsplaneringarna tydligare utifrån elevernas reaktion och läsning av texten och inte 

utifrån lärarens läsning. 

7.1.2 Tankeböcker 

Tankeböckerna har används direkt efter de tre lästillfällena, och har varit elevernas första 

individuella reaktion på filmtexten. Både i bild och text har de fått skriva reaktioner, tankar 

och frågor kring texten. Elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift är naturligtvis väldigt olika. 

En del kan fullständigt absorberas i skrivandet utan att bry sig om omgivningen medan andra 

har svårt att få ner bara några få ord. Skrivna textreflektioner från elever under hösten i 

årskurs tre, kan naturligtvis i allmänhet inte bli några avancerade texter, men fullt tillräckliga 

för att eleverna ska få ”tänka på egen hand” kring den lästa texten, och att jag som lärare 

ska få underlag för att planera den fortsatta undervisningen. Vad undrar de, vad är centrala 

frågor för dem och hur har de uppfattat saker som jag kanske sedan innan hade tänkt skulle 

bli undervisningsinnehåll. Påpekas bör också att det inte bara rör sig om skrivna texter, utan 

att bilder också är en del av materialet i tankeböckerna. Trots att tankeböckerna inte är så 

omfattande eller har fullständigt uttryckta tankar och tolkningar anser jag att de har en 

central roll för att förstå undervisningen. Dels för elevernas möjlighet att uttrycka sina 

reflektioner, tolkningar och kunskaper individuellt och i lugn och ro, och dels för lärarens 

stöd att planera undervisningens fortsättning. I förlängningen alltså elevernas medskapande 

i lärprocessen utifrån att undervisningen har sin utgångspunkt i deras tolkningar och frågor 

till texten. 

7.1.3 Texter och bilder kring filmen utifrån huvudkaraktärernas perspektiv  

I de texter som barnen skrivit och utgått från någon av huvudpersonernas perspektiv för att 

skriva och berätta om filmen, har de flesta utgått från Meis perspektiv. Några utifrån Totoros 
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och ett par från Satsukis perspektiv finns också representerade, och ytterligare ett par har 

inte intagit någon annans perspektiv än sitt eget. Generellt är det första som slår mig som 

deras lärare både under deras aktiva skrivande och sedan när jag läser texterna är att i 

princip alla har skrivit långa texter på väldigt kort tid. Även de som vanligtvis har svårt att 

komma igång eller de som har svårt att färdigställa, har producerat texter över deras 

normalnivå både vad gäller textmängd och att få ihop en sammanhängande text. Det andra 

mönstret som framträder är att de i texterna uppehåller sig mycket kring det som våra 

gemensamma samtal handlat om. Beskrivningar, upplevelser och känslor kring det nya 

huset, Sotspridarna, mammans sjukdom och Meis möte med Totoro är vanligt 

förekommande innehåll i texterna. Jag reagerar också över att det är relativt noga 

beskrivningar som får mig att få tydliga bilder tillbaka från filmen. När de utifrån en av 

huvudpersonerna berättar hur till exempel Mei blir rädd, glad, känner sig ensam när Satsuki 

går till skolan och så vidare, så visar de sin förståelse av filmen. De som skrivit utifrån Totoros 

vy har behövt tolka och visa sin förståelse och ännu mer utgått från sig själv och sina egna 

tankar och föreställningar i sina texter. Eftersom Totoro inte uttrycker sig verbalt så måste 

läsaren tolka Totoros väsen, tankar och föreställningar utifrån helt andra semiotiska resurser 

än verbaltext. Då så stor del av Totoro är upp till läsaren att själv tolka och förstå uppfattar 

jag också Totoro-texterna som mer ”frigjorda” från originaltexten och med större inslag av 

författarröster än de andra. F2 skriver: 

Mina bästa kompisar är Satsuki och Mei. De brukar jag hjälpa när de behöver hjälp så är det 

som en signal till mig. Jag känner det inom mig när de behöver hjälp och jag vill värna om dem 

och vara hjälpsam för det är den jag är och kommer fortsätta att vara. Jag mår bra om jag är 

den jag vill vara och inte den jag måste vara. Jag vill välja själv vilken stil jag har men är absolut 

inte dum. Jag känner mig bra om jag är glad och en bra vän till Satsuki och Mei. 

I detta textavsnitt syns en stor portion av F2 som går in via Totoro och talar om sina egna 

känslor och upplevelser. Hon vill vara som hon själv vill och se ut som hon vill och det låter 

hon via Totoro tala om. Lite längre fram i texten skriver hon att hon ”trivs bra med den jag är 

och hur jag bor”. Detta behöver inte alls handla om F2 själv, men eftersom jag både är 

hennes lärare sedan tre år och den forskare som här analyserar texten är det utifrån de 

kunskaperna om henne och filmen inte svårt att dra paralleller till hennes eget liv som hon 

låter få avtryck i sin text. 
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Genom sin text upplever jag att hon ger mig som lärare ytterligare information kring hur hon 

mår just nu, som jag kan använda i de dagliga relationerna med henne. F2 ger även i 

samtalet med henne tydligt signaler på att hon uppfattar filmens huvudtema som vänskap 

och genom sin egen text visar hon det också. I sin bild avbildar hon ett stort träd som upptar 

en stor del av utrymmet på ritpappret, och vid sidan om står Totoro, Satsuki och Mei. Trädet 

tolkar jag som det uråldriga träd som Totoro bor i, och att hon avbildar alla tre karaktärerna 

ser jag som en markering av att de alla är lika viktiga och att deras vänskap avbildas med de 

tre tillsammans med lyckliga leenden som riktigt lyser fram ur bilden. Att trädet fått ta så 

stort utrymme kan vara en symbol av det trygga och stabila som trädet då får markera, och 

som F2 strävar efter att finna. 

