
 

 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 

Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp, för Ämneslärarexamen med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 7–9. 

HT 2021  

Fakulteten för lärarutbildning 

 

Berättande genom spelfilm 
och skönlitteratur i 
svenskundervisningen.   
En studie i högstadieelevers 
meningsskapande utifrån Selma 
Lagerlöfs roman Kejsarn av Portugallien 
och dess filmadaption.   

Frida Lindvall   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hkr.se/


 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare                                                                                                                               

Frida Lindvall  

 

Titel                                                                                                                                              

Berättande genom spelfilm och skönlitteratur i svenskundervisningen.                                                                          

En studie i högstadieelevers meningsskapande utifrån Selma Lagerlöfs roman 

Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption.                                                                                                 

 

Engelsk titel                                                                                                                                                                                                   

Narratation through feuture film and fiction in the school subject of Swedish.                                                

A study of students in secondary school meaning-making based on Selma Lagerlöfs 

novel Kejsarn av Portugallien and its film adaptation.                                                                                                               

 

Handledare                                                                                                                 

Christoffer Dahl  

 

Examinator                                                                                                                                                    

Anna Smedberg Bondesson  

 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Sammanfattning                                                                                                                           

Syftet med den här studien är att undersöka högstadieelevers skriftliga 

meningsskapande när de tolkar och analyserar en skönlitterär text, dess 

filmadaption samt hur de ser på att kombinera film och skönlitteratur i 

svenskundervisningen. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna 

genomfördes en kvalitativ studie där 25 högstadieelever fick tolka och analysera 

Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption. Utöver detta beskrev eleverna vad 

det gjorde för deras meningsskapande och förståelse när de tog del av två medier 

samtidigt samt vilka för- och nackdelar de såg med att kombinera film och 

skönlitteratur i svenskundervisningen. I den teoretiska utgångspunkten valdes 

begrepp från den sociosemiotiska och multimodala teoribildningen som kan 

användas såväl på film som skönlitteratur. Begreppen nyttjades även i min analys. 

Resultatet i studien visar att majoriteten av eleverna gör en utförlig och djupgående 

analys när de tolkar Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption. Därtill 

beskriver eleverna fler fördelar än nackdelar med att kombinera skönlitteratur och 

film i svenskundervisningen, trots att ingen av eleverna fått göra det förut. Utifrån 

elevernas skriftliga utsagor går det också att urskilja att de skapar mening, lär sig 

och får en djupare förståelse när de får ta del av två medier samtidigt. Detta 

illustrerar att filmmediet kan stödja skönlitteraturen och vice versa. Därför finns det 

goda skäl att anta att filmen skulle kunna få en given funktion och roll i 

svenskämnets litteraturundervisning. 

 

Ämnesord  

Spelfilm, meningsskapande, intertextualitet, mediereflexivitet, metakognition, 

modaliteter, affordanser, filmadaption.     
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1. Inledning 

Bakgrunden till mitt val av uppsatsämne är att jag under min ämneslärarutbildning 

på Högskolan Kristianstad fått använda mig av spelfilm1 i svenska, historia och 

geografi. I svenska läste jag en kurs som hette Multimodalt berättande år 2020 och 

här sågs filmen som en konstform och ett medium i sin egen rätt. Tillsammans med 

filmvetenskapens analytiska och teoretiska perspektiv och vedertagna genrer fick 

jag möjlighet att lära mig analysera film och att utveckla ett metaspråk för att tala 

och skriva om film.2 

 

Traditionellt sett har filmen haft en underordnad roll i undervisningen, vilket kan 

betraktas som anmärkningsvärt eftersom den funnits med i svenskämnets 

styrdokument och varit obligatorisk i svenskundervisningen ända sedan läroplanen 

Lgr62.3  

Under de första åren höjdes många röster för att 

filmundervisningen skulle bli ett eget ämne på schemat. Det 

ansågs dock inte möjligt att genomföra. Dessutom hade 

filmundervisningen så många beröringspunkter med andra 

ämnen att den ansågs utgöra ett lämpligt integreringsobjekt.4 

 

Citatet visar att många redan från början försökte göra plats åt filmundervisningen 

men att film istället integrerades med andra ämnen. I de tidigare styrdokumenten 

finns också tydliga distinktioner och värdehierarkier mellan högt och lågt, mellan 

den höga finkulturella skönlitteraturen och den låga populärkulturella filmen. Här 

har skönlitteraturen stått i centrum i svenskämnets styrdokument medan filmen stått 

 
1 Spelfilm som definition avser en film som är skapad utifrån ett manus bestående av såväl dialoger 

som scenanvisningar. När jag i fortsättningen använder benämningen film syftar jag i första hand 

på spelfilm om inget annat anges (NE  

https://www.ne.se/ uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spelfilm (hämtad 2021-11-12).  
2 Simon Wessbo. Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevernas meningsskapande 

utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film. Diss., Linköping: 

Linköping Universitet, 2021, 3, 5–6, 101 http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1527615/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2021-11-09).   
3 Ibid., 2 hänvisar även till SOU 1972:9 https://lagen.nu/sou/1972:9#sid4-img (hämtad 2021-11-

09). 
4 SOU 1972:9 https://lagen.nu/sou/1972:9#sid4-img (hämtad 2021-12-30). 

https://www.ne.se/%20uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spelfilm
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527615/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527615/FULLTEXT01.pdf
https://lagen.nu/sou/1972:9#sid4-img
https://lagen.nu/sou/1972:9#sid4-img
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i periferin.5 Följaktligen har filmen setts som ett undantag i skolan framför den 

överordnade verksamheten läsning av böcker.6 Dessa mer eller mindre historiskt 

förankrade, seglivade föreställningar och värderingar av högt och lågt är en direkt 

bidragande faktor till vilket svenskämne som konstrueras i skolan och 

uppfattningarna kan påverka lärares urval av texter i svenskundervisningen.7  

 

Istället för att placera in medier i en hierarki av högt och lågt kan lärare inta ett mer 

inkluderande förhållningssätt till de olika medierna. 8  Genom att bekräfta att 

medierna sällan har skarpa gränser kan film och skönlitteratur likställas och 

komplettera varandra i svenskundervisningen. När elever både får använda en 

skönlitterär text och dess filmadaption får de möjlighet att synliggöra likheter och 

skillnader mellan berättelserna i exempelvis handlingen, karaktärerna och intrigen, 

vilket gör att de kan få en ytterligare medvetenhet och förståelse för respektive 

berättelse.9 Detta kan i sin tur leda till att stärka deras meningsskapande. På detta 

sätt kan filmen få en given funktion och roll i svenskämnets 

litteraturundervisning.10  

 

Det har inte bedrivits mycket forskning om spelfilm i svenskundervisningen, 

särskilt inte forskning som berör grundskolans årskurs sju till nio.11  Dessutom 

 
5 Magnus Persson. Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen. Studentlitteratur: Lund, 2007, 82, 84. 
6 Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon. Skrift i rörelse: Om genrer och kommunikativ förmåga i skola 

och medielandskap. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2007, 245.  
7 Christina Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers 

textvärldar. Diss., Karlstad: Karlstads universitet, 2006, 11, 96, 137 http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:6137/FULLTEXT01.pdfKarlstad (hämtad 2021-11-09).  
8 Petra Magnusson. Meningsskapandets möjligheter: Multimodal teoribildning och multiliteracies 

i skola. Diss., Malmö: Malmö Högskola, 2014, 21 https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:892864/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2021-11-09).  
9 En filmadaption är en berättelse som förflyttats från exempelvis en skriven text till filmens 

medium (Wessbo. Fiktion genom två medier, 1, 5–6, 19, 30, 101, 187–188).    
10 Meningsskapande har sin grund i den sociosemiotiska och multimodala teoribildningen och kan 

ses som en aktivitet där eleverna med hjälp av olika slags tecken och uttryck skapar sig mening i 

en kulturell och social omgivning. Exempel på dessa uttryck och tecken är filmer, radioprogram, 

musik och skönlitteratur (ibid., 6, 21, 28 refererar vidare till Gunther R. Kress och Theo Van 

Leeuwen. Multimodal discourse – the modes and media of contemporary communication. London: 

Arnold, 2001; Gunther R. Kress. Multimodality: a social semiotic approach to contemporary 

communication. London: Routledge, 2010, 2, 79, 189).  
11 Gustav Skar & Michael Tengberg. Vilken forskning bedrivs egentligen inom forskningsfältet 

svenska med didaktisk inriktning? I Mångfaldens möjligheter: litteratur och språkdidaktik i 

Norden. Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam och Olle Widhe (red.), 

2014, 353–369 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:6137/FULLTEXT01.pdfKarlstad
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:6137/FULLTEXT01.pdfKarlstad
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:892864/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:892864/FULLTEXT01.pdf
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saknas studier som systematiskt undersöker hur elever skapar mening, förstår, 

tolkar och skriver om spelfilm i svenskundervisningen samt när de tar del av flera 

medier samtidigt, såsom skönlitteratur och film.12 Jag vill därför undersöka detta 

genom att granska högstadieelevers skriftliga meningsskapande när de får tolka och 

analysera en skönlitterär text, dess filmadaption samt hur de ser på att kombinera 

film och skönlitteratur i svenskundervisningen. 13  Resultatet i uppsatsen ämnar 

tillföra såväl allmän som fördjupad kunskap om hur en skönlitterär text och en 

filmadaption kan användas didaktiskt för att utveckla elevernas meningsskapande.   

 

Valet av skönlitterär text och spelfilm föll på den svenska klassikern Kejsarn av 

Portugallien av Selma Lagerlöf från 191414 och dess filmadaption av Lars Molin 

från 1992.15 Lagerlöf är en betydelsefull svensk författare vars verk lever kvar och 

läses än idag. I Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption får eleverna ta del 

av en annan tids språk, värderingar och föreställningar16 som kan bidra till att de 

själva utvecklar sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Mitt val passar därför även in utifrån svenskämnets syfte i Lgr22 som börjar gälla 

höstterminen 2022:    

I undervisningen ska eleverna möta samt få utveckla kunskaper 

om skönlitteratur från olika tider […] Eleverna ska också ges 

möjlighet att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk 

[…]. I mötet med olika typer av texter […] och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.17 

 
https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2014/12/m_ngfaldens_m_jligheter_201

41123_pdf_57141.pdf (hämtad 2021-11-14). 
12 Wessbo. Fiktion genom två medier, 15, 19.   
13 En filmadaption är en berättelse som förflyttats från exempelvis en skriven text till filmens 

medium (Ibid., 30).    
14 Selma Lagerlöf. Kejsarn av Portugallien. Bonniers förlag, 1962 http://runeberg.org/portugal/ 

(hämtad 2021-11-13).  
15 Lars Molin. Kejsarn av Portugallien (TV-program), 1992 

https://www.svtplay.se/kejsarn-av-portugallien (hämtad 2021-11-13).  
16 Gunilla Molloy. Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur, 2011, 15–16. 
17 Kursplanen i svenska, 2022, 1 

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf  

(hämtad 2021-12-26).  

https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2014/12/m_ngfaldens_m_jligheter_20141123_pdf_57141.pdf
https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2014/12/m_ngfaldens_m_jligheter_20141123_pdf_57141.pdf
http://runeberg.org/portugal/
https://www.svtplay.se/kejsarn-av-portugallien
https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Spelfilm i svenskundervisningen är ett outforskat område, särskilt i årskurserna sju 

till nio. Därtill saknas studier som systematiskt undersöker hur elever skapar 

mening, förstår, tolkar och skriver om spelfilm i svenskundervisningen samt när de 

tar del av flera medier samtidigt, såsom skönlitteratur och film. Syftet med den här 

studien är därför att undersöka högstadieelevers skriftliga meningsskapande när de 

får tolka och analysera en skönlitterär text och dess filmadaption, nämligen Kejsarn 

av Portugallien och hur de ser på att kombinera film och skönlitteratur i 

svenskundervisningen. För att besvara syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

• Hur tolkar och analyserar eleverna första kapitlet i romanen Kejsarn av 

Portugallien och dess filmadaption?  

• Vad gör det, enligt elevernas egna beskrivningar, för deras 

meningsskapande och förståelse när de både tar del av en film och en 

skönlitterär text samtidigt?  

• Vilka för- och nackdelar ser eleverna med att kombinera film och 

skönlitteratur i svenskundervisningen?  

1.2 Disposition 

I kapitel två beskrivs de centrala begrepp och definitioner som är vanligt 

förekommande i studien. Vidare i kapitel tre redogörs och behandlas tidigare 

forskning. I den teoretiska förankringen i kapitel fyra presenteras min valda teori.  

I kapitel fem framställs val av metod och material. Därefter presenteras resultat och 

analys i kapitel sex. Slutligen diskuteras och sammanfattas de viktigaste resultanten 

och slutsatserna i kapitel sju, avslutande diskussion.  
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2. Centrala begrepp och definitioner  

I detta avsnitt förtydligas och definieras centrala begrepp som är vanligt 

förekommande i min studie. Begreppen kursiveras första gången de nämns. Vissa 

av begreppen i detta avsnitt kommer även användas i min teoridel samt för att 

analysera och tolka min empiri.    

2.1 Det vidgade textbegreppet  

Först år 2000 stod det vidgade textbegreppet utskrivet i svenskämnets läroplan för 

grundskolan. 18  Utifrån ett vidgat textbegrepp kan lärare ta in texter i 

svenskundervisningen oavsett medium, såväl skriftbaserad litteratur som visuell 

film. Dessa texter anses då tillhöra samma vida textkategori. Steget från skriftkultur 

till mediekultur kan konstateras vara ett faktum.19 Lärare förväntas utifrån ett vidgat 

textbegrepp även ta hänsyn till elevernas medieteknologiska och populärkulturella 

preferenser i undervisningen.20 Därför behöver lärare dels ha en bred beläsenhet 

som innefattar ett brett språk- och textbegrepp, dels ha kunskaper om textanalys 

och alla möjliga sorters texter. Följaktligen krävs en lärarutbildning och en 

fortbildning för verksamma lärare som fokuserar på läsning av texter från bredare 

och nyare perspektiv.21  

 

I de nuvarande läroplanerna Lgr11 och Gy11 skrivs inte det vidgade textbegreppet 

fram utan istället används beteckningarna estetiska uttrycksformer.22 Även om det 

vidgade textbegreppet som begrepp inte heller står utskrivet i den reviderade 

kursplanen, Lgr22, för grundskolan i svenska som börjar gälla höstterminen 2022, 

lyfter Skolverket ändå fram betydelsen av andra texter än bara de skrivna. Elever 

kan genom annat estetiskt berättande som exempelvis film utveckla sitt språk, den 

egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.23 

 
18 Söderling. Att sätta erfarenheter i rörelse, 18–19.  
19 Magnus Persson. Varför läsa litteratur? 82.  
20 Elmfeldt & Erixon. Skrift i rörelse, 17. 
21 Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 4, 18, 234–235.   
22 Magnusson. Meningsskapandets möjligheter, 15.  
23 Kursplanen i svenska, 2022, 1 

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf  

(hämtad 2021-12-26). 