7.1.4 Samtal 

Jag bedömer värdet av samtalen för att förstå elevernas läsning av filmen som stort. Under 

analysarbetet har jag ofta gått tillbaka till samtalen för att lyssna om. Nyanser har gått 

förlorade vid transkriberingarna, men får liv igen när man hör de olika barnens röster. 

Det är särskilt genom samtalen som elevernas delaktighet och medskapande lyfts fram eller 

begränsas. Lyssnar man noga på elevernas och lärarens röst går det att upptäcka exempel på 

både ett öppet och flerstämmigt klimat, men också begränsningar. Det är oerhört svårt att 

leda samtal i helklass, och ha som ambition att låta allas röster få utrymme. Modeller för 

samtalen då man i helklassamtal varvar med samtal i mindre grupper ökar allas delaktighet, 

och kan vara en möjlig väg för att låta allas röster höras. Jag tror inte heller att man ska vara 

rädd för att alla inte säger något. För att få tillgång till andras tankar kring ett innehåll av till 

exempel en text, som det rör sig om i de här samtalen, krävs det inte att man själv är med 

och talar. Det kan vara genom att lyssna på andra som något sker som gör att man 

omvärderar sina egna tolkningar och bildar sig nya föreställningsvärldar. Det är inte det egna 

talandet som har avgörande betydelse som jag ser det, utan att samtalen verkligen äger rum 

och att det är öppna och tillåtande samtal som gör att eleverna känner sig trygga och vågar 

säga och tänka utan att känna att de har fel.  

7.2 Film som gemensam text 

Söderling redovisar i sammanfattningen av sin undersökning ”att elevernas erfarenheter av 

film nästan enbart är erövrade under fritiden” (2011 s. 58). Film har lästs i begränsad 
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omfattning på svensklektioner och endast ett fåtal av de elever som ingår i undersökningen 

har erfarenheter av samtal som har utgått från gemensamma filmupplevelser. I Söderlings 

undersökning framgår det tydligt att eleverna där inte betraktar film som ett naturligt inslag i 

svenskämnet.  

För den här undersökningens elever har spelfilm i långfilmsformat inte ingått i den 

gemensamma läsningen under deras år tillsammans på lågstadiet. Däremot har det 

förekommit kortare filmer i till exempel arbetet med sagor inom svenskämnet. Inom so och 

no arbetsområden är bilder på tavlan via datorn ett relativt vanligt inslag och även filmer 

med faktainriktning. Även om jag själv har svårt att låta bli att säga ”titta på film”, så har 

eleverna i klassen, hört sin lärare använda sig av begreppet läsa film, men kanske ännu 

oftare läsa bilder. Utifrån detta drar jag slutsatsen att mina elever precis som de i Söderlings 

undersökning har erövrat sina erfarenheter av film mestadels på fritiden. Däremot har de 

mycket sällan i undervisningssammanhang läst någon form av film och inte samtalat kring 

sina upplevelser och förståelse av läsningen. På den punkten skiljer sig alltså den här 

elevgruppen från den Söderling undersökt.  

Utifrån den tidigare erfarenhet som barnen har av att läsa texter tillsammans och på olika 

sätt och bearbeta sin läsning togs presentationen av den aktuella texten och de nya 

tankeböckerna som skulle användas i det här arbetsområdet emot positivt. De visade 

intresse och nyfikenhet, och redan här fick de som sa att de tidigare hade ”sett” filmen 

utrymme att delge sina tankar kring den. P2 säger att han har sett den många gånger, vilket 

jag, då han säger det, tvivlar på. Vid vårt samtal senare visar det sig att han har filmen 

hemma och betraktar den som sin favoritfilm. Här drog jag förhastade slutsatser i första 

läget, som jag menar kan bero på dels att jag tänker mig att filmen inte är så vanlig att den 

skulle kunna finnas i hans hem, och dels tyvärr också förutfattade meningar om just den här 

elevens bakgrund och literacyerfarenheter hemifrån. Även om jag som undervisande lärare 

frågar om tidigare erfarenheter och låter det ta utrymme, så ser man här att jag misstror den 

information som P2 ger och ägnar den mindre betydelse och eftertanke än till exempel när 

F2 säger att hon ”tror” hon har sett filmen innan. Min kunskap om F2 och om hennes 

hemförhållanden nästan förutsätter att hon är bekant med filmen. Min slutsats är att det är 

viktigt att ta in vad eleverna verkligen berättar för mig som lärare. Kunskaper om hemmets 
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literacy är oerhört viktig att ha, och ta med i planering och genomförande av undervisningen, 

men väl så viktigt är att inte tro saker och bilda sig föreställningar som inte alls stämmer. 

7.3 Att läsa tillsammans och välja gemensam text 

När man läser tillsammans i helklass eller i mindre grupper inom en undervisningsgrupp 

anser jag att det är möjligt och viktigt att välja en mer komplex text än vad eleverna klarar av 

att läsa på egen hand. Då utmanas både läsandet och mötet med texten. Vilka texter ska då 

läsas tillsammans? Lgr 11 med kursplanen i svenska och svenska som andraspråk ger stor 

frihet att bestämma vilka texter som blir ”rätt” för barngruppen och passar in på det centrala 

innehållet för åk 1-3 i detta fall. För åk 1-3 står det beträffande berättande texter att det ska 

ingå: 

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. 

Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och 

myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

(Skolverket 2011 s. 223). 

Genom att välja en anime menar jag att ovanstående uppfylls, men också att valet bidrar till 

att vidga textvärldarna inom skolans repertoar så att nya medier tas in. Ännu en gång vill jag 

ta upp den förändrade textvärlden som viktig att hantera, men också att, som jag skrev om i 

inledningskapitlet, att populärkulturen tas på allvar och blir en del av skolans texter. En 

anime kan för oss kanske uppfattas som nytt, men har sina rötter långt tillbaka i den 

japanska kulturen, likväl som influenser från Disney (Chandler-Olcott 2008). Anime är 

multimodal till sin design, med bild, dialog, ljud, ljus, rörelse, gester och så vidare, men både 

anime och manga (japanska serier och grafiska noveller) låter handlingen mer vila på bilder 

än på dialog. Just tyngdpunkten på bilder på bekostnad av dialog och tryckt text är som jag 

ser det underrepresenterad inom svenskundervisningen. Jag ser en strävan i skolan att så 

fort det går plocka bort bilder från läsningen och då uppfattas det som en mer avancerad 

läsning. Till och med bilderboksläsning med yngre barn uppfattar jag som fokus på texten 

och bilderna visas som komplement till texten. Inom nybörjarläsningen är det inte heller 

ovanligt att barn uppmanas att inte titta på bilderna utan istället koncentrera sig på texten 

(Fast 2008 s. 88). Det är helt fel skriver Fast vidare, för bilderna lägger lika viktig grund för 

literacy som den lästa texten. Jag tror att vi gör ett misstag om vi resonerar utifrån att texten 

är viktigare än bilden och missbedömer bildens betydelse i dagens samhälle. Eller med andra 
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ord ”… traditional print literacy skills are not enough” som Chandler-Olcott skriver (2008 s. 

66), när hon diskuterar tankar utifrån den tongivande forskningsgruppen inom multimodal 

teoribildning, som kallar sig New London Group. 

Ett bibliotek ser inte alltid ut som man traditionellt tänker sig ett bibliotek längre. Ett 

bibliotek som möter upp mot det förändrade medielandskapet har nya avdelningar med ny 

media. Skolan skulle också behöva en ny hylla med film för gruppvisning inom skolan. Inte 

den som verkar vara den vanligaste, nämligen den med utsorterade barnfilmer som 

personalen tagit med hemifrån och som har hamnat i skolan, och med användningsområdet: 

att tas fram för att fylla ut tiden. Jag menar filmer som knyter an till ett 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv, som engagerar elever och lärare med ett innehåll som 

ger oss möjlighet att tillsammans bli medskapare och delaktiga för att skapa ny kunskap om 

oss själva och vår omvärld. En sådan film anser jag att Min granne Totoro är och därför har 

den kvalificerat sig för undervisningen just i den här kontexten som beskrivs i föreliggande 

undersökning.  

7.4 Att ta tillvara erfarenheter från hemmet och fritiden 

Precis som jag skriver i bakgrunden till undersökningen har eleverna idag omfattande 

erfarenhet av film, men som till exempel Fast (2007) visar tar vi i skolan inte i tillräckligt stor 

utsträckning hänsyn till literacyerfarenheter hemifrån. Barn idag har också andra 

texterfarenheter än vad de bara hade för tio år sedan, och hela tiden förändras 

textlandskapet. Skolan måste möta dessa förändringar och se det som utmaningar. En av de 

förändringarna är att det idag är långt mer vanligt med bilder och rörliga bilder och som jag 

ser det borde film ha en mer given plats inom den gemensamma textläsningen. Fast påpekar 

att ”i internationell literacy-forskning har under en rad år uppmärksammats att den strategi 

med vilken det lilla barnet tolkar rörliga bilder ligger nära det sätt på vilket barnet närmar sig 

tryckt text” (2008 s. 94). De erfarenheterna från läsning av film och bilder kan vi säkert i 

skolan ta tillvara på ett mycket mer effektivt sätt om vi bara blir medvetna om kopplingen 

mellan filmläsning och att läsa tryckt text.  

Att läsa film utifrån egna val, alltså en egen personlig läsning av film lämpar sig som jag ser 

det inte för skolans undervisning, men däremot kan den personliga läsningen involveras i 

den gemensamma läsningen om bara läraren är tillräckligt nyfiken och ser den läsningen 
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som en resurs som utvecklar elevens läsning och meningsskapande av både den egna och 

gemensamma läsningen.  

P1 är ett exempel på en elev som inte har erfarenheter från böcker och bokläsning med sig 

hemifrån, men däremot av film. Vad han inte har med sig från fritidsläsningen av film är 

erfarenhet av att samtala och diskutera vad han förstår eller har frågor kring. I skolans 

gemensamma läsning kan han tillägna sig nya redskap att använda i sin fritidsläsning för att 

kunna ta sig in i och ut ur föreställningsvärldar och bilda förståelse av sig själv och sin 

omvärld. Den iver han visar både under själva läsningen av filmen och under samtalet med 

mig ser jag som en möjlig väg, in i annan läsning. Att använda sig av hans intresse för den här 

texten och andra fritidstexter inom film öppnar upp för broar mellan hem och skola. 

Den träning han får under filmarbetet att tolka och förstå det han läser och utifrån det lära 

mer om sig själv och hur andra tänker och förstår omvärlden kan han använda sig av när han 

läser andra texter, men framför allt stärker det hans bild av sig själv som läsare och hans tro 

på att han är en läsare. Jag anser att film kan vara ett sätt att hitta motivation till läsning av 

andra texter som skönlitterära texter i pappersburen form till exempel. Tryckt text tror jag 

trots allt är den mest vanligt förekommande texten i skolan fortfarande, men den form som 

P1 har minst erfarenhet med sig hemifrån av, och dessutom då inte riktigt känner igen sig i 

eller får några riktiga ”kickar” av. Filmläsning kan öppna dörrar för annan läsning som P1 

behöver behärska i sin vidare skolgång. 

7.5 Lässtrategier och textanalysredskap 

Precis som Golden tar fasta på att de lässtrategier och textanalysredskap som används för 

att tolka och förstå tryckt text, är användbara för att läsa och förstå film menar jag att 

förhållandet är likadant på andra hållet. För att läsa, tolka och förstå tryckt text kan de 

lässtrategierna man utvecklat för att läsa och förstå både icke rörliga och rörliga bilder vara 

till stöd. De larmrapporter som kommit de senaste åren vad gäller svenska elevers 

försämrade resultat i PISA undersökningar har resulterat i att till exempel kampanjen En 

läsande klass dras igång för att öka läsförståelsen och mer medvetet träna på 

läsförståelsestrategier. Den sprids nu runt om i landet till alla skolor. Barn- och 

ungdomsförfattaren och mellanstadieläraren Martin Widmark lanseras som initiativtagare 
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till projektet En läsande klass. På projektets hemsida kan man läsa att utifrån 

klassrumsbesök som Widmark gjort har projektet: 

sin upprinnelse i den tydliga skillnad han upplever mellan klasser som avsätter tid till, och 

jobbar aktivt med, läsförståelse, och de som inte gör det. I ”de läsande klasserna” vågar 

barnen ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, och komma med följdfrågor. De lyssnar till 

varandra och toleransen för oliktänkande är hög. Även elevernas studieresultat i de olika 

ämnena påverkas positivt.” (http://www.enlasandeklass.se/).  

Vidare kan man förutom texter, lärarhandledningar och annat praktiskt material få reda på 

att En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional 

Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author), och att RT utarbetades under 

1980-talet av forskarna Palincsar och Brown. De fyra grundstrategierna som expertläsare 

använder för att förstå det lästa är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och 

att sammanfatta. 

Det är säkert så, att om man inte arbetar med att läsa och skapa mening ur texter på ett 

medvetet sätt i klasser, så blir resultaten sämre än om man gör det. En medveten och 

strukturerad undervisning gynnar elevernas lärande och utveckling. Dock menar jag att den 

inte behöver vara till punkt och pricka så strukturerad som ofta lärarhandledningar är och 

som handledningarna till En läsande klass också är. Framför allt är det min uppfattning att 

texter behöver väljas med större omsorg för att passa in i klassens undervisningskontext. 

Läsförståelsestrategier behöver sättas in i ett sammanhang som berör eleven och inte har 

som huvudsyfte att just träna en strategi. Dessutom utgår jag precis som Langer från att ”det 

eftertänksamma »föreställningsbyggande« klassrummets genomgripande särdrag är 

övertygelsen att litteratur provocerar tänkandet och att elever är kompetenta tänkande 

individer.” (s. 77). Med den utgångspunkten är strukturerade övningstexter med i förväg 

uttänkta frågeställningar inte lika intressanta som verkliga elevfrågor och reaktioner. Liksom 

Rosenblatts (2002) argumentation för att textdiskussionens utgångspunkt ska vara den 

personliga reaktionen menar jag att just den egna spontana läsreaktionen får stå tillbaka i 

litteraturprogram såsom En läsande klass och andra liknande på bekostnad av att en brist 

ska avhjälpas, i det här fallet brist på läsförståelsestrategier. Följande exempel från ett av 

undersökningens samtal, menar jag också tränar lässtrategier (ställa frågor och reda ut), men 

framförallt utgår från elevernas föreställningar och förståelse av en text som har berört och 

http://www.enlasandeklass.se/
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engagerat dem. Under ett samtal om Totoro diskuterar barnen och jag huruvida Totoro har 

grå päls eller skinn. Båda åsikterna finns i klassen. Samtalet har sin utgångspunkt i att 

eleverna efter läsningen av hela filmen fick stänga ögonen och försöka se Totoro framför sig. 

Därefter skrev de i sina tankeböcker och nu samtalar vi om deras förståelse av Totoro. Finns 

det ett rätt svar, det vill säga en korrekt läsning av detta? Det finns det inte, utan det är hur 

vi individuellt läser och förstår bilderna som samtalet kretsar kring. Det säger jag också till 

barnen när de hävdar sin uppfattning, och uppmanar till att ”ni skriver i era tankeböcker så 

som ni uppfattar Totoro”. Jag hoppas även att de är öppna för att ändra sin uppfattning 

utifrån nya erfarenheter, läsningar eller vad livet nu har i beredskap för oss alla. Den som 

tror kommer kanske en gång landa på Totoros grå skinn eller päls och verkligen få veta. 

7.6 Film- litteratur 

Under arbetet med den här uppsatsen har likheter mellan film och litteratur blivit påtagliga 

för mig som person, men främst utifrån ett undervisningsperspektiv. Lässtrategier för att 

tolka och förstå text och hur vi benämner dem, är användara för båda modaliteterna. Olika 

sätt att bearbeta text för att utveckla språk och förståelse av sig själv och sin omgivning i 

form av textsamtal, textskrivande, bildskapande och andra undervisningsmetoder är också 

möjliga att använda sig av oavsett vilken modalitet den gemensamma eller enskilt lästa 

texten har. Valet av modalitet utifrån samma undervisningsmål är inte det avgörande för 

resultatet, utan valet av själva texten och till exempel innehåll i den och dess plats i en 

undervisningskontext är av större betydelse. Jag menar att det valet är viktigare för 

möjligheterna till utveckling av språk och den egna identiteten och förståelsen av omvärlden 

än modaliteten.  