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf


 12 (59) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

2.2 Semiotiska resurser, multimodala texter och 

intertextualitet   

Historiskt sett betyder ordet läsning att sätta ihop olika element till en (ny) helhet 

och det visar att något liknade sker med ljud och bilder. Det innebär att utöver att 

läsa sammanfogade bokstäver och ord går det också att läsa texter där olika 

uttrycksformer, semiotiska resurser såsom bild, kroppsspråk, ljud, skrift och ljus 

samspelar. När dessa semiotiska resurser kombineras kallas de även för 

multimodala texter.24  

 

Det betyder att i mötet mellan en texts element och läsarens huvud, bestående av 

erfarenheter, kunskaper, åsikter och attityder, får texten en mening. När läsaren 

försöker förstå och skapa mening i en text skapas en förståelsehorisont. Utifrån 

tidigare erfarenheter skapas förväntningar om vad texten är, hur den ser ut och vad 

den ska innehålla, vilket också är avgörande för att uppfatta och förstå hur den ska 

läsas.25  

 

Ett annat begrepp för att förklara förståelsehorisont är intertextualitet.  Det innebär 

en film eller en texts kontaktytor gentemot andra texter och filmer som kan anspela 

på läsarens kännedom om andra texter och filmer. Därför kan läsaren också känna 

igen sig i det mediala rummet.26 Genom olika slags berättelser kan läsaren även 

skapa mening i sitt liv och få en förståelse av sin omvärld och sig själv.27 

2.3 Meningsskapande, metakognition och 

mediereflexivitet   

En skönlitterär text och dess filmadaption kan användas i kombination i 

svenskämnets litteraturundervisning. På detta sätt kan de båda medierna likställas 

 
24 Jostein, Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. 3 upplagan. Göteborg: Daidalos, 2011, 145; 

Söderling. Att sätta erfarenheter i rörelse, 19, 122; Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 

18.   
25 Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle, 179.  
26 Lars Gustav Andersson & Erik Hedling. Filmanalys - en introduktion. Lund: studentlitteratur, 

1999, 17.  
27 Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 11.  
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och komplettera varandra. En filmadaption är en berättelse som förflyttats från 

exempelvis en skriven text till filmens medium. När elever använder både den 

skönlitterära texten och dess filmadaption kan likheter och skillnader mellan 

berättelserna synliggöras, vilket gör att eleverna kan få en ytterligare medvetenhet 

och förståelse för respektive berättelse. Detta kan i sin tur leda till att stärka deras 

meningsskapande.  När de båda medierna samspelar kan läsning, metakognition och 

mediereflexivitet främjas.28  

 

Metakognition innebär i detta fall att elever reflekterar över sina egna tankar, 

upplevelser och förståelse när de ser en visuell film och läser en tryckt skönlitterär 

text.  Mediereflexivitet handlar om reflektioner om själva mediet, hur mediet 

används, fungerar och uppfattas. Således kan mediereflexivitet bidra till att elever 

kan synliggöra mediet och dess effekter.29 För när eleverna använder olika medier 

som skönlitteratur och film leder det till att de kan framkalla fantasier, bearbeta 

erfarenheter samt ge uttryck åt sina värderingar som ingår i deras 

identitetsarbete/identitetsformation. Därför har begreppet mediereflexivitet en 

dubbel innebörd där identitetsarbetet och förmågan att använda medierna inte kan 

skiljas åt.30 

 

Meningsskapande har sin grund i den sociosemiotiska och multimodala 

teoribildningen och kan ses som en aktivitet där eleverna med hjälp av olika slags 

tecken och uttryck skapar sig mening i en kulturell och social omgivning. Exempel 

på dessa uttryck och tecken är filmer, musik, radioprogram och skönlitteratur.31 

Inom sociosemotiken uppstår mening ständigt och finns överallt, vilket är en viktig 

grund i den multimodala teoribildningen. Det multimodala perspektivet ger därmed 

 
28 Wessbo. Fiktion genom två medier, 1, 30–31, 88, 187–188 refererar vidare till Thomas Leitch. 

Adaptation and Intertextuality, or, What Isn't an Adaptation, and What does it Matter? I Cartmell, 

D. (red.). A companion to literature, film, and adaptation. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012, 91.   
29 Ibid., 94–95;   
30 Elmfeldt & Erixon. Skrift i rörelse, 121–122, 124, 130, 139.     
31 Wessbo. Fiktion genom två medier, 6, 21 refererar vidare till Gunther R. Kress och Theo Van 

Leeuwen. Multimodal discourse – the modes and media of contemporary communication. London: 

Arnold, 2001; Gunther R. Kress. Multimodality: a social semiotic approach to contemporary 

communication. London: Routledge, 2010, 2. 
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tillsammans med sociosemiotiken en bred förståelse för meningsskapande. 32  

”Lärande är resultatet av meningsskapande och ger nya kunskaper om världen 

samtidigt som det förändrar identiteten hos individen. Meningsskapande är ett vitt 

begrepp. Det innefattar lärande, kunskap, information och makt och är […] ständigt 

pågående processer, medvetna och omedvetna”. 33 Det innebär att 

lärande/meningsskapande sker oavbrutet såväl medvetet som omedvetet.   

 

Film och skönlitteratur innehåller också olika modaliteter och därför kommunicerar 

och skapar de mening på olika sätt. 34  Därmed råder det strukturella skillnader 

mellan de båda medierna när det kommer till modaliteter och affordanser.  

2.4 Modaliteter och affordanser  

En film är i först hand multimodal, vilket betyder att den innehåller olika 

modaliteter som samspelar såsom ljudspår, muntligt tal och musik. En skönlitterär 

text är däremot monomodal eftersom den först och främst innehåller skrift.35  

 

När det kommer till affordanser, vilket är de materiella aspekterna av modaliteterna, 

kan dessa synliggöras genom att urskilja vilka möjligheter och begräsningar som 

finns hos filmen och novellen när de brukas och förstås. Filmen projiceras på en vit 

duk (material) och det sker ett gemensamt mottagande och den visas bara en gång 

(brukas). En begränsning kan vara att eleverna inte kan gå tillbaka i denna text 

(förstås). En skönlitterär text är en pappersburen text (material) och det sker en tyst 

individuell läsning där eleverna även kan styrka under och markera i texten 

(brukas). En möjlighet kan vara att eleverna kan gå tillbaka i texten (förstås).36  

 
32 Magnusson. Meningsskapandets möjligheter, 38, 42–43 hänvisar till Gunther R. Kress. 

Multimodality, A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge, 

2010, 2.  
33 Ibid., 34 refererar till Gunther R. Kress. Multimodality. A social semiotic approach to 

contemporary communication. London: Routledge, 2010, 5.  
34 Wessbo. Fiktion genom två medier, 6, 21, 28 refererar vidare till Gunther R. Kress och Theo 

Van Leeuwen. Multimodal discourse – the modes and media of contemporary communication. 

London: Arnold, 2001; Gunther R. Kress. Multimodality: a social semiotic approach to 

contemporary communication. London: Routledge, 2010, 2. 
35 Ibid., 29. 
36 Ibid., 28–30, 79, 138, 149 refererar vidare till Gunther R. Kress. Multimodality: a social 

semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge, 2010, 79, Gunther R. 

Kress & Theo Van Leeuwen. Multimodal discourse – the modes and media of contemporary 
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3.  Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogör jag för aktuell forskning inom området spelfilm i 

svenskundervisningen genom att diskutera vilken funktion och roll spelfilmen har 

i just svenskundervisningen och i styrdokumenten. Eftersom några av studierna 

även inriktar sig på skönlitteratur blir det naturligt att vid vissa tillfällen jämföra 

film med skönlitteratur. Avslutningsvis följer en sammanfattning av tidigare 

forskning.   

3.1 Spelfilmens funktion och roll i svenskundervisningen  

Christina Olin-Schellers doktorsavhandling, Mellan Dante och Big Brother (2006) 

syftar till att utifrån ett vidgat textbegrepp studera gymnasieelevers reception av 

och möte med olika fiktiva texter i svenskundervisningen och på fritiden. Då visade 

tidigare forskning att det var sällsynt med studier som satte relationen mellan olika 

texter som exempelvis film och skönlitteratur i centrum utifrån ett vidgat 

textbegrepp.37 

 

Olin-Scheller kommer i sin studie fram till att elevernas fritidsläsning och skolans 

läsning har en begränsad kontakt med varandra och upplevs äga rum i två separata 

världar. Vid samma tillfälle ställer hon frågan om detta egentligen är ett problem 

och kommer fram till att fritiden och skolan ändå ska fylla olika funktioner för 

eleverna. Hon refererar vidare till Kathleen McCormicks teori och menar att   

spänningsfälten mellan de olika textvärldarna både kan ses som en nyckel för att 

förstå kollisioner (om textens, filmens och läsarens repertoarer är för olika), 

matchningar mellan de olika repertoarerna (om läsarens förväntningar infrias i 

filmen och texten) och som central för elevernas lärande och meningsskapande. 

Detta spänningsfält (när texten, filmens och läsarens repertoarer är tillräckligt lika 

men när det samtidigt uppstår en konflikt mellan de olika repertoarerna exempelvis 

 
communication. London: Arnold, 2001, 20 och James J. Gibson. The ecological approach to 

visual perception. Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1979, 125.  
37 Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 4, 13, 19, 22 hänvisar till Nationalencyklopedin 

när hon definierar fiktion som ”en text som inte påstår eller hävdar det som den (tolkad i bokstavlig 

mening) utsäger”. Fiktion är alltså en påhittad text.  
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när det kommer till värderingar) kan svensklärare dra nytta av i sin undervisning 

när elever ska utveckla ett kritiskt förhållningsätt till vad de ser och läser.38  

 

Svensklärarna i Olin-Schellers använder främst film som illustration, utfyllnad och 

jämförelse. Som jag ser det går det utifrån hennes klassrumsobservationer även att 

urskilja ett fjärde förhållningssätt till hur film används i svenskundervisningen och 

det är som belöning.39 Enligt Olin-Scheller indikerar dessa olika förhållningssätt att 

filmen inte har en funktion som en självständig konstnärlig produkt bland lärarna i 

studien och att det vidgade textbegreppet inte fått genomslag i praktiken. För det 

första bidrar det till att filmen enbart fungerar som stöd, komplement eller 

åskådliggörande till skönlitteratur. För det andra medför det också att filmen 

värderas lägre jämfört med den skönlitterära texten som därmed utgör normen i 

svenskundervisningen. För det tredje leder det till att budskapet upprätthålls i 

svenskundervisningen, att böcker anses ge bildning och kunskap medan film 

tvärtom står för underhållning och avslappning, bland annat eftersom eleverna vid 

filmvisning får äta godis, dricka läsk och möblera om i klassrummet för att sitta mer 

bekvämt.40 

 

Den enda studien som berör film på högstadiet är Maria Söderlings licentiatuppsats, 

Att sätta erfarenheter i rörelse (2011). Hon undersöker hur svenskundervisningen 

kan förvalta elevers erfarenheter av film med syfte att få en ökad kunskap om hur 

 
38 Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 33, 156–157, 214, 232 refererar till Kathleen 

McCormick i The Culture of Reading and the Teaching of English. Manchester/New York, 1994, 

81, 87.  
39 ’Film som illustration’ syftar till att belysa en litteraturhistorisk epok med en viss tidsperiods 

ideal och idéer och kan utgöras av en filmadaption av ett klassiskt verk. Filmen ses som ett 

snabbare sätt att ta del av en text, men den analyseras och bearbetas i en mycket liten utsträckning. 

’Film som utfyllnad’ syftar till att förstärka eller exemplifiera ett tema. Filmen används då som ett 

extra inslag i slutet av ett arbetsområde och består främst av elevernas personliga upplevelser 

framför en analys eller bearbetning av filmen. Skönlitteraturen har ändå en mer överordnad roll 

och funktion än filmen.  

’Film som jämförelse’ syftar till en jämförande studie mellan en skönlitterär text och dess 

filmadaption. Eleverna ska känna igen och ge exempel på den skrivna texten i filmen och därför 

bearbetas och analyseras inte filmen i någon större utsträckning. Det skönlitterära verket utgör 

ändå den ”rätta” versionen.  

’Film som belöning’ syftar till att användas som morot och filmen utlovas om eleverna utför sina 

uppgifter på ett tillfredställande sätt. Därmed används filmen enbart som underhållning och 

avslappning (Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother, 108, 112–113).   
40 Ibid., 108–109, 113, 137, 141, 241.   



 17 (59) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

eleverna ’läser film’. När studien kom ut visade tidigare forskning att lärare 

använde sig i en begränsad omfattning av elevers erfarenheter av film utanför 

skolan i svenskundervisningen.41  

 

Vad minns ni egentligen från svenskundervisningen i årkurs fyra till sex? Denna 

fråga ställer Söderling till sina elever i årskurs sju. Genom intervjusvaren 

konstateras att de inte alls sett på film inom ramen för svenskundervisningen. När 

film väl använts i andra ämnen har det främst varit som belöning och utfyllnad. 

Dessutom har vissa av eleverna varken fått delta i litteratur- eller i filmsamtal. 

Söderling betonar att detta är samtal där de kan samspela, skapa nya erfarenheter 

och få en ökad förståelse för att olika läsare kan uppleva en text på olika sätt.42 En 

stor utmaning för lärare i svenskundervisningen är därför att skapa ett 

klassrumsklimat där eleverna vill utforska sin egen läsning och ta del och lyssna på 

andras, i avsikt att lika och olika åsikter, upplevelser, värderingar och erfarenheter 

ska synliggöras. Ett sätt att få in deras erfarenheter från fritiden i 

svenskundervisningen är att använda explicita intertextuella referenser där de får 

berätta om texten och filmen de läst/sett i undervisningen påminner om något annat 

de sett/läst. Söderling understryker även att det är nödvändigt att eleverna tillägnar 

sig lässtrategier där de lär sig ’läsa film ur olika faser’ samt att de får kunskaper 

om hur olika semiotiska resurser (ljud, kroppsspråk, skrift, ljus och bild) fungerar 

och samverkar. De olika förslagen kan resultera i de kan skapa en förmåga att 

kritiskt analysera, granska och medvetet undersöka medierade bilder av världen.43 

 
41 Söderling använder benämningen ’läsa film’ när eleverna ser på film i hennes studie på grund av 

att hon anser att de är aktiva i meningsskapandet av filmen. Hon menar att ”en van filmläsare för 

med sig en mängd erfarenheter av berättelser till mötet med en ny film […] Under läsningen av 

filmen deltar läsaren i skapandet av den genom att fånga upp ledtrådar, dra sig till minnes tidigare 

information han/hon har fått ta del av och genom att förutse vad som kommer att hända.” 