Däremot kan modalitetsvalet ha betydelse för alla elevers möjlighet att delta i textläsning, 

textsamtal och skrivande. Den gruppen med ringa erfarenhet av skönlitterära texter men 

mer erfarenhet av rörliga bilder kan gynnas av gemensam filmläsning. Utifrån den här 

undersökningsklassen är dessa elever också de som har svårt att gå in i skriven text och dess 

textvärldar och skapa sig inre bilder och föreställningsvärldar kring texten. Rörliga bilder har 

en omedelbar tolkningsmöjlighet och eleven behöver inte ”ha tålamod” för att komma in i 

texten. I film kan första scenen räcka för att placera in läsaren i ett textsammanhang, vilket i 

skriven text vanligtvis inte låter sig göras efter ett läst ord eller ens en sida.  
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För djupare textanalys behövs olika begrepp för uppbyggnad av en skönlitterär text, jämfört 

med en spelfilm. För icke rörliga och rörliga bilder behöver vi tala om resurser som förgrund-

bakgrund, tomma ytor, färgsättning, ljus och perspektiv. I skrivna texter behöver vi lyfta hur 

man kan utnyttja resurser som stil, storlek och typsnitt. De multimodala texter som omger 

oss digitalt, men också i till exempel tryckta läromedel, behöver sina speciella begrepp. Då 

behöver undervisningen behandla hur till exempel samspelet mellan text och bild fungerar 

och kanske också ljud beroende på de digitala verktyg som skolan har att tillgå och de 

kompetenser som läraren besitter inom området.  

Sammanfattningsvis är min uppfattning att erfarenheter från hemmets och fritidens både 

tidiga läsning av icke rörliga och rörliga bilder och fortsatt läsning av film och bilder genom 

alla skolår, innehåller stor lärandepotential som skolan i sin undervisning behöver och kan 

använda sig av. 

7.7 Metod- och materialdiskussion 

Som lärarforskare går man in i olika roller och tolkningspositioner. Hoel (1997) diskuterar 

dessa olika positioner och roller. När en lärare bestämmer sig för att forska på sin egen 

undervisning finns en viss kultur, men som ständigt förändras och utvecklas. Varje elev har 

sin historia. Den samlade kunskapen om eleven blir en del av tolkningen av materialet 

utifrån att läraren har en tolkningsposition som känner den här historien. Detta kan både 

vara relevant kunskap men också komplicerad att uttrycka i ord (Hoel s. 264). Möjligheten 

för en elev att avbryta deltagandet i studien kan vara ett svårt steg att ta, då man ändå är en 

del av undervisningen. En förälder hotade att ta tillbaka sin tillåtelse, vilket troligtvis inte 

hade med undersökningen att göra. Istället handlade det om en konflikt mellan skola och 

förälder, som blev till ett problem för mig som lärare och forskare. Hotet verkställdes aldrig 

utan jag kunde ta del av hela inspelningarna utan att bortse från en elevs röst.  

Läraren kan inte heller skiljas från forskaren och anta helt olika positioner. De olika rollerna 

som lärare, forskare i klassrummet och sedan personen vid skrivbordet interagerar med 

varandra vare sig man har för avsikt att göra det eller inte. Som forskare behövs distans, och 

ett sätt för mig att få det var att låta tid gå mellan genomförande och insamlande av 

materialet och analysarbetet. Mer än ett halvår gick mellan genomförande och analys. 

Dessutom är jag inte undervisande lärare i klassen längre och detta distanserar ännu mer. 
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Även elevers och föräldrars intresse för undersökningen har avtagit vilket gör att etiska 

dilemman om anonymitet blir mindre.  

Det samlade empiriska materialet har visat sig vara omfattande. Bara en liten del har 

redovisats och mycket finns kvar att analysera och kan användas till mer än vad som 

kommer fram i den här uppsatsen. Ett sådant exempel är de bilder som finns i materialet. 

Under analysarbetet blev samtalen både i helklass och i de samtalen jag hade med de fyra 

eleverna centrala källor. De talade så starkt att en del av det andra materialet förbleknade i 

betydelse. När jag insåg detta läste jag elevtexter och bilderna med mer fokus. 

Sammanfattningsvis har samtal och texter tillsammans fått utgöra fond för de slutsatser jag 

har dragit av det empiriska materialet. Samtal och text har kompletterat varandra och 

bidragit tillsammans för tolkningen.  

De ämnen som redovisas under kapitlet ”Vi läser tillsammans” framträder ur både elevtexter 

och samtal. Dessa ämnen är de som jag genom mitt analysarbete har uppfattat som centrala 

områden under läsningen, när man ser till klassen som helhet. Mitt beslut att låta hela 

klassen komma till tals men att låta enskilda elevers röster träda fram mer kan ha resulterat i 

att analysen uppfattas som ytlig. En analys som har en eller två elevers läsning som 

utgångspunkt för analys hade förmodligen kunnat ge ett större djup. Material finns för att 

kunna göra sådana läsarporträtt, och skulle kunna kompletteras med ytterligare läsning. 