(Söderling. Att sätta erfarenheter i rörelse, 16, 19, 34, 99, 178).    
42 Ibid., 49–51, 58, 125.  
43 Fas 1 ”Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld”: Läsaren letar efter ledtrådar om 

textvärlden och tar hjälp av sina egna erfarenheter och kunskaper för att få en bred och ytlig 

uppfattning om exempelvis textens miljöer, handling och karaktärer.  

Fas 2 ”Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld”: Läsaren fördjupar sin läsning 

genom att ytterligare koppla samman texten med sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta 

kan både resultera i att nya idéer och tankar väcks och att föreställningar om texten utvecklas och 

förändras.  

Fas 3 ”Att stiga ut och tänka över det man vet”: Läsaren reflekterar över vad den redan känner till 

och vet och vad idéerna i textvärlden kan innebära för läsarens liv. Allmänna erfarenheter och 

kunskaper kan således utvecklas.  
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Den nyaste studien, Simon Wessbos doktorsavhandling, Fiktion genom två medier 

(2021) syftar till att undersöka gymnasieelevers meningsskapande utifrån film och 

skönlitteratur inom ramen för litteraturundervisningen i svenskämnet. 44  Fyra 

parallellklasser får skriva reflektioner om Hjalmar Söderbergs tryckta novell 

”Pälsen” från 1898 och/eller dess filmadaption med samma namn från 2008. 

Elevers meningsskapande studeras utifrån fyra olika situationer: 1) Elever läser 

novellen 2) Elever ser filmen 3) Elever läser först novellen och därefter ser de på 

filmen 4) Elever ser först på filmen och därefter läser de novellen. Detta är 

situationer som kan förekomma i svenskundervisningen och därmed kan studien 

beskrivas som praktiknära. För övrigt saknas denna typ av studier som ägnar sig åt 

att systematiskt undersöka hur elever skapar mening, förstår, tolkar och skriver om 

film i svenskundervisningen samt när de tar del av flera medier samtidigt, såsom 

skönlitteratur och film.45 

 

En fråga som Wessbo förmodar att många lärare möts av inom svenskämnets 

litteraturundervisning idag är om eleverna kan få se filmen istället för att läsa 

boken. 46  Som alternativ för att använda antingen eller, belyser han att en 

skönlitterär text och dess filmadaption kan användas i kombination, dels för att 

synliggöra likheter och skillnader mellan exempelvis handlingen, karaktärerna och 

intrigen, dels i avsikt att skapa ytterligare medvetenhet och förståelse för respektive 

berättelse. Detta kan även medföra att eleverna reflekterar över sitt eget 

meningsskapande och intar en metakognitiv position och/eller ett metareflexivt sätt. 

Det förstnämnda innebär att de uppmärksammar hur det fungerar för dem själva när 

de ser filmen jämfört med när de läser den skönlitterära texten. Det sistnämnda 

betyder att de jämför och reflekterar över vad de olika medierna utgörs av och vad 

 
Fas 4”Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen”: Läsaren intar ett kritiskt förhållningssätt och 

skapar en distans mellan sig själv och textvärlden genom att jämföra exempelvis med andra 

erfarenheter och andra texters uppbyggnad (Ibid., 109–110, 115, 121–122, 125, 130–132, 136 

refererar till Judith A. Langer. Litterära föreställningsvärldar: Litteraturundervisning och litterär 

förståelse. Göteborg: Daidalos, 2005).    
44 Med meningsskapande avser Wessbo hur eleverna i ett skolsammanhang skapar mening om film 

’att skapa mening som filmåskådare’ och om skönlitteratur ’att skapa mening som läsare’ eller 

bådadera och vilka konsekvenser det får för svenskundervisningen och för eleverna (Wessbo. 

Fiktion genom två medier, 1, 22, 24, 32).  
45 Ibid., 15, 19, 33–35.    
46 Ibid., 1.  
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medierna förmår att berätta. Han illustrerar därför att filmmediet bland annat kan 

fungera som en stödstruktur vid sidan om lässtrategier och litteratursamtal. På detta 

sätt kan filmen få en given funktion och roll i svenskämnets 

litteraturundervisning.47  

3.2 Spelfilmens funktion och roll i styrdokumenten  

I Petra Magnussons doktorsavhandling: Meningsskapandets möjligheter (2014) och 

i Wessbos studie analyseras film och skönlitteratur i svenskämnets styrdokument. 

Magnusson konstaterar att även om skönlitteraturen har fått konkurrens om 

utrymmet i svenskämnet, bland annat till följd av den medieteknologiska 

utvecklingen, förefaller den skönlitterära texten fortfarande ha en unik position 

framför andra texter som film i styrdokumenten Lgr 11 och Gy11. Hon framhåller 

att med en tydligare multimodal begreppsapparat i styrdokumenten i grundskolan 

och för gymnasiet med begrepp som exempelvis multimodala texter och visuell film 

kan skönlitteraturen vara en av flera delar i ett multimodalt meningsskapande. Detta 

medför att den skönlitterära textens funktion och roll problematiseras i hennes 

studie. Följaktligen menar hon att lärare behöver förhålla sig till att 

utgångspunkterna för läsning i traditionell form förändras i den medieteknologiska 

utvecklingen och därtill även möjligheterna och förutsättningarna för 

meningsskapande.48  

 

Några år efter Magnusson tolkar även Wessbo film och skönlitteratur i 

svenskämnets styrdokument Gy11. Han problematiserar filmens otydliga funktion 

och roll och menar att det kan betraktas som anmärkningsvärt då filmen funnits med 

så pass länge både i styrdokumenten och i svenskundervisningen. Han påtalar också 

att detta kan medföra en utmaning för svensklärare som konkret ska tolka, förstå 

och därefter implementera styrdokumenten i praktiken i undervisningen.49 Enligt 

Wessbo kan lärarna inta två skilda förhållningssätt till film och skönlitteratur i 

styrdokumenten. Den första hållningen är att det finnas en åtskillnad mellan de båda 

 
47 Ibid., 1, 19, 30–31, 101, 187–188.  
48 Magnusson. Meningsskapandets möjligheter, 10–11, 23, 208, 212–213, 233.    
49 Wessbo. Fiktion genom två medier, 3, 5–6.    
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medierna. Här betraktas film som en konstform och ett medium i sin egen rätt 

tillsammans med filmvetenskapens analytiska och teoretiska perspektiv och 

vedertagna genrer. Precis som vid en skönlitterär text kan lärare då ta in en film i 

undervisningen och granska, analysera och diskutera den som i Söderlings studie. 

Den andra hållningen innebär att lärare bekräftar att medierna sällan har skarpa 

gränser och att olika medier som film och skönlitteratur kan integrera. Här ses film 

tillsammans med skönlitteratur som ett medium för fiktivt berättande och med stöd 

av olika analytiska och teoretiska perspektiv kan de undersökas och inkluderas 

inom samma svenskämne som i Wessbos egen studie.50 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Med utgångspunkt i den tidigare forskningens tolkningar av de nuvarande 

styrdokumenten Lgr11 och Gy11 tyder mycket på att filmen fortfarande har en 

otydlig funktion och roll framför allt i relation till skönlitteraturen. Svensklärarna i 

den redovisade forskningen använder film på många olika sätt och den har därför 

olika funktioner, exempelvis som åskådliggörande (illustration), jämförelse (stöd) 

och utfyllnad (komplement) till en skönlitterär text eller som belöning när eleverna 

utfört sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. När filmen används på detta sätt 

upprätthålls en inställning bland både lärare och elever att filmen står för 

avslappning och underhållning medan litteraturen står för kunskap och bildning. I 

Wessbos studie likställs filmen med litteraturen och tillsammans används de som 

medium för fiktivt berättande i svenskämnets litteraturundervisning. Eleverna får 

möjlighet att jämföra likheter och skillnader mellan en skönlitterär text och en 

filmadaption, vilket gör att de får ytterligare förståelse för respektive berättelse. 

Med tanke på att Wessbo identifierat en kunskapslucka, att det saknas forskning 

som systematiskt undersöker hur elever skapar mening, förstår, tolkar och skriver 

om film i svenskundervisningen samt när de tar del av flera medier samtidigt, såsom 

skönlitteratur och film, tar mitt examensarbete vid där den tidigare forskningen 

slutar. 

 
50 Ibid., 3, 5–6, 19.   



 21 (59) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4. Teoretisk förankring  

Med hänsyn till syfte och frågeställningar i min studie, sätts både film och 

skönlitteratur i centrum. Därför är det lämpligt att låta det multimodala perspektivet 

på meningsskapande ligga till grund för min studie med begrepp som såväl kan 

användas på film som skönlitteratur. Begreppen kommer både användas som en 

tolkningsbakgrund och för att analysera och beskriva mitt empiriska material.   

4.1 Det multimodala perspektivet på meningsskapande  

Meningsskapande har sin grund i den sociosemiotiska och multimodala 

teoribildningen och betraktas vara en aktivitet där människor med hjälp av olika 

slags tecken och uttryck skapar sig mening i en social och kulturell kontext. 

Exempel på dessa uttryck och tecken är filmer och skönlitteratur. 51  Det 

multimodala perspektivet ger tillsammans med sociosemiotiken en bred förståelse 

för meningsskapande.52 Följaktligen går det inom det multimodala perspektivet på 

meningsskapande både att läsa sammanfogade bokstäver och ord samt texter där 

olika uttrycksformer, semiotiska resurser som bild, kroppsspråk, ljud, skrift och ljus 

samspelar. När dessa semiotiska resurser kombineras kallas de även för 

multimodala texter.53 Således kan olika bilder och perspektiv av meningsskapande 

möjliggöras.54  

 

Skönlitteratur och film innehåller olika modaliteter och affordanser, närmare 

bestämt olika menings- och betydelsepotentialer.55 Begreppen är därför väsentliga 

i det multimodala perspektivet på meningsskapande och för min studie i avsikt att 

 
51 Wessbo. Fiktion genom två medier, 6, 21 refererar vidare till Gunther R. Kress och Theo Van 

Leeuwen. Multimodal discourse – the modes and media of contemporary communication. London: 

Arnold, 2001; Gunther R. Kress. Multimodality: a social semiotic approach to contemporary 

communication. London: Routledge, 2010, 2. 
52 Magnusson. Meningsskapandets möjligheter, 43 hänvisar till Gunther R. Kress. Multimodality, A 

social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge, 2010, 2. 
53 Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle, 145; Söderling. Att sätta erfarenheter i rörelse, 19, 122; 

Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 18.   
54 Magnusson. Meningsskapandets möjligheter, 39 refererar till Gunther R. Kress & Theo. Van 

Leeuwen. Multimodal discourse, the modes and media of contemporary communication. London: 

Arnold, 2001.  
55 Ibid., 39.  
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kunna lägga märke till om eleverna jämför de materiella aspekterna av 

modaliteterna, det vill säga vilka möjligheter och begränsningar som föreligger i de 

olika medierna när de brukas och förstås.56Även begreppen metakognition och 

mediereflexivitet är centrala för att kunna se likheter och skillnader i elevernas 

skriftliga meningsskapande. Det förstnämnda i avsikt att kunna uppmärksamma hur 

det fungerar för eleverna själva, deras upplevelse och förståelse när de läser den 

skönlitterära texten och ser dess filmadaption. Det sistnämna för att kunna urskilja 

om de jämför och reflekterar över vad de olika medierna utgörs av och vad medierna 

förmår att berätta. 57  Därutöver är begreppet intertextualitet relevant för att se 

textens och filmens kontaktytor gentemot andra texter och filmer som kan anspela 

på elevernas kännedom om andra texter de läst och/eller sett samt om deras 

förståelse och meningsskapande ökar när de känner igen sig i det mediala rummet.58  

 

I val av teoretisk förankring finns dock kritiska synpunkter att beakta, som att min 

studie inte är teoretisk mångfasetterad eftersom jag inte använt teorier från flera 

olika vetenskapliga fält.  Å andra sidan finns det en begränsning med att använda 

många olika teorier och teoretiska begrepp, vilket kan leda till att de teoretiska 

utgångspunkterna stundtals kan upplevas som ytliga. Med ytliga menas att teorierna 

inte diskuteras utförligt och att man inte går ner på djupet på allt man tar sig an att 

begreppsmässigt förklara. De olika teoretiska begreppen som presenterats i detta 

avsnitt är således relevanta för min studie då de också kommer användas för att 

analysera mitt material. Nämligen högstadieelevernas skriftliga meningsskapande 

när de tolkar och analyserar första kapitlet av Kejsarn av Portugallien och dess 

filmadaption, vad det gör för elevernas meningsskapande och förståelse när de både 

tar del av en film och en skönlitterär text samtidigt och hur de ser på att kombinera 

film och skönlitteratur i svenskundervisningen. De olika begrepp som valts används 

främst i avsikt att få en djupare och bredare bild över elevernas meningsskapande 

samt för att skilja elevsvaren åt. Följaktligen får jag med stöd av begreppen 

möjlighet att urskilja saker ur olika perspektiv och infallsvinklar. Mer om detta i 

nästa avsnitt.  

 
56 Wessbo. Fiktion genom två medier, 29–30. 
57 Ibid., 28, 94.  
58 Andersson & Hedling. Filmanalys - en introduktion, 17.  
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5. Metod och material  

I detta avsnitt redogörs mitt tillvägagångsätt för att systematiskt genomföra denna 

studie. Jag belyser och diskuterar val av skönlitterär text och filmadaption, 

metodval, urval, analysmetod och forskningsetiska överväganden.       

5.1 Val av skönlitterär text och filmadaption  

Valet av skönlitterär text och filmadaption föll som tidigare nämnts på den svenska 

klassikern, Kejsarn av Portugallien. I Gunilla Mollys bok: Selma Lagerlöf i 

mångfaldens klassrum, används Kejsarn av Portugallien på gymnasiets första 

termin.59 Det fungerade även i min studie att använda första kapitlet i romanen och 

dess filmadaption i årskurs nio, då jag hade kännedom om att deras svensklärare 

undervisat dem i litteraturhistoria.  