Antingen med ett annat slag av text, eller en filmläsning i någon annan genre än anime.  

Eftersom valet gjordes att låta hela klassens läsning framträda i arbetet kan det tyckas som 

om de fyra eleverna inte tillräckligt tydligt kommer fram. En av dem, P1 får större utrymme, 

och F1 kommer knappt fram alls i sluttexten. Däremot har hon och alla andra röster haft 

betydelse i arbetet med analysen, även om det inte finns direkta citat eller hänvisningar. Alla 

fyra samtalen har alltså haft betydelse för förståelsen av elevernas läsning av filmen men 

framträder inte specifikt i uppsatsens text. 

Den stora omfattning som materialet har, ser jag som ett resultat av att detta arbete har sin 

grund i att det rör sig om lärarforskning. Material är naturligt undervisningsmaterial och 

resultat av undervisningen och behöver inte särskilt samlas in. Vad som skiljer den här 

undervisningen från annan är den mer omfattande information till föräldrar som behövdes 

för tillstånden att använda deras röster och texter i arbetet. Ljudupptagningarna har jag 
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tidigare bara i ringa omfattning använt mig av, och då med hjälp av en MP 3 spelare som inte 

hade samma förmåga att fånga upp rösterna med den tydlighet som den digitala 

ljudinspelare som nu fanns tillgänglig på skolan gör. Den stora källa till information som 

ljudfilerna har visat sig vara, har fått mig som lärare att vid fler tillfällen använda mig av 

ljudinspelningar. 

7.8 Avslutande kommentar 

Min avsikt har varit att försöka återge en undervisningssekvens med en animefilm som 

gemensam textläsning i en årskurs 3, för att utifrån det kunna få syn på och svara på 

undersökningens frågor. Det är vidare utifrån att det handlar om lärarforskning en fördjupad 

förståelse av min egen undervisning under en mycket begränsad period. Trots att 

undersökningen bara är en liten bit av egentligen ett mycket större sammanhang ger den 

mig kunskaper och lärdomar med in i kommande undervisning. En av dessa lärdomar är att 

tänkbar läsning utifrån lärarens förberedelse och stöd av en lärarhandledning inte alls 

behöver stämma överens med elevernas. Material som både kommer från läraren i 

planering och läraranteckningar samt elevmaterial i både skrivna och verbaltexter har fått 

mig att mer än tidigare förstå att varje läsning är unik och värd att behandlas som just unik. 

Utifrån det är det också självklart att andra forskarögon på min undervisning hade fått syn på 

andra saker och utifrån det dragit helt andra slutsatser än vad jag gjorde. 

Rosenblatt har fokus på undervisningen i sina teorier om transaktionen mellan läsare och 

text, och menar att en ”En undervisningsfilosofi som bygger på ett balanserat erkännande av 

de många komplexa element som utgör den litterära upplevelsen kan gynna utvecklingen av 

en mer fruktbar förståelse och uppskattning av litteraturen” (2002 s. 33). Undervisningens 

upplägg kan vara det avgörande för att genom olika arbetsformer, sociala eller estetiska 

perspektiv få uppleva olika texter på ett balanserat sätt. Det kan då bli ett sätt att bidra till 

ökad uppskattning och lust att läsa.  

Min utgångspunkt är att vi i skolan, utifrån språk i ett vidgat perspektiv, ännu inte, trots att 

både förra och nuvarande styrdokument uttalat har det som förutsättning, i tillräckligt stor 

omfattning använder oss av olika modaliteter. Även utifrån literacyforskning och det 

multimodala samhället som vi befinner oss i, menar jag att starka skäl finns för att variera 
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textslagen mer. Animefilm är ett exempel på variation, som tar in både spelfilmen och 

populärkulturen i skolans textvärldar. 
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8. Sammanfattning 

Uppsatsen har sin bakgrund i att dagens barn befinner sig i en mångt mer mediefylld och 

variationsrik värld än vad skolan utgör. Nya språkliga arenor behöver ta plats i dagens skola 

för att mer ta tillvara elevers literacyerfarenheter från hem och fritid, men också för att 

skolan behöver vara i fas med samhället i övrigt. Film från framför allt tv tittande har alla 

barn med sig som erfarenhet när de börjar skolan, men inte alla har någon större erfarenhet 

med sig från skönlitteratur i form av bild och kapitelböcker. Skolans fokus på traditionellt 

pappersburen skrift menar jag behöver balanseras bättre med den verklighet som resten av 

samhället utgör. 

Med den utgångspunkten väljer jag en animefilm som gemensam text för ett arbetsområde i 

den årskurs tre som jag undervisar i när undersökningen genomförs. Filmen hör hemma 

inom populärkulturen och i animefilmens hemland Japan, är genren populär och har fans i 

alla åldrar. Filmen som heter Min granne Totoro är gjord av den japanska animeregissören 

Hayao Miyazaki, och är från 1988, med svensk premiär 2007. Det typiska både för manga 

(japanska serier och grafiska noveller) och anime är sättet att blanda realistiska miljöer och 

stiliserade figurer. Figurerna har nästan alltid stora ögonen och små munnar. Tanken är att 

de enkla figurerna ska underlätta för tittaren att projicera sina egna känslor och tankar. De 

figurer man ritar ska inte vara avbilder av riktiga människor utan istället visa vad de känner. 

Genom att använda film och i synnerhet en anime, menar jag att möjligheten finns att hitta 

motivation hos den som inte själv läser så bra eller har svårt att skapa inre bilder vid enbart 

uppläsning av text, som vid till exempel högläsning av läraren. Av den anledningen vill jag 

gärna undersöka hur film kan användas i skolans svenskämne som gemensam text och hur 

elever tar emot text som film. 

Syftet med min studie är att undersöka vilka reflektioner, tolkningar och kunskaper kring 

textens innehåll som kommer till uttryck i elevernas skrivna och talade texter, och de bilder 

eleverna producerar i anslutning till den klassgemensamma läsningen av animefilmen Min 

granne Totoro, och på vilka olika sätt det skapas utrymme för medskapande och delaktighet. 

Även på vilka sätt och när eleverna utvecklar sitt språk och uttrycker förståelse för den egna 

identiteten och sin omvärld söker undersökningen svar på. Dessutom har studien som syfte 

att ta reda på hur eleverna förhåller sig till en läsgemenskap med film som pedagogiskt 

redskap. 
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Undersökningen har sin utgångspunkt i min, som lärare i klassen, nyfikenhet på hur en film 

tas emot av barnen i undervisningssammanhang och om de arbetssätt som barnen är vana 

vid under textarbete med pappersburen text både kollektivt och enskilt, är applicerbart även 

på textarbete utifrån film 

En didaktisk inriktning finns också, det vill säga ett intresse för de aktiviteter som finns runt 

läsningen av den aktuella texten, och vad dessa aktiviteter har för betydelse för eleverna och 

deras menings och identitetsskapande? 

I forskningsbakgrunden finner jag att forskning kring litteraturarbete i skolan i Sverige finns 

representerad i en rad forskningsprojekt (Bommarco 2006, Ewald 2007,Hultin 2006, 

Malmgren 1992, Malmgren och Nilsson 1993, Molloy 2002, Schmidt 2013 Tengberg 2011). 

Ett exempel från samma åldersgrupp som den här undersökningen genomförs i är Karin 

Jönssons Litteraturarbetets möjligheter En studie av barns läsning i årskurs F-3 (2007). De 

pedagogiska redskap som beskrivs och diskuteras av Jönsson är i stort samma som används i 

samband med den gemensamma läsningen av den film, som är den här undersökningens 

utgångspunkt för det pedagogiska arbetet i svenskämnet. Andra beröringspunkter med 

Litteraturarbetets möjligheter En studie av barns läsning i årskurs F-3, är att detta arbete rör 

gemensam läsning och dess betydelse för gemenskap och trygghet, samt att båda 

undersökningarna rör sig om lärarforskning.  

Vidare tas forskning upp som berör det vidgade textbegreppet (Olin- Scheller 2007), vikten 

av utgångspunkt i erfarenheter hos eleverna (Fast 2007, Malmgren 1996, Dyson Haas 1997, 

Skoog 2012) och beröringspunkter med andra undersökningar som behandlar läsning av film 

(Söderling 2011, Bazalgette 2009, Golden 2001). 

De teorier som varit min utgångspunkt i analysen av det empiriska materialet har varit 

receptionsteorier eftersom jag vill undersöka mötet mellan betraktaren och texten. Jag 

använder mig av Judith Langers (2005) begrepp om hur vi bygger föreställningsvärldar, men 

även Louise Rosenblatts (2002) transaktionsteori som förklarar förhållandet text och läsare. 

Begreppet flerstämmighet utifrån Olga Dysthe (1996) definition som jag menar handlar om 

en undervisningspraxis som öppnar upp för fler röster än lärarens och där elever lär av 

varandra och både muntligt och skriftligt språk intar centrala platser har varit viktiga 

parametrar i både planering av underviningen, genomförande och analys. 
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Metodansatsen är kvalitativ och undersökningen genomförs i min egen klass, det vill säga 

det som brukar benämnas lärarforskning. Det beslutet togs dels utifrån de svårigheter som 

kan uppkomma för en forskare att få tillgång till andras klassrum, och dels utifrån ett 

intresse av att öka förståelsen av den egna undervisningen och att undersöka de egna 

elevernas förståelse och utveckling, för att utifrån det förändra och förbättra den egna 

praxisen. 

Resultatanalysen är deskriptiv till sin karaktär och det är min avsikt att ta läsaren med in i 

klassrummets samtal för att ta del av både gruppens röst samt enskilda elevers. Texten som 

valts, Min granne Totoro och innehållet i den valdes utifrån tidigare undervisningsinnehåll 

och tanken var att återknyta till ett flyttema, men ur ett annat perspektiv. Till största del 

samlades materialet in under den ordinarie undervisningen. Dokumentationen består av 

läraranteckningar, pedagogiska planeringar, tankeböcker, inspelningar av samtal och 

intervjuer. Även till exempel bilder, texter och andra produkter som är resultat av 

undervisningen, har samlats in och tagits med i analysarbetet.  

En rad olika reflektioner, tolkningar och kunskaper kommer till uttryck i elevernas skrivna 

och talade texter, samt bilder. I analysarbetet har rubriker skapats som jag menar ger en bild 

av det innehåll som visat sig vara centralt och viktigt för elevernas förståelse av filmen. De 

rubriker som jag har använt i analysdelen är Sotspridarna- de svarta småkrypen, Totoro- vad 

eller vem är det?, Det ”nya” huset, Varför kommer mamma inte hem- är hon sjuk? och På 

riktigt eller magiska världar? Utifrån Langers begrepp om föreställningsvärldar för att 

beskriva läsprocessen och hur förståelse av texten utvecklas analyseras det eleverna särskilt 

har lyft i texter och samtal. Även dialogiska relationer (Dysthe 1995 s. 62), lyfts fram för att 

förstå de gemensamma samtalens betydelse för förståelse av text. 