 

Jag har själv fått läsa och analysera Kejsarn av Portugallien under min 

ämneslärarutbildning i kursen litteraturhistoria. Då valde jag även att se 

filmadaptionen och kom på mig själv med att jämföra texten och filmen. Mitt val 

passar också in utifrån svenskämnets syfte i Lgr22 som börjar gälla höstterminen 

2022:    

I undervisningen ska eleverna möta samt få utveckla kunskaper 

om skönlitteratur från olika tider […] Eleverna ska också ges 

möjlighet att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk 

[…]. I mötet med olika typer av texter […] och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.60 

 

Selma Lagerlöf hittade inspiration till Kejsarn av Portugallien från ett 

sockenoriginal där en man upphöjde sin dotter till Kejsarinna av Portugallien och 

sörjde efter henne så att han blev galen, därav titeln Kejsarn av Portugallien. I 

berättelsen använder hon även andra bipersoner med inspiration från sin egen 

 
59 Molloy. Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, 12, 91–123. 
60 Kursplanen i svenska, 2022, 1 

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf 

(hämtad 2021-12-26).   

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf
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barndom. Romanen skrevs och kom ut år 1914 och språket är dialektalt och 

ålderdomligt. 61  Den utspelar sig under 1800-talet innan Sverige gick från ett 

agrarsamhälle till ett modernare industrisamhälle (i slutet av 1800-talet och till 

mitten av 1900-talet). I den skönlitterära texten får man ta del av en annan tids 

språk, värderingar och föreställningar62 filtrerade genom Lagerlöfs medvetande.   

 

Med anledning av att språket i Kejsarn av Portugallien är ålderdomligt och 

dialektalt väljer jag att läsa upp texten högt för eleverna, vilket gör att det 

förhoppningsvis blir lättare för dem att fånga upp ord eller fråga om något är oklart. 

Därutöver har jag vissa gånger i texten satt synonymer inom parentes när det är 

äldre svårare ord som jag inte tror att de mött sedan tidigare (se bilaga 1). Således 

tar jag hänsyn till textens affordanser genom att synliggöra vilka begränsningar som 

kan föreligga hos texten när den brukas och förstås av eleverna i min studie.   

5.2 Datainsamlingsmetod  

För att kunna uppfylla syftesbeskrivningen och besvara dess frågeställningar i min 

studie väljer jag bort intervjuer, observationer och enkäter som annars är vanligt 

förekommande inom det svenskdidaktiska forskningsfältet.63 Detta val grundar sig 

på att jag genom dessa metoder hade haft svårt att få syn på det jag är intresserad 

av att undersöka, nämligen elevernas skriftliga meningsskapande.  

 

Därför lämpar det sig att likt Wessbo göra en kvalitativ studie och att använda ett 

elektroniskt formulär med öppna frågor i elevernas digitala Classroom för 

insamling av data. Jag är väl medveten om att min undersökning i många avseenden 

är lik Wessbos, men jag kommer att använda mig av en annan skönlitterär text och 

filmadaption samt andra elevinstruktioner. En anledning till att göra en liknande 

undersökning är att jag i viss mån vill kunna jämföra mina och hans resultat, främst 

på grund av att de forskningsområde som valts är tämligen outforskat. Orsaken till 

att jag väljer andra elevinstruktioner än Wessbo är att han nämner att många av hans 

 
61 Molloy. Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, 92, 103.   
62 Margareta Petersson. Världens litteraturer: En gränsöverskridande historia. Lund: 

Studentlitteratur, 2011, 237; Molloy. Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, 15–16.  
63 Magnusson. Meningsskapandets möjligheter, 58.  
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elevsvar är relativt kortfattade och består endast av några stödord eller meningar, 

vilket resulterade i att han vid vissa tillfällen hade svårt att kategorisera och 

analysera sin insamlade empiri.64   

 

Som stöd i insamlingen av data får eleverna instruktioner och frågeställningar (se 

bilaga 2). De får under en lektion på 60 minuter utgå från sina egna tankar och 

erfarenheter när de tolkar och analyserar första kapitlet i romanen, Kejsarn av 

Portugallien och sex minuter av dess filmadaption. Till hjälp används dessa 

frågeställningar:   

 

1) Vad handlar den skönlitterära texten och filmen om?                                             

Använd begreppen: handling, miljö- och personbeskrivningar. Välj minst 

ett annat begrepp som du fått med dig från undervisningen när du läst texter 

och/eller sett på film.  

2) Vilka likheter och skillnader kan du se mellan filmen och den skönlitterära 

texten och vad beror detta på?  

Använd gärna analysbegreppen igen och jämför vad texten respektive 

filmen kan vara bra på att uttrycka och berätta.  

3) Påminner filmen/texten om någon annan text som du läst eller film som du 

sett? Om ja, jämför och förklara på vilket sätt?  

4) Vad gör det för din förståelse och ditt meningsskapande när två medier som 

film och skönlitteratur används samtidigt i svenskundervisningen?    

5) Vilka för- och nackdelar ser du med att kombinera film och skönlitteratur i 

svenskundervisningen?  

 

Jag ber alltså eleverna att använda analytiska begrepp som de fått med sig från 

svenskundervisningen som handling, miljö- och personbeskrivningar. Utöver detta 

uppmuntras de att använda minst ett annat analysbegrepp. I kursplanen, Lgr11 och 

Lgr 22, under det centrala innehållet läsa och skriva och texter i årskurs sju till nio 

står det att: eleverna ska komma i kontakt med textens budskap, motiv, tema, syfte, 

avsändare och sammanhang, innehåll, språkliga drag, uppbyggnad, 

 
64 Wessbo. Fiktion genom två medier, 40.  
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berättarperspektiv, bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, 

miljö- och personbeskrivningar, dramaturgi samt inre och yttre dialoger.65 Som jag 

ser det kan därför dessa begrepp väljas och användas av eleverna när de tolkar och 

gör sin analys av Kejsarn av Portugallien. För att få ta del av elevernas erfarenheter 

och meningsskapande såväl i svenskundervisningen som på deras fritid ber jag dem 

jämföra texten och filmadaptionen med andra texter/filmer de läst och/eller sett 

(intertextualitet).   

5.3 Urval 

I avsikt att öka chanserna att få ett godkännande till att komma ut och göra studien 

i den rådande Coronapandemin, tog jag kontakt med min tidigare handledare. 

Följaktligen använde jag mig av ett bekvämlighetsurval. 66 Jag har besökt två 

parallellklasser i årskurs nio för att samla in data. Främst med anledning av att jag 

räknade med ett visst bortfall, eftersom de hade nationella prov i både svenska och 

engelska samtidigt som studien skulle genomföras. Totalt har 25 elever deltagit i 

min studie, 13 flickor och 12 pojkar. Deltagarna benämns med F eller P (Flicka eller 

Pojke) och en unik siffra från 01 till 25.  Detta skriver deras svensklärare angående 

deras förkunskaper:  

Eleverna har inte jobbat på detta sätt tidigare, dvs. jämfört film 

och text. De har analyserat både film och text var för sig. De har 

en del begrepp. Miljöbeskrivning och personbeskrivning kan de.  

 

Det betyder att det är första gången de analyserar en skönlitterär text och en film 

samtidigt i svenskundervisningen. Detta kan följaktligen inverka och få 

konsekvenser för studiens resultat.  Mina slutsatser och diskussioner handlar främst 

om förhållanden som rör högstadieeleverna som ingår i studien och därmed är 

resultaten inte generaliserbara. 

 
65 De analytiska begreppen finns i läroplanen, Lgr22, 2021, 4–5  

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf 

(hämtad 2021-11-21).  
66 Martyn, Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, 2018, 71.   

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf
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5.4 Bearbetning och analys av data  

På grund av att materialet samlas in elektroniskt finns det inget behov av 

transkription som annars är vanligt vid exempelvis handskrivna texter. 67  I 

bearbetning och analys av elevsvaren tillämpas en kvalitativ innehållsanalys. 

Återkommande mönster i elevsvaren används som kategorier. Trots att 

innehållsanalysen används tillsammans med kvalitativa data finns det också ett 

starkt fokus på mätning och att producera kvantitativa mått.68 Resultatet i studien 

presenteras därför både kvalitativt i form av diskussioner och kvantitativt med hjälp 

av olika tabeller för att förstärka bilden av de återkommande mönstren som 

framkommit i elevsvaren.  

 

Därutöver är en multimodal analys relevant när jag analyserar hur eleverna tolkar,  

analyserar och jämför filmen och texten. I min analys används följaktligen även 

begrepp som presenterats under centrala begrepp i avsnitt två samt begrepp i min 

teoretiska förankring i avsnitt fyra som exempelvis meningsskapande, 

intertextualitet, mediereflexivitet, metakognition och affordanser. Sålunda är mina 

teoretiska- och metodologiska utgångspunkter nära kopplade till varandra.   

 

De kategorier och begrepp som nyttjas är särskilt relevanta för studies syfte och 

frågeställningar och används för att reducera bearbetning och analys av data. 

Samtidigt medför detta att andra kategorier och begrepp väljs bort, vilka hade 

kunnat föra analysen i en annan riktning och genererat andra resultat. Här kan också 

tilläggas att tolkningen och analysen av elevsvaren kan ses som en individuell 

tolkning och att denna därav hade kunnat skilja sig åt beroende på vem som läser, 

tolkar och analyserar elevsvaren. Trots detta jämförs fynden i studien med det 

tidigare forskningsläget. Följaktligen drar jag nytta av studier av liknade slag med 

syfte att kunna styrka mitt resultat (se avsnitt sju, avslutande diskussion).  

 

Första steget av analysen var att färglägga elevsvaren för att kunna se vilka begrepp 

som var lämpliga i kategoriseringen av mitt material. Återkommande mönster i 

 
67 Wessbo. Fiktion genom två medier, 39.  
68 Denscombe. Forskningshandboken, 401–402.   
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elevsvaren i avsnitt 6.1 var handling, person- och miljöbeskrivningar. I avsnitt 6.2 

var de tre positionerna: mediereflexivitet, metakognition och affordanser 

framträdande bland elevsvaren. I avsnitt 6.3 framträdde även en fjärde position: 

intertextualitet. I avsnitt 6.3 och 6.4 var återkommande mönster, förståelse samt 

lärande som tidigare nämnts kan ses som ett resultat av meningsskapande. 

 

1) Mediereflexivitet (en mediereflexiv position): eleverna utgår från medierna 

och reflekterar över vad de olika medierna utgörs av, hur de fungerar och 

uppfattas och vad de förmår att berätta.  

2) Metakognition (en metakognitiv position): eleverna utgår från sina tankar 

och känslor, sin förståelse och upplevelse av medierna. 

3) Affordanser (en affordansmedveten position): eleverna utgår från de 

materiella aspekterna av modaliteterna och beskriver vilka möjligheter och 

begränsningar som finns i de olika medierna när de brukas och förstås av 

eleverna, och vad det ena mediet gör bättre/tydligare eller sämre/otydligare 

än det andra.     

4) Intertextualitet (en intertextmedveten position): eleverna utgår från sina 

egna erfarenheter, sin förståelse och sitt meningsskapande från 

svenskundervisningen och på fritiden genom att berätta hur Kejsarn av 

Portugallien påminner om andra filmer och texter de sett och/eller läst.      

 

Positionsbenämningen nyttjades i studien när eleverna använde sig av olika 

erfarenheter, kunskaper, infallsvinklar och perspektiv i sin tolkning och analys. 

Detta kan sammanfattas med den position/de positioner de väljer att inta när de 

skriver om den skönlitterära texten och filmen.69 Det finns en risk att eleverna inte 

håller sig strikt till en position och att de skulle kunna inta flera positioner samtidigt. 

Jag såg just detta i mitt resultat, vilket ledde till att jag var noga med att hålla isär 

de olika positionerna i resultat- och analysdelen samt i min avslutande diskussion. 

 
69 Wessbo använder positionsbenämningen när han nämner att eleverna intar en metakognitiv 

och/eller mediereflexiv position och att dessa positioner kan uppträda samtidigt. När eleverna i 

min studie beskriver textens och filmens affordanser och intertextualitet visar de också upp en 

medvetenhet för de materiella aspekterna av modaliteterna och att de känner igen sig i texten och 

filmens intertextualitet. Därför väljer jag att skriva att eleverna intar en affordansmedveten 

position och en intertextmedveten position (Wessbo. Fiktion genom två medier, 45, 94).  
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Nedan följer exempel på hur de olika positionerna i elevsvaren kunde se ut i avsikt 

att visa såväl skillnader i elevtexterna som i elevernas sätt att skapa mening.  

 

Exempel 1: Mediereflexiv position   

I texten så har man mer dialoger och beskriver känslor som man 

ibland inte uppfattar. I filmen så får man se och bilda sin egen 

uppfattning om hur personer tänker och känner. I texten så kan 

man läsa att man hör hur barnmorskorna skrattar och ler. I 

filmen var det varken någon som man hörde skratta eller såg le 

(elev, P09).  

 

Här intar elev, P09 en mediereflexiv position när han reflekterar över hur medierna 

uppfattas och vad de förmår att berätta.   

 

Exempel 2: Metakognitiv position 

Jag tycker att texten inkluderade tydligare personbeskrivningar 

vilket gjorde att jag verkligen förstod att Jan var en bitter, 

besviken och lite elak man. I filmen förstod jag också hur Jan var 

som person, men det framgick inte lika tydligt som i texten (elev, 

F01). 

 

Elev, F01 intar en metakognitiv position eftersom hon utgår från sina egen 

förståelse av texten och filmen.  

 

Exempel 3: Affordansmedveten position  

Detta beror på att texten är skriven med gestaltande ord som får 

en att se allt framför sig medan filmen endast kan använda ljud 

och bild till att visa miljöer för tittaren. Det som är positivt med 

filmen är att man kan se det man läst och få en annan uppfattning 

av det. Filmen är till exempel bra på att uttrycka ljud vilket texten 

inte kan (elev, F01). 

 

Elev, F01 utgår från de materiella aspekterna av modaliteterna som ord, ljud och 

bild och intar en affordansmedveten position när hon beskriver vilka möjligheter 

och begränsningar det finns i de olika medierna när de brukas och förstås. 
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Exempel 4: Intertextmedveten position  

Eftersom texten är skriven i början av 1900-talet påminner den 

därför om andra äldre filmer, som till exempel Emil i 

Lönneberga. Likheterna mellan Emil i Lönneberga och denna 

film är miljön i filmen, närmare bestämt husen, värderingarna, 

språket, kulturen och kläderna (elev, F07).   