Ett mål i planeringen av arbetsområdet har varit att eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden genom läsning av 

animéfilmen Min granne Totoro. I kapitel 7 Didaktiska reflektioner diskuteras möjligheter 

och hinder för att nå de uppsatta målen, och vilka slutsatser jag har dragit av det empiriska 

materialet. Jag kommer här utifrån de olika avsnitten sammanfattningsvis lyfta fram det som 

jag menar är av särskild betydelse i mina resultat och slutsatser. 

När man väljer film som gemensam text gör man ett textval som de flesta elever har 

erfarenhet av, men inte från skolsammanhang, utan från fritiden. Detta innebär i sin tur att 
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man behöver, utifrån ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv, vara särskilt lyhörd inför 

elevernas tidigare erfarenheter och förståelser av texter som gjorts i en miljö då de kanske 

inte har möjlighet att reflektera, ställa frågor och skapa ny förståelse tillsammans med någon 

annan och i en läsgemenskap. Film som gemensam text och pedagogiskt redskap är troligtvis 

en ganska okänd erfarenhet, vilket man som undervisande lärare behöver förhålla sig till. I 

det här arbetet togs filmen emot positivt vid presentationen, men även i studier av texter 

och inspelade samtal är det tydligt att elever och lärare är intresserade, engagerade och 

aktivt tar del av varandras tankar och förståelse.  

När valet för en gemensam läsning föll på Min granne Totoro bidrog det till att vidga både 

elevernas textvärldar och skolans repertoar av texter. Genom att ta in populärkulturen i 

skolan och ta tillvara även textvärldar som befinner sig utanför vår europeiska 

kulturtradition ökar barnen sina textvärldar även på det sätt att de får lära känna andra 

miljöer, traditioner och seder. Även en animés multimodala design, men ändå sitt fokus på 

bilder på bekostnad av dialog finner jag användbar i ett didaktiskt perspektiv då forskning 

visar att bilderna i till exempel en bilderbok lägger lika viktig grund för literacy som den lästa 

texten (Fast 2008). Min uppfattning är att den mängd av bilder som når oss dagligen kräver 

att vi är duktiga bildläsare för att förstå oss själva och vår omgivning, och i den här 

undersökningen har en anime visat sig vara ett bra pedagogiskt redskap för att utveckla sitt 

bildläsande och även i dess förlängning övat på läsförståelse strategier som man använder 

vid vanlig linjär textläsning. 

Genomlysningen av undervisningens delar visar utifrån min tolkning att det är tillsammans i 

ett samspel som de olika delarna ger som resultat reflektioner, tolkningar och kunskaper och 

utrymme för medskapande och delaktighet skapas. Tas någon av delarna bort blir min som 

forskare eller lärares förståelse om inte bristfällig så i alla fall haltande. Materialet som 

samlades in visade sig vara långt större än som har kunnat analyseras och tagits med här. 

Vilket i sin tur också betyder utifrån min slutsats, att varje analys av elevers skriva och talade 

texter samt bilder är av stor betydelse för att förstå sin egen undervisning och utifrån det 

förändra och förbättra. 
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     Bilaga A 
 

 
Lokal pedagogisk planering i 

 

Svenska och svenska som andraspråk 
so/no/bild/mu 

 
 

För årskurs 
 

Åk 3 
 

Förankring i kursplanens syfte 

Svenska: 

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så 
att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 
syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket 
för att tänka, kommunicera och lära. 

 Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen 
ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och 
tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 
uttrycksformer. 

 I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Religion 

 Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet 
Samhällskunskap 

 reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
Historia 

 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och 
perspektiv på framtiden. 

 Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. 
Geografi 

 utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen 
Biologi 

 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 
själv och sin omvärld. 

 Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget 
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

Bild 

 kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
Musik 

 Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 
kommunikationsmedel. 
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 Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 
 

 

Innehåll 

Svenska och svenska som andraspråk 
Läsa och skriva 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

 Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 
förtydliganden. 

 Handstil och att skriva på dator. 

 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

Tala, lyssna och samtala 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

 Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 
Berättande texter och sakprosatexter 

 Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film,( interaktiva spel och webbtexter). 
Språkbruk 

 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. 

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. 
So 

 Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. 

 Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 
könsroller, jämställdhet och relationer. 

 Skildringar av livet förr och nu i (barnlitteratur, sånger och) filmer, till exempel skildringar av 
familjeliv och skola. 

 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde 
No 

 Berättelser om natur och naturvetenskap 

 Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. 

 Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara 
fenomen i naturen. 

Bild 

 Bildframställning 

 Teckning, måleri, 
Bildanalys 

 Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar 
Musik 

 Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. 
 

Konkretisering av mål 

Elever ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse 

för omvärlden genom läsning/studier av film, som också ingår i svenskundervisningen. 

Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa 
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uttrycksformer kan vara, teater, manuellt bildskapande och är också delar av en fungerande 

språkförmåga. 

 

 

Arbetsformer 

Vi kommer att tillsammans läsa/se filmen ”Min granne Totoro”. Med denna som gemensam 

textupplevelse kommer vi genom samtal, tankeböcker, andra texter, bilder, eventuellt 

dramatiseringar bearbeta vår läsning.  

Samtalen och de egna reflektionerna i tankeböckerna kommer vara bärande delar av 

undervisningen. 

Bedömning 

Bedömningens centrala delar är förmågan att i samtal och i text/bild uttrycka sina tankar och 

sin egen förståelse av den gemensamma texten dvs filmen ”Min granne Totoro”. 

 

 