 

Elev, F07 utgår från en intertextmedveten position, sina egna erfarenheter och 

förståelse när hon beskriver att Kejsarn av Portugallien påminner om annat hon sett 

eller läst och hittar likheter i den historiska kontexten och miljön.  

5.5 Forskningsetiska överväganden  

I min studie tar jag avstamp i de fyra forskningsetiska huvudprinciperna där jag ser 

till att: 1) Skydda elevernas/lärarens intressen 2) Garantera att elevernas/lärarnas 

deltagande är frivilligt och baserat på samtycke 3) Arbeta öppet och ärligt 

(transparant) i genomförandet av undersökningen 4) Följa den nationella 

lagstiftningen.70  

 

Då jag i min studie studerar högstadieelever i årskurs nio i en skolkontext krävs det 

ett formellt samtycke och en social acceptans från eleverna och deras 

vårdnadshavare om eleverna är under 15 år71 samt från medverkande svensklärare 

(se bilaga 3, 4 och 5). I det formella samtycket framgår också att det är frivilligt för 

eleverna och läraren att delta, att resultatet presenteras anonymt, att det enbart 

används i denna studie samt att all data som samlas in kommer att avkodas från alla 

typer av namnuppgifter.  Det insamlade materialet kommer därmed hanteras med 

försiktighet. Enligt Högskolan Kristianstads rekommendationer kommer materialet 

förstöras efter två år. Därutöver tar jag även hänsyn till upphovsrätten och väljer 

material från öppna arkiv, nämligen Projekt Runeberg och SVT-play. 

 
70 Denscombe. Forskningshandboken, 438, 441–447, 451–453, 457.  
71 Enligt Etikprövningslagen 18 § ska ungdomar som är äldre än 15 år informeras om forskningen 

och samtycka till den. De som är under 15 år ska så långt som möjligt informeras om forskningen 

och har vetorätt trots att vårdnadshavare i detta fall måste samtycka till att deras barn ska delta 

(Titti Mattsson. Att beforska barn och unga i hem, skola, samhällsvård och kriminalvård. Nordisk 

socialrättslig tidskrift, 2015, 11 https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4150624/8057304.pdf (hämtad 

2021-11-18).  

https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4150624/8057304.pdf
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6. Resultat och analys  

I detta avsnitt analyseras och redovisas sammanställningen av resultaten för båda 

högstadieklasserna. Här behandlas också studiens syfte och frågeställningar med 

hjälp av studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Återkommande 

mönster i elevsvaren utgör rubriker. För att förtydliga mina resonemang ger jag 

exempel från elevsvaren i en löpande text.    

6.1 Handling, person- och miljöbeskrivningar  

Eleverna i studien tolkar och analyserar det första kapitlet i romanen Kejsarn av 

Portugallien och dess filmadaption främst med hjälp av begreppen handling, 

person- och miljöbeskrivningar. De uppmuntras även att använda minst ett annat 

begrepp som de fått med sig från svenskundervisningen när de läst skönlitterära 

texter eller sett på film.  

 

Begrepp Antal elever som använder begreppen  

Handling 25 

Personbeskrivning 23 

Miljöbeskrivning 20 

Avsändare (författare)   6 

Dialog (repliker)  4 

Gestaltning  3 

Budskap    3 

Syfte   1 

Berättarperspektiv  1 

Uppbyggnad (struktur)  1 

Tema  1 

Tabell 1. En sammanställning av begrepp eleverna använt direkt och indirekt när de tolkat 

och analyserat texten och filmen, Kejsarn av Portugallien.  
 

Det framgår av tabellen att alla eleverna i studien använder begreppet handling och 

att majoriteten använder person- och miljöbeskrivningar för att skapa mening i 

texten och filmen. Därutöver använder ett fåtal elever andra begrepp som 

exempelvis avsändare, dialog, budskap och gestaltning. 
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Den handlar om den äldre mannen Jan Andersson som jag skulle 

tro är antingen 50 eller 60 år. Han verkar ofta vara sur och är 

säkert inte den trevligaste av alla hans vänner. Jan bor i en 

gammal trästuga som verkar ligga ute i skogen och det hela ser 

ut att utspela sig i början på 1900-talet eller liknande. Det är den 

bästa miljöbeskrivningen jag kan göra. Handlingen är att Jan 

för första gången får ett barn men han vill inte ha barnet utan 

han går så långt att han hoppas att barnet ska dö vid födseln. 

Men när barnet väl föds och han får hålla i det så förändras allt. 

Jan får känna kärlek för första gången. Jag skulle säga att efter 

han får barnet så blir den en helt annan personbeskrivning av 

Jan. Han går från en sur gubbe som hoppas att sitt barn dör, till 

att inte vilja släppa taget om henne. Det är en väldigt bra 

karaktärsutveckling att han nu får känna kärlek efter alla år 

(elev, P02). 

 

Elev, P02 använder sig av handling, person- och miljöbeskrivningar. Han beskriver 

tydligt huvudpersonen Jans personliga utveckling med hjälp av begreppet 

karaktärsutveckling. Över hälften av eleverna i studien berättar om Jans personliga 

förändring, från att vara en bitter och sur man som verkligen inte vill ha barn, till 

en man som känner kärlek för sin dotter.  

Barnet gav honom lycka, en lycka som han inte kunde få ord på. 

Och det ger läsaren hopp. Visst är det kanske inte ett slut som en 

saga. Men när du vet att Jan lärde sig att älska, så är det 

tillräckligt. Du vet att han kommer försöka sitt bästa. För mig är 

det nog det bästa av slut, du behöver inte veta mer (elev, P14). 

 

Denna förändring hos Jan kan vi tydligt se när elev, P14 indirekt tolkar textens 

uppbyggnad och nämner att handlingen inte är som slutet av en saga men att det 

ger läsaren hopp om ett lyckligt slut. Följaktligen nyttjar han sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper om genren, saga.  

Jag tror att syftet med de båda medierna är att visa att vilken 

människa som helst har plats för kärlek i deras hjärta. Jag tycker 

att det är ett fint budskap som kan hjälpa många (elev, F11).  

 

Elev, F11 elevsvar skiljer sig från de andras eftersom hon valt att använda andra 

begrepp utöver handling, person- och miljöbeskrivningar såsom budskap och syfte. 

Hon tror att syftet med de båda medierna är ”att vilken människa som helst har plats 
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för kärlek i deras hjärta” och att budskapet kan hjälpa andra. Detta går att hänvisa 

till att eleverna i studien som tidigare nämnts inledningsvis upplever Jan som en 

bitter, bister, sur, arg, känslokall, negativ, tjurig, besviken, elak och ond person, 

men som genomgår en personlig förvandling när dottern föds.      

I texten så har man mer dialoger och beskriver känslor som man 

ibland inte uppfattar i filmen. I filmen så får man se och bilda sin 

egen uppfattning om hur personer tänker och känner (elev, P09).  

 

Elev, P09 använder begreppet dialog när han klargör likheter och skillnader mellan 

medierna. Han använder sig av ett metaspråk som är mer förbundet med den 

skönlitterära texten än filmen när han förklarar att dialogerna och känslorna skiljer 

sig åt mellan texten och filmen. I filmen tycker han att man får bilda sig en egen 

uppfattning om hur personerna känner och tänker, medan i texten beskrivs dessa 

känslor tydligare genom att det finns fler dialoger.   

Replikerna var dock ganska lika tycker jag och man förstår att 

det är samma historia inte bara utifrån namnen. Sedan är ju inte 

filmen gjord av samma person som skrev boken så det är klart att 

deras version skiljer sig (elev, F11).   

 

Elev, F11 använder istället sig av begreppet replik. Således använder hon sig av ett 

metaspråk som är mer förbundet med filmen än den skönlitterära texten. Hon anser 

till skillnad från elev, P09 att replikerna i filmen och texten är lika och att hon 

förstår att det är samma historia inte bara utifrån titeln, Kejsarn av Portugallien. 

Hon nämner även att filmen inte är gjord av samma person som skrivit texten. 

Implicit pratar hon om avsändarna, alltså både författaren och regissören. 

Sammanfattningsvis gör de flesta av eleverna ingen skillnad på de olika medierna, 

utan de skapar mening genom att både skriva om, tolka och analysera texten och 

filmen samtidigt. Mer om detta och elevernas metaspråk följer i avsnitt sju, 

avslutande diskussion.  

6.2 Mediereflexivitet, metakognition och affordanser  

Eleverna i studien får även tolka och analysera vilka likheter och skillnader de ser 

mellan filmen och texten (vad texten respektive filmen kan vara bra på att uttrycka 
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och berätta och vad detta kan bero på). Här intar eleverna tre positioner: 

mediereflexivitet, metakognition och affordanser (för mer detaljer kring hur 

positionerna skiljer sig åt, se avsnitt 5.4). Vissa av eleverna utgår från mer än en 

position i sin analys och tolkning av Kejsarn av Portugallien. 

 

Positioner  Antal elever som utgår från 

positionerna  

Mediereflexivitet  16  

Affordanser    9  

Metakognition    8 
Tabell 2. En översikt över de positioner eleverna använt när de jämfört likheter och 

skillnader mellan texten och filmen, Kejsarn av Portugallien.  

 

Med hjälp av tabellen går det att utläsa att majoriteten av eleverna utgår från en 

mediereflexiv position när de beskriver hur de olika medierna uppfattas och vad de 

förmår att berätta.   

Mediereflexivitet: Miljön i texten och i filmen är beskriven lite 

annorlunda, till exempel så regnade det i texten då han satt ute 

under det gistna taket. Det blåste även ganska mycket medan i 

filmen kunde vi se att det endast är mycket kyligt men varken 

något regn eller vind syns till. Jan är även mer bister och sur i 

filmen än han är i texten då han i filmen säger många tunga och 

till och med respektlösa ord medan han sitter där ute i kylan som 

inte kommer ut ur hans mun i texten. Jag tycker även att vi fick 

en lite bättre bild av hans fru i filmen där man kunde se henne 

mer där och genom hans ord får vi även en bättre bild av deras 

relation medan i texten fattar vi endast att han inte älskar henne 

(elev, F22).  

 

Merparten av eleverna ger lika fylliga svar i studien som elev, F22. Hon intar en 

mediereflexiv position och beskriver vad som uttrycks i filmen och i texten samt 

vad de olika medierna förmår att berätta. Exempelvis tycker hon att hon får en bättre 

bild av Jan och Kattrinas relation i filmen genom Jans repliker, eftersom han 

använder fler tunga och respektlösa ord. Dessa ord beskriver elev, F23 när hon 

refererar till vad Jan säger i filmen: ”Föda barn när man är långt över 40, mot 

naturen är det, då han inte ens befinner sig vid sin fru medan hon går igenom allt 

detta”, det vill säga förlossningen.   
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Mediereflexivitet: 1. det regnade inte i filmen som det gjorde i 

texten. 2. han blev glad när han fick barnet i både text och film. 

3. han var en bitter gubbe i både text och film (elev, P20).  

 

Även elev, P20 synliggör liksom elev, F22 skillnader i miljön mellan texten och 

filmen när han intar en mediereflexiv position och uttrycker att det regnade i texten 

men inte i filmen. Denna skillnad påpekar många andra elever i studien, men hans 

tolkning och analys är mycket mer kortfattad än övervägande delen av de andra 

elevsvaren. 

Affordanser: Jag anser också att miljöbeskrivningarna i texten 

var tydligare än i filmen. I texten beskrivs det till exempel att Jan 

är frusen och att det är vått och kyligt i vedskjulet medan det inte 

framgår lika starkt i filmen. Detta beror på att texten är skriven 

med gestaltande ord som får en att se allt framför sig medan 

filmen endast kan använda ljud och bild till att visa miljöer för 

tittaren. Det som är positivt med filmen är att man kan se det man 

läst och få en annan uppfattning av det. Filmen är till exempel 

bra på att uttrycka ljud vilket texten inte kan. Metakognition: När 

jag hörde mamman som skrek i filmen fick jag till exempel en 

uppfattning av verket som inte texten kunde bidra till (elev, F01). 

 

Några elever som exempelvis elev, F01 använder gestaltningar och intar till 

skillnad från eleverna, F22 och P20 en affordansmedveten position när hon 

beskriver miljön.  Hon anser att texten är mer beskrivande än filmen och att detta 

beror på de gestaltande beskrivningarna som gör att läsaren kan se saker framför 

sig och måla upp en tydligare bild. Filmen används sig däremot av ljud och bild, 

det vill säga olika modaliteter för att visa miljön för tittaren. Därmed är filmen bra 

på att uttrycka ljud som texten inte kan, som exempelvis när kvinnan skriker i 

filmen. Här intar eleven en metakognitiv position när hon skriver att hon får en 

uppfattning av verket som inte texten kunde bidra till. Elev, F04 nämner att detta 

bottnar i att ”det är lättare att tolka känslor i filmen och därför beskriver man istället 

känslor i texten”. Det innebär att eleverna, F01, F04 och F22 får mer närhet till 

huvudpersonernas känslor i filmen än i texten. 

Affordanser: Filmen och texten berättar båda samma historia, 

men filmen gör det mer verkligt, och visar ansiktsuttryck som inte 

är möjligt att se när man läser en bok. Texten är också väldigt 
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gammal, som gör att texten är skriven med gammalsvenska, vilket 

kan vara lite svårare att förstå, och där är det enklare att förstå 

filmen. Dessutom får man i filmen en klarare bild på miljön än 

om man läser om det i boken, och man får tydligare en bild på 

hur händelserna hänger ihop och flyter fram (elev, F24).  

 

Elev, F24 menar att det gamla språket i texten kan göra att det blir lättare att förstå 

filmen. Vidare anser hon att filmen känns mer verklig, eftersom det finns 

ansiktsuttryck som man inte kan se när man läser en bok. Således intar hon en 

affordansmedveten position. Till skillnad från elev, F01 anser elev, F24 att man får 

en klarare bild över miljön i filmen än i texten. Sammanfattningsvis betyder det att 

eleverna använder olika erfarenheter och skapar mening på olika sätt genom de 

olika medierna. Mer om detta i avsnitt 6.3.  

6.3 Meningsskapande och förståelse genom två medier 

Eleverna i studien får beskriva hur de förstår och skapar mening när de använder 

skönlitteratur och film, det vill säga två medier samtidigt i svenskundervisningen. 

De får även utgå från sina egna erfarenheter och förståelse från 

svenskundervisningen och på fritiden, genom att berätta hur Kejsarn av 

Portugallien påminner om någon annan film eller text som de sett eller läst.  

 

Intertextualitet  Antal elever  

Ja, texten/filmen påminner om en annan text/film  13 

Nej, texten/filmen påminner inte om en annan text/film  12 
Tabell 3. En sammanställning om Kejsarn av Portugallien påminner eller inte påminner 

om andra texter/filmer som eleverna läst/sett. 

 

Med hjälp av tabellen går det att utläsa att 13 elever tycker att Kejsarn av 

Portugallien påminner om en annan text eller film medan 12 elever inte tycker det. 

Därmed intar 13 av eleverna en intertextmedveten position när de refererar till andra 

texter/filmer de läst/sett.   

Tyvärr inte för jag brukar läsa texter som känns lite “nyare” 

(elev, P06).  
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Tror inte det finns så många filmer idag med så sexistiska och 

gammaldags syn på saker och därför kan det vara svårt för yngre 

personer att hitta liknande (elev, F16). 

 

Två av eleverna som svarar nej är eleverna, P06 och F16. Elev, P06 menar att han 

brukar läsa texter som är nyare medan elev, F16 anger att det kan vara svårt för 

yngre personer att hitta den typen av filmer idag som har den sexistiska och 

gammaldags synen. Detta kan vara ett par av många anledningar till att eleverna 

inte tycker att Kejsarn av Portugallien påminner om något annat de läst eller sett 

och att de därför inte känner igen texten eller filmens intertextualitet.   

Om det är en text som den påminner mig om är det nog En 

Julsaga. För man kan se samma själviska beteende och hur båda 

huvudpersonerna förändras. Dom går från att vara ej omtyckta 

personer till personer som man verkligen kan gilla. Visst är dom 

inte perfekta men skillnaden som skett är tillräckligt för läsaren. 

Man får en viss typ av relation till dom. Inte för att dom ändras 

men för att vi själva kan känna igen oss i dom. Alla vill vara den 

bästa versionen av sig själva och när man ser att någon som Jan 

kan ändra sig. Så får man en känsla av närhet, för du vill också 

ändra dig (elev, P14).  

 

Både elev, P14 och elev, P02 tycker att Kejsarn av Portugallien påminner om En 

Julsaga (A Christmas Carol) av Charles Dickens. För att de båda huvudpersonerna 

genomgår en personlig förvandling, där de går från att vara sura, känslokalla och 

själviska, till att vara personer som man kan tycka om. Elev, P14 menar att när man 

själv ser att någon som Jan kan förändra sig, vill man själv också förändras och bli 

den bästa versionen av sig själv.  Följaktligen utgår han från sina egna erfarenheter, 

sin egen förståelse för omvärlden och sitt eget identitetsskapande.   

Eftersom texten är skriven i början av 1900-talet påminner den 

därför om andra äldre filmer, som till exempel Emil i 

Lönneberga. Likheterna mellan Emil i Lönneberga och denna 

film är miljön i filmen, närmare bestämt husen, värderingarna, 

språket, kulturen och kläderna (elev F07).   

 

Några av eleverna i studien anger att Kejsarn av Portugallien påminner om Astrid 

Lindgrens texter, speciellt när det kommer till språket, det vill säga hur de pratar. 
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Eleverna, P10 och F07 nämner Emil i Lönneberga. Med hjälp av att använda 

tidsperioden när Kejsarn av Portugallien är skriven och utspelar sig, anser elev, 

F07 att den påminner om Emil i Lönneberga.  Hon jämför även miljön i de båda 

filmerna och hittar likheter som husen, värderingarna, språket, kulturen och 

kläderna. Det går således att anta att eleverna i studien både utgår från texter och 

filmer de läst och sett i och utanför skolan, och att de genom att referera till andra 

texter och filmer, enklare kan känna igen sig och förstå det mediala rummet. Detta 

resulterar också i att de dels får lättare att tolka och analysera Kejsarn av 

Portugallien, dels får lättare att skapa förståelse och mening genom två medier. 

 

Förståelse och meningsskapande Antal elever  

Ökad förståelse och meningsskapande genom litteratur och film  17 

Ökad förståelse och meningsskapande genom litteratur   4 

Ökad förståelse och meningsskapande genom film   4 
Tabell 4. En översikt över elevernas förståelse och meningsskapande när de använder två 

medier, som skönlitteratur och film samtidigt.  

 

Utifrån tabellen går att urskilja att några av eleverna får en ökad förståelse genom 

att läsa skönlitteratur medan andra får det genom att se på film. Majoriteten av 

elevernas förståelse och meningsskapande ökar dock när de både får ta del av en 

film och en skönlitterär text samtidigt. Alla eleverna nedan intar en metakognitiv 

position. 

Jag tycker mest om att läsa i texten eftersom jag kan gå tillbaka 

i texten och läsa information som jag kanske missat mycket 

enklare. Jag kan också läsa i min egen takt jämfört med en 

inspelning som rullar på ett band (elev, P15).  

Jag förstår mycket bättre när jag ser en film om det än om jag 

läser en text om det. Visst jag förstår vad jag läser, men jag 

kommer ihåg mycket bättre när jag ser film (elev, F19).  

 

Elev, P15 utgår från sin egen förståelse när han lyfter fram de materiella aspekterna 

av modaliteterna, alltså att han kan gå tillbaka i texten och läsa i sin egen takt, 

medan det inte går när han ser en film. Därför förstår han mer genom att läsa texten. 

Elev, F19 menar i motsats till elev, P15 att hon förstår och kommer ihåg bättre när 

hon ser en film, än när hon läser en text.   
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Jag tycker att det är bra att både läsa en text och se film eftersom 

de kompletterar varandra bra och man får se det från olika 

“perspektiv”. Det är bra att kombinera film och text eftersom det 

gör att man får en ännu djupare och säkrare förståelse. Om man 

till exempel inte förstår något i texten så kanske man förstår det 

sedan när man ser filmen (elev, F04). 

 

Elev, F04 är en av många elever som skriver att hon tycker att hennes förståelse 

ökar när hon får ta del av två medier samtidigt i svenskundervisningen samt att hon 

kan se saker från olika perspektiv när hon både får läsa texten och se på filmen. 

Genom att få två olika perspektiv anser elev, F23 att hon får en större bild över 

handlingen och att filmen och texten enligt henne presenterar lite olika perspektiv 

på historien. Detta leder till att hon upplever att hon har fler saker att utgå ifrån när 

hon exempelvis ska förklara likheter och skillnader mellan den skönlitterära texten 

och filmen.   

Det kan jag inte säga så mycket om då jag inte gjort detta innan 

i undervisningen. Men jag skulle nog säga att det kan vara bra 

att både lära sig visuellt och med text. De flesta skulle nog lära 

sig snabbare om vi gjorde så (elev, F22).  

 

Elev, F22 tror att de flesta skulle lära sig snabbare om de både fick kombinera film 

och skönlitteratur i svenskundervisningen. Hon använder sig av begreppet lärande 

som i studien betraktas vara ett resultat av meningsskapande. Hon skriver även att 

de aldrig gjort detta tidigare i undervisningen. Trots detta ser de flesta av eleverna 

fler fördelar än nackdelar med att kombinera film och skönlitteratur. Mer om detta 

i avsnitt 6.4.   

6.4 För- och nackdelar med att kombinera film och 

skönlitteratur i svenskundervisningen  

Eleverna får berätta vilka för- och nackdelar de ser med att kombinera film och 

skönlitteratur i svenskundervisningen, och de associerar främst detta till en ökad 

förståelse och en större chans till lärande.  
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Fördelar med att kombinera film och skönlitteratur Antal elever  

Större chans till lärande för fler elever/ bredda för olika intressen  10 

Förstår mer av att ta del av två medier/källor/verk/berättelser/historier 10 

Repetition, förstå mer av det man sett/läst   5 

Lära sig analysera och jämföra olika medier    2 

Nackdelar med att kombinera film och skönlitteratur Antal elever  

Mer information att ta in/tappar fokus/glömmer bort det man sett/läst   4 

Förvirrande/svårt om filmen/texten skiljer sig för mycket från varandra   4 
Tabell 5. En sammanställning om vilka för- och nackdelar eleverna ser med att kombinera 

skönlitteratur och film i svenskundervisningen.  

 

Utifrån tabellen går det precis som i avsnitt 6.3 att urskilja att många av eleverna 

anser att de förstår mer när de tar del av två medier samtidigt. När de får göra 

bådadera finns det å ena sidan en större chans till lärande för fler antal elever, å 

andra sidan skapar man en bredd för elevernas olika intressen eftersom vissa 

föredrar att läsa en text medan andra tycker om att se på film.  

Fördelen är att det som antingen har svårt med det ena eller det 

andra får det lättare. Alltså att någon som har svårt att läsa men 

gillar att se på film kan prestera bättre och samma sak med det 

som gillar texter men har svårt att se på film. Nackdelen är att 

det kan vara väldigt mycket för en elev att ta in ifall man både 

ska läsa en text och sen se på en film. Man kan ju blanda lite, 

alltså att en lektion så kollar man på film och på en annan läser 

man en text (elev, P02).  

 

Som elev, P02 skriver när han redogör för- och nackdelar, anser han att de som har 

svårt, för att läsa en text eller att se en film, får det lättare när de får göra båda och. 

Till följd därav kan eleverna prestera bättre. Det negativa tycker han är att det krävs 

mer av eleverna, eftersom det blir mer information att ta in. Därför ger han ett 

förslag att läraren kan blanda lite, att en lektion får de se på filmen och en annan får 

de läsa i boken.  

Jag tycker att man lär sig mer när man får lite av varje. Det är 

även bra att se en historia många gånger på olika sätt då man lär 

sig analysera texten. Jag vet inte någon direkt nackdel det kan 

ju vara stor skillnad på filmen och boken vilket kanske kan få folk 

lite förvirrade. Men jag tror oftast om det är så olikt är det bara 

intressant hur skillnaden var så stor. Det blir nog oftast roligare 

och det skapas en bredd för elevernas intressen. De får nog även 

in kunskaper på det ena eller andra sättet (elev, F11).  



 41 (59) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Elev, F11 är en av eleverna som lyfter fram många fördelar med att kombinera film 

och skönlitteratur i svenskundervisningen. Hon menar att när man får ta del av flera 

medier samtidigt, får man också möjlighet att ta del av en berättelse flera gånger. 

Detta medför också att man både lär sig analysera texten och jämföra medierna om 

det finns stora skillnaden mellan dem. Genom att kombinera tycker hon även att det 

kan skapas en bredd för elevernas olika intresse, vilket kan leda till att de lär sig 

och får kunskaper på det ena eller andra sättet. En nackdel tror hon kan vara att om 

det är för stor skillnad mellan boken och filmen, kan eleverna eventuellt bli 

förvirrade.     

Det är ett väldigt bra sätt att lära sig mer. Bilder och film tycker 

jag även kan hjälpa till att förstå det man läst och hört i en 

genomgång (elev, P10).  

 

Som elev, P10 nämner kan eleverna lära sig mer genom att kombinera film och 

skönlitteratur. På grund av att filmen upprepar innehållet av texten, kan det bidra 

till att eleverna förstår mer av det de hört och sett på en genomgång.   

Man får en större bild, ökad förståelse och nya idéer och sidor 

av personer, handlingen och miljöer. Nackdelar att det tar lite 

längre tid men jag tror att elever får större entusiasm ifall man 

läser och lägger till film för du får fler idéer och känsla och boken 

blir mer av en verklighet (elev, F16).   

 

Elev, F16 redogör att fördelarna när de både får tolka och analysera en film och en 

text, är att eleverna får en större bild, en ökad förståelse samt nya idéer och sidor av 

exempelvis handlingen, miljön och personerna. Genom att kombinera medierna kan 

eleverna entusiasmeras och detta kan bidra till att de får fler idéer och mer känsla, 

därutav kan boken känns mer reell. Sammanfattningsvis är majoriteten av eleverna 

i studien positivt inställda till att använda de båda medierna i sitt meningsskapande.  
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7. Avslutande diskussion  

I detta avsnitt besvaras mina forskningsfrågor med stöd av studiens resultat och 

analys i förhållande till tidigare forskning och mynnar ut i studiens slutsatser. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning inom det svenskdidaktiska 

forskningsfältet.   

 

Eleverna i studien visar att de är bekväma med att använda olika analysbegrepp när 

de analyserar och tolkar Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption. Det sker 

som i Wessbos studie ”ett integrerat meningsskapande där de två olika berättelserna 

tycks komplettera varandra eller smälta samman”. 72  I den första delen av analysen 

gör eleverna ingen skillnad på de olika medierna utan filmen och den skönlitterära 

texten flätas samman, samverkar, kompletterar och förstärker varandra.73  

 

De flesta av eleverna i studien håller sig till analysbegreppen handling, miljö- och 

personbeskrivningar. Några använder även ett metaspråk som är mer förbundet med 

film än skönlitteratur som exempelvis rubrik, scen, ljud, visuell bild, kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Trots att deras svensklärare sagt att de både analyserat 

skönlitterära texter och film i svenskundervisningen, tycks de vara mer bekväma 

med att använda ett metaspråk som är nära förbundet med den skönlitterära texten 

än filmen. Detta kan bero på det som konstaterats i tidigare forskning, att det i 

styrdokumenten varken finns en explicit multimodal begreppsapparat med begrepp 

som visuell film och multimodala texter74 eller ett utskrivet metaspråk för att tala 

och skriva om film.  Vidare kan det upplevas som problematiskt och medföra en 

utmaning för lärare som konkret ska tolka, förstå och därefter implementera 

styrdokumenten i praktiken i svenskundervisningen.75  

 

Ett sätt att utveckla förståelse och läsning av skönlitteratur i ett föränderligt 

mediesamhälle kan vara att låta eleverna uppmärksamma affordanser, modaliteter 

 
72 Wessbo. Fiktion genom två medier, 88.  
73 Ibid., 89. 
74 Magnusson. Meningsskapandets möjligheter, 208, 212, 241.  
75 Wessbo. Fiktion genom två medier, 5. 
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och mediespecifika uttryck i olika medier. Ett sätt att underlätta för en sådan blick 

är att ställa de båda konstformerna, alltså film och skönlitteratur jämsides och 

jämföra dem76 som i min studie. Då eleverna jämför texten och filmen, Kejsarn av 

Portugallien, intar de flesta av eleverna en mediereflexiv position och berättar vad 

de olika medierna utgörs av och vad de förmår att berätta. Vissa av eleverna utgår 

också från en metakognitiv position och beskriver sin egen upplevelse av medierna, 

framför allt när de förklarar vad det gör för deras egen förståelse och 

meningsskapande när de får ta del av två medier samtidigt. Därutöver visar en del 

av eleverna också upp en affordansmedveten position. Som exempelvis när elev, 

F01 förklarar att miljön i texten är mer beskrivande än filmen och understryker att 

detta beror på de gestaltande beskrivningarna som gör att läsaren kan måla upp en 

tydligare bild framför sig. I filmen används däremot endast ljud och bild, nämligen 

olika modaliteter för att visa miljön för tittaren. Vid det tillfället eleverna erbjuds 

reflektera över vad de olika medierna är bra på att uttrycka och berätta och vad detta 

kan bero på, leder det till att de kan få kunskaper om hur olika semiotiska resurser 

(ljud, kroppsspråk, skrift, ljus och bild) fungerar och samverkar.77 

 

Då eleverna intar de olika positionerna till den skönlitterära texten och filmen bidrar 

det också till att de förstår, lär sig och skapar mening på olika sätt genom de två 

medierna. För de tar i mötet med texten och filmen med sig olika erfarenheter, 

kunskaper, infallsvinklar, perspektiv, åsikter och attityder och genom dessa får 

texten och filmen en mening. När de försöker förstå och skapa mening i texten och 

filmen skapas en förståelsehorisont. Utifrån tidigare erfarenheter skapas 

förväntningar om vad texten och filmen är, hur medierna ser ut och vad de ska 

innehålla, vilket också är avgörande för att uppfatta och förstå hur texten ska läsas 

och hur filmen ska ses.78 Exempelvis beskriver många elever i studien att de får en 

närhet till karaktärernas känslor i filmen. Elev, F04 nämner att detta bottnar i att 

”det är lättare att tolka känslor i filmen och därför beskriver man istället känslor i 

texten” och Elev, F01 anser att ”filmen är bra på att uttrycka ljud vilket texten inte 

kan” som exempelvis när Kattrina skriker under tiden som hon håller på att föda 

 
76 Ibid., 188.  
77 Söderling. Att sätta erfarenheter i rörelse, 122, 132. 
78 Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle, 179.  
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barn. Elev, F24 tycker ”att filmen gör det mer verkligt och visar upp ansiktsuttryck 

som inte är möjligt att se när man läser en bok”. Detta går att jämföra med Wessbos 

resultat, där han anger att eleverna som såg film fick mer närhet till karaktärernas 

känslor, sinnesintryck och tankar än de som enbart läste novellen.79  

 

Genom att fråga eleverna om Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption 

påminner om andra saker de sett eller läst, tar jag likt Söderling in elevernas 

erfarenheter och intertextuella referenser utanför skolan i 

svenskundervisningen. 80 Många elever i studien tycker inte att Kejsarn av 

Portugallien påminner om andra filmer eller texter de sett eller läst. Jämfört med 

Olin-Scheller då hon refererar till McCormicks teori kan detta bero på kollisioner, 

det vill säga att textens, filmens och läsarens repertoarer är för olika.81 En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att eleverna inte läser böcker eller ser på film särskilt 

mycket, eller som elev, P06 skriver att de är vana vid att läsa ”nyare” texter. När 

elev, F16 skriver att hon inte tror att ”det finns så många filmer idag med så 

sexistisk och gammaldags syn på saker och att det därför kan vara svårt för yngre 

personer att hitta liknade”, kan lärare dra nytta av detta spänningsfält i 

undervisningen.82 För när filmer och texter tas in i undervisningen som eleverna 

inte är vana vid, får de möjlighet att utforska sin egen läsning och ta del och lyssna 

på andras, i avsikt att lika och olika åsikter, upplevelser, värderingar och 

erfarenheter ska synliggöras. Detta kan resultera i att eleverna kan skapa en förmåga 

att kritiskt analysera, granska och medvetet undersöka medierade bilder av 

verkligheten 83 vilket också är centralt för deras lärande och meningsskapande.  

 

I de fall där eleverna beskriver hur filmen och texten påminner om andra saker de 

sett eller läst intar de en intertextmedveten position och det uppstår snarare en 

matchning mellan de olika repertoarerna.84 Som exempelvis när elev, P14 nämner 

 
79 Wessbo. Fiktion genom två medier, 67, 176, 178, 194. 
80 Söderling. Att sätta erfarenheter i rörelse, 125.  
81 Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 33 refererar till McCormick i The Culture of 

Reading and the Teaching of English, 87.  
82 Ibid., 33 refererar till McCormick i The Culture of Reading and the Teaching of English, 87. 
83 Söderling. Att sätta erfarenheter i rörelse, 115, 121, 132, 136. 
84 Olin-Scheller. Mellan Dante och Big Brother, 33 hänvisar till McCormick i The Culture of 

Reading and the Teaching of English, 87.  
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att Kejsarn av Portugallien påminner om En julsaga eftersom de båda 

huvudpersonerna genomgår en personlighetsförändring och går från att vara ”ej 

omtyckta personer till personer som man verkligen kan gilla”. När han skriver att 

någon som Jan kan förändra sig, vill man själv också ändra sig och bli den bästa 

versionen av sig själv, går detta att koppla till Lgr22. I mötet med olika typer av 

texter som skönlitteratur, och annat estetiskt berättande såsom film, kan eleven 

utveckla sin egen identitet och sin förståelse för omvärlden.85   

 

Ingen av eleverna i studien har kombinerat skönlitteratur och film tidigare, även om 

Wessbo beskriver att det är en situation som kan förekomma i 

svenskundervisningen.86 Trots detta lyfter eleverna fram många fördelar med att 

göra denna kombination, som att de förstår mer genom att ta del av två medier 

samtidigt och att det är en större chans till lärande för fler antal elever när de får 

göra bådadera. Elev, F23 menar att eleverna kan få en större bild över handlingen 

och att filmen och texten presenterar lite olika perspektiv på berättelsen, vilket kan 

leda till att de får fler saker att utgå ifrån när de ska förklara likheter och skillnader 

mellan den skönlitterära texten och filmen. Elev, P10 skriver ”att det är ett väldigt 

bra sätt att lära sig mer.” Han anser också att bild och film kan bidra till att eleverna 

kan förstå mer av det de läst, hört och sett på en genomgång.    

 

Utifrån studiens resultat kan några slutsatser dras som svarar på de frågor som låg 

till grund för min studie. I den första slutsatsen ”hur eleverna tolkar och analyserar 

det första kapitlet i romanen Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption” gör de 

flesta av eleverna som tidigare nämnts en utförlig och djupgående analys med hjälp 

av olika begrepp när de tolkar texten och filmen. De båda medierna samverkar och 

förstärker varandra och kan således likställas och komplettera varandra i 

svenskundervisningen.  

 

 
85 Kursplanen i svenska, 2022, 1 

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf   

(hämtad 2021-12-26).   
86 Wessbo. Fiktion genom två medier, 35.  

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf
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I den andra slutsatsen ”vad gör det, enligt elevernas egna beskrivningar, för deras 

meningsskapande och förståelse när de både tar del av en film och en skönlitterär 

text samtidigt” går det att urskilja utifrån elevernas skriftliga utsagor att de skapar 

mening, lär sig och får en djupare förståelse när de får tolka och analysera två olika 

medier vid ett och samma tillfälle. När elever både får använda en skönlitterär text 

och dess filmadaption kan de synliggöra likheter och skillnader mellan 

berättelserna, vilket gör att de kan få en ytterligare medvetenhet och förståelse för 

respektive berättelse. Detta stärker i sin tur deras meningsskapande.  

 

I den tredje slutsatsen ”vilka för- och nackdelar eleverna ser med att kombinera film 

och skönlitteratur i svenskundervisningen” beskriver de väldigt många fler fördelar 

än nackdelar även om de aldrig gjort detta tidigare. Till följd därav kan jag 

rekommendera andra svensklärare att kombinera film och skönlitteratur i sin 

undervisning, och att Kejsarn av Portugallien och dess filmadaption kan användas 

didaktisk för att utveckla elevernas meningsskapande i årskurs nio. På detta sätt kan 

filmen stödja skönlitteraturen och vice versa. Filmen kan således få en given 

funktion och roll i svenskämnets litteraturundervisning.  

 

Trots de slutsatser som dragits är det en liten studie med enbart 25 elevsvar. Därmed 

är resultaten inte generaliserbara. Emellertid stämmer undersökningen överens med 

det tidigare forskningsläget, därför kan den genomförda studien ge upphov till 

vidare forskning. Det behövs som sagt ytterligare forskning om spelfilm i 

svenskundervisningen, särskilt forskning som berör grundskolans årskurs sju till 

nio. Det behövs även fler studier som systematiskt undersöker hur elever skapar 

mening, förstår, tolkar och skriver om spelfilm i svenskundervisningen samt när de 

tar del av flera medier samtidigt, såsom skönlitteratur och film.  

 

Det hade därför varit intressant att utveckla min studie vidare med intervjuer med 

såväl elever som undervisande svensklärare, med syfte att dels fylla i luckor i 

elevsvaren, dels se vilket förhållningssätt svensklärare har till att kombinera film 

och skönlitteratur i sin undervisning, samt vilka begrepp de lär ut till eleverna när 

de analyserar film och skönlitteratur. Därutöver hade det varit intressant att även 
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välja klasser som kombinerat skönlitteratur och film tidigare i 

svenskundervisningen och jämföra svaren med de klasser som inte gjort det förut i 

avsikt se om resultaten hade skiljt sig åt. Med en kvantitativ enkätundersökning 

hade man också kunnat få reda på elevernas medievanor, innan de gjorde sin 

tolkning och analys av texten och filmen. De olika förslagen som presenterats hade 

varit gynnsamma för att kunna uppnå ett mer generaliserbart resultat. Med en 

metodkombination kan empirin inhämtas från olika sammanhang och komplettera 

varandra. Om data från de olika metoderna stämmer överens ökar studiens validitet. 

Dock är en metodkombination mer tidskrävande och det är inte säkert att metoderna 

bekräftar varandra och därmed kan studien behöva utvidgas i avsikt att kunna leta 

rätt på orsakerna till detta.87   

 

Vidare använder ingen i den tidigare forskningen sig av en hypotesprövande ansats. 

Wessbo ger dock förslag på två hypoteser som hade varit intressant att använda för 

vidare studier. För det första ”att användandet av skönlitteratur och adaption i 

undervisningen kan vara ett sätt att främja läsning, metakognition och 

mediereflexivitet.” För det andra ”att användandet av adaptioner i 

litteraturundervisningen kan vara en väg att skapa ytterligare förståelse och 

medvetenhet om vilka möjligheter som två olika medier har för att skapa mening.”88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Denscombe. Forskningshandboken, 219–220, 236–237.    
88 Wessbo. Fiktion genom två medier, 187–188. 
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9. Bilagor   

Bilaga 1: ”Det klappande hjärtat” i Selma Lagerlöfs 

roman, Kejsarn av Portugallien.   

Hur gammal han än blev, så kunde Jan Andersson i Skrolycka aldrig tröttna på att 

berätta om den dagen, då den lilla flickan hans kom till världen. 

 

Tidigt på morgonen hade han varit ute och hämtat barnmorskan och andra hjälpare, 

men sedan hade han hela förmiddagen och ett gott stycke in på eftermiddagen suttit 

på huggkubben i vedskjulet utan något annat att göra än att vänta. 

 

Ute regnade det, så att det stod som spön i backen, och det var inte utan, att han fick 

sin del med av regnvädret, fast det skulle heta, att han satt under tak. Det kom in till 

honom som fukt genom de otäta väggarna och som dropp från det gistna (otäta) 

taket, och rätt som det var, kastade blåsten in över honom en hel störtsjö genom den 

dörrlösa vedskjuls-öppningen. 

 

 Jag undrar just om nån tänker, att jag är glad åt å ta emot det här barnet, mumlade 

han, där han satt, och med detsamma sparkade han till en liten vedpinne, så att den 

flög ända ut på gården. För det är allt nätt opp den värsta olycka, som jag kunde 

råka ut för. När vi gifte oss, Kattrina å jag, så var det, för det att vi hade tröttnat på 

å gå som dräng å piga hos Erik i Falla å ville sätta föttera under eget bord, men visst 

inte, för att vi skulle få barn. 

 

Han böjde ner huvudet i händerna och suckade tungt. Det var klart, att köld och väta 

och den långa, ledsamma väntan gjorde sitt till att försätta honom i dåligt humör, 

men det var långtifrån hela orsaken. Det var riktigt allvar med hans klagan. 

 

"Arbeta", tänkte han, "arbeta får jag göra alla dar från morron te kväll, men tess nu 

har jag teminstingen (åtminstone) fått fred om nättera. Nu kommer väl barnungen 

te å skrika, så jag inte får nån ro då heller." 

 

Efter detta kom en än starkare förtvivlan över honom. Han tog händerna från 

ansiktet och vred dem om varandra så att det knakade i knogarna. 

 

 Ända tess nu har det gått bra ihop för oss, därför att Kattrina har kunnat gått bort 

på arbete, ho som jag. Men nu blir ho ju tvungen te å sitta hemma å se efter barnet. 

 

Han stirrade framför sig så mörkt, som om han hade sett hungersnöden komma 

smygande över gårdsplanen för att tränga in i stugan. 
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 Ja, sa han, och nu slog han båda nävarna hårt mot huggkubben för att bestyrka 

sina ord, jag säjer bara det, att om jag hade vetat den gången, när Erik i Falla kom 

te mej å erbjöd mej te å få bygga på hans mark å gav mej lite skräptimmer te å sätta 

opp stuga mä, om jag hade vetat då, att detta här skulle bli följden, sa hade jag hellre 

sagt nej te alltsammans å bott kvar på stallkammarn i Falla i all min tid. 

 

Det var starka ord, detta, det kände han, men han hade ingen lust att ta dem tillbaka. 

 

 Om det hände nån slags   , började han, för nu hade det gått så långt med honom, 

att han ville säga, att det inte skulle vara honom emot, om barnet på något sätt 

förolyckades (miste livet), innan det kom till världen. Men han hann aldrig tala ut. 

Han blev avbruten av ett litet pipande från andra sidan väggen. 

 

Vedskjulet var sammanbyggt med stugan, och när han nu hörde efter, kom det ena 

pipandet efter det andra därinifrån. Han begrep förstås genast vad detta betydde, 

och nu blev han sittande tyst en lång stund utan att visa varken sorg eller glädje. 

Till sist ryckte han litet på axlarna. 

 

 Ja, nu är det kommet då, sa han, å nu måtte jag väl i Guds namn få slippa in i stuga 

å värma mej. 

 

Men den lindringen kom inte så snart heller, utan det blev återigen att sitta och vänta 

timme efter timme. 

 

Regnet höll på att strömma såsom förut, blåsten tog till, och fastän det bara var i 

slutet av augusti, kändes det lika ruskigt som en novemberdag. 

 

Till råga på allt kom han om en stund in på något annat, som gjorde honom än mer 

bedrövad. Han började på att känna sig ringaktad (behandlad som luft) och 

tillbakasatt (illa lottad).  

 

 Det är tre hustrur utom barnmorska där inne hos Kattrina, sa han halvhögt. Di 

kunde väl ändå ha gjort sej besvär, nån av dom, te å komma å säja mej om det är 

pojke eller tös. 

 

Han satt och lyddes efter hur de gjorde upp eld i spisen. Han såg, att de sprang till 

källan efter vatten, men att han fanns till, låtsade ingen om. 

 

Rätt som det var, slog han händerna för ögonen och började vagga fram och tillbaka. 
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 Min snälla Jan Andersson, sa han, vad är det för fel mä dej? Varför går allting så 

illa för dej? Varför har du alltid så lessamt? Å varför fick du inte gifta dej mä e 

vacker ung flicka i stället för mä den gamla Lagårds-Kattrina hos Erik i Falla? 

 

Han var så genombedrövad. Det trängde till och med ett par tårar fram mellan 

fingrarna. 

 

 Varför är du så lite ansedd i socken, min snälla Jan Andersson? Varför blir du 

alltid tebakasatt (åsidosatt) för andra? Du vet, att det finns di, som är likaså fattiga 

som du å likaså klena te å arbeta, men ingen blir så förbisedd som du. Vad kan det 

vara för fel på dej, min snälla Jan Andersson? 

 

Detta var en fråga, som han hade gjort sig ofta förr, fast förgäves. Han hade nog 

inte något hopp, att han skulle finna svaret på den nu heller. Kanske det inte var 

något fel på honom, när allt kom omkring? Kanske rätta förklaringen var den, att 

både Gud och människor var orättvisa mot honom? 

 

När han hade kommit in på den tanken, tog han händerna från ögonen och försökte 

ge sig en morsk uppsyn. 

 

 Om du nånsin mer får komma in i din stuga igen, min snälla Jan Andersson, sa 

han, så ska du inte så mycke som se åt barnungen. Du ska bara gå fram te spisen å 

ställa dej där å värma dej utan å säja ett ord. 

 

 Eller tänk, om du skulle ta å gå din väg! Du behöver ju inte sitta här längre nu, när 

du vet, att allt är överståndet. Tänk, om du skulle visa Kattrina å di andra 

kvinnfolkena att du är karl för din hatt (visa att man duger)     

 

Han skulle just till att resa på sig, då mor i Falla visade sig i vedskjulsöppningen. 

Hon neg så vackert och bad, att han skulle komma in i stugan och se på barnet. 

 

Om det inte hade varit mor i Falla själv, som hade framfört bjudningen, så är det 

ovisst om han hade gått in, så ond som han var. Men henne följde han ju med, fast 

utan att göra sig någon brådska. Han bjöd till så gott han kunde att ta på sig den 

uppsynen och den hållningen, som Erik i Falla hade, när han gick över 

sockenstugugolvet för att lägga sin sedel i valurnan, och det lyckades honom ganska 

bra att se lika högtidlig och sur ut. 

 

 Var så god, Jan! sa mor i Falla, och därmed slog hon upp dörrn till stugan. På 

samma gång steg hon åt sidan för att låta honom gå före. 
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Vid första blicken såg han, att det var fint och uppstädat där inne. Kaffepannan stod 

ytterst på spishällen för att svalna, och på bordet vid fönstret var det dukat med mor 

i Fallas kaffekoppar på en snövit duk. Kattrina låg i sängen. och två andra hustrur, 

som hade varit där för att hjälpa till, stod och tryckte sig upp mot väggen, för att 

han skulle ha fri utsikt över alla anordningarna. 

 

Mittframför kaffebordet stod barnmorskan med ett bylte på armen. 

 

Han kunde inte låta bli att tycka, att det såg ut, som om han den här gången skulle 

vara den förnämsta i laget. Kattrina såg bort till honom med en mild blick, som ville 

hon fråga om han var nöjd med henne. Alla de andra vände också ögonen mot 

honom, liksom väntade de beröm för allt det besvär, som de hade gjort sig för hans 

skull. 

 

Men det går inte så lätt att bli glad, när man har suttit och varit ond och frusen en 

hel dag. Han kunde inte få bort Erik i Fallas min ur ansiktet och blev stående utan 

att säga ett ord. 

 

Då tog barnmorskan ett steg framåt. Och stugan var inte större, än att hon med det 

enda steget kom alldeles intill honom och kunde lägga barnet i armarna på honom. 

 

ÊHär ska Jan få se på e lita jänta, å det e, som heter duga, sa hon. 

 

Där stod han nu och höll mellan sina händer någonting, som var varmt och mjukt 

och inrullat i en stor schal. Schalen var så pass undanviken, att han såg det lilla 

rynkiga ansiktet och de små vissna händerna. Han stod och undrade vad 

kvinnfolken menade att han skulle ta sig till med det här, som barnmorskan hade 

lagt i famnen på honom, då han fick en stöt, så att både han och barnet skakade till. 

Den kom inte från någon av de andra, men om den gick från den lilla flickan över 

till honom eller från honom till den lilla flickan, det kunde han inte reda ut för sig. 

 

Strax efteråt började hjärtat klappa i bröstet på honom, såsom det aldrig förr hade 

gjort, och med detsamma var han inte längre frusen, och inte kände han sig ledsen 

och bekymrad och inte ond heller, utan allt var bra. Det enda, som oroade honom, 

var, att han inte kunde begripa varför det skulle dunka och slå på det sättet i bröstet 

på honom, då han varken hade dansat eller sprungit eller klättrat i branta berg. 

 

 Kära ni, sa han till barnmorskan, lägg hanna (handen) här, å känn efter! Jag tycker, 

att hjärtat slår så konstigt. 

 

 Det är riktig hjärtklappning, sa barnmorskan. Kanske att ni brukar ha så ibland? 
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 Nej, jag har aldrig haft det förr, försäkrade han. Aldrig på det här sättet. 

 

 Mår ni illa då? Har ni ont nånstans? 

 

Nej, det hade han ju inte. Då kunde barnmorskan inte förstå vad det var för fel med 

honom. 

 

 Jag ska i alla fall ta barnet ifrån er, sa hon. 

 

Men då kände Jan, att barnet, det ville han inte lämnna från sig. 

 

 Nej, låt mej ha kvar den lilla flicka! sa han. 

 

Med detsamnna måtte kvinnfolken ha läst något i ögonen på honom eller hört 

någonting i rösten, som gjorde dem glada, för barnmorskan drog på munnen, och 

de andra rentav storskrattade. 

 

 Har Jan aldrig förr tyckt så mycke om nån, så att ni har fått hjärtklappning 

fördenskull? sa barnmorskan. 

 

 Nääj, sa Jan. 

 

Men i samma stunden begrep han vad det var, som hade satt hjärtat i gång på 

honom. Och inte nog med det, utan han började också ana vad som hade varit felet 

med honom i hela hans liv. För den, som inte känner av sitt hjärta varken i sorg eller 

i glädje, den kan säkert inte räknas som en riktig människa. 

 

 

(Ur Kejsarn av Portugallien, från en upplaga daterad 1962 på Bonniers förlag) 
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Bilaga 2: Elevinstruktioner  

Valet av skönlitterär text och spelfilm föll på den svenska klassikern Kejsarn av 

Portugallien av Selma Lagerlöf från 1914 och dess filmadaption av Lars Molin från 

1992. (En filmadaption är en berättelse som förflyttats från exempelvis en skriven 

text till filmens medium). Selma Lagerlöf är en betydelsefull svensk författare vars 

verk lever kvar och läses än idag. Mitt val passar även in utifrån svenskämnets syfte 

i Lgr11 och Lgr22 som börjar gälla höstterminen 2022:   

I undervisningen ska eleverna möta samt få utveckla kunskaper 

om skönlitteratur från olika tider […] Eleverna ska också ges 

möjlighet att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk 

[…]. I mötet med olika typer av texter […] och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

 

Selma Lagerlöf hittade inspiration till Kejsarn av Portugallien från ett 

sockenoriginal där en man upphöjde sin dotter till Kejsarinna av Portugallien och 

sörjde efter henne så att han blev helt galen, därav titeln Kejsarn av Portugallien.  

(Socken = en by på landsbygden som byggts upp omkring en kyrka). I berättelsen 

använder hon även andra bipersoner med inspiration från sin egen barndom. 

Romanen (boken) skrevs och kom ut år 1914 och språket är dialektalt och 

ålderdomligt. Den utspelar sig under 1800-talet innan Sverige gick från ett 

agrarsamhälle (jordbrukssamhälle) till ett modernare industrisamhälle (i slutet av 

1800-talet och till mitten av 1900-talet). I den skönlitterära texten får man alltså ta 

del av en annan tids språk, värderingar och föreställningar.  

 

Kejsarn av Portugallien inleds med en monolog där huvudpersonen Jan sitter i sitt 

vedskjul i Skrolycka i Värmland och pratar med sig själv och ältar över sitt eländiga 

liv. Under tiden föder hans fru Kattrina en flicka som han egentligen inte vill ha. 

När flickan läggs i hans famn, förändras dock hans känslor, hans hjärta börjar 

klappa och han upplever en känsla han aldrig känt förut, kärlek!  
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Efter att ha läst/sett Kejsarn av Portugallien  

 

Du har nu lyssnat på/läst det första kapitlet i Kejsarn av Portugallien och sett den 

första delen av filmen. Du kan nu utgå från dina egna tankar och erfarenheter och 

tolka och analysera filmen och texten genom att besvara frågorna nedan.  

 

1) Vad handlar den skönlitterära texten och filmen om?                                        

Använd begreppen: handling, miljö- och personbeskrivningar. Välj minst 

ett annat begrepp som du fått med dig från undervisningen när du läst texter 

och/eller sett på film.  

2) Vilka likheter och skillnader kan du se mellan filmen och den skönlitterära 

texten och vad beror detta på?  

Använd gärna analysbegreppen igen och jämför vad texten respektive 

filmen kan vara bra på att uttrycka och berätta. 

3) Påminner filmen/texten om någon annan text som du läst eller film som du 

sett? Om ja, jämför och förklara på vilket sätt?  

4) Vad gör det för din förståelse och ditt meningsskapande när två medier som 

film och skönlitteratur används samtidigt i svenskundervisningen?    

5) Vilka för- och nackdelar ser du med att kombinera film och skönlitteratur i 

svenskundervisningen?  

 

Stort tack för att du tog dig tid och svarade på alla frågorna!  

Det betyder mycket för mig.  
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Bilaga 3: Informationsbrev till vårdnadshavare  

Mitt namn är Frida Lindvall och jag går sista terminen på ämneslärarprogrammet 

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 till 9 på Högskolan 

Kristianstad. I mitt examensarbete undersöker jag högstadieelevers skriftliga 

meningsskapande när de tolkar och analyserar film och skönlitteratur och hur de 

ser på att kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen. Detta kan 

bidra till att vidareutveckla undervisningen. 

 

För att kunna samla in material till min studie kommer eleverna under en lektion 

få läsa och se en film. Därefter får de skriva om det de läst/sett på datorn och hur 

de ser på att kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen. Svaren 

kommer anonymiseras och kan således inte härledas till en specifik elev. Svaren 

sparas på en extern hårddisk, analyseras och raderas slutligen eftersom de enbart 

används i denna undersökning.  

 

Ert barns deltagande är frivilligt och påverkar inte betyget. Om ert barn inte vill 

delta går det att när som helst avbryta sin medverkan.  

Undersökningen kommer ske under vecka 48. Blanketten behöver därför lämnas 

in till mentorn senast fredagen den 26 november 2021 (v.47).   

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig via e-post: 

frida.lindvall@xxxx.se  

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att mitt barn får delta i 

studien:  [ ] Ja, mitt barn får delta i studien.  

[ ] Nej, mitt barn får inte delta i studien.  

 

Datum: _______________        Barnets namn: _____________________ 

Underskrift vårdnadshavare 1: __________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare 2: _________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________ 

mailto:frida.lindvall@xxxx.se
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Bilaga 4: Informationsbrev till lärare   

Mitt namn är Frida Lindvall och jag går sista terminen på ämneslärarprogrammet 

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 till 9 på Högskolan 

Kristianstad. I mitt examensarbete undersöker jag högstadieelevers skriftliga 

meningsskapande när de tolkar och analyserar film och skönlitteratur och hur de 

ser på att kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen. Detta kan 

bidra till att vidareutveckla undervisningen. 

 

För att kunna samla in material till min studie kommer eleverna under en lektion 

få läsa och se en film. Därefter får de skriva om det de läst/sett på datorn och hur 

de ser på att kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen. Svaren 

kommer anonymiseras och kan således inte härledas till en specifik elev. Svaren 

sparas på en extern hårddisk, analyseras och raderas slutligen eftersom de enbart 

används i denna undersökning.  

 

Ditt deltagande som lärare är frivilligt och anonymt. Om du inte vill vara med i 

studien kan du när som helst avbryta din medverkan.  

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig via e-post: 

frida.lindvall@xxxx.se  

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien.  

 

Datum: _______________                                 

Namnteckning: __________________________________ 

Namnförtydligande: _______________________________ 

 

 

 

mailto:frida.lindvall@xxxx.se
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Bilaga 5: Informationsbrev till elever  

Mitt namn är Frida Lindvall och jag går sista terminen på ämneslärarprogrammet 

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 till 9 på Högskolan 

Kristianstad. I mitt examensarbete undersöker jag högstadieelevers skriftliga 

meningsskapande när de tolkar och analyserar film och skönlitteratur och hur de 

ser på att kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen. Detta kan 

bidra till att vidareutveckla undervisningen. 

 

För att kunna samla in material till min studie kommer du under en lektion få läsa 

och se en film. Därefter får du skriva om det du läst/sett på datorn och hur du ser 

på att kombinera film och skönlitteratur i svenskundervisningen. Svaren kommer 

anonymiseras och kan således inte härledas till en specifik elev. Svaren sparas på 

en extern hårddisk, analyseras och raderas slutligen eftersom de enbart används i 

denna undersökning.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och påverkar inte ditt betyg. Om du inte vill vara med i 

studien kan du när som helst avbryta din medverkan.   

 

Om du har några frågor om studien får du gärna mejla mig på:  

frida.lindvall@xxxx.se  

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien. 

   

Datum: ________________                                

Namnteckning: _______________________________ 

Namnförtydligande: ____________________________ 

 

  

mailto:frida.lindvall@xxxx.se

