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Abstract 

Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra 

eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande 

texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det 

inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska 

berättelser. Denna studies syfte är att undersöka på vilka sätt mellanstadieelever kan 

arbeta med en dokumentär filmberättelse om fyra skolbarn för att utveckla sina 

förmågor att skriva berättelser och vidga sina vyer av omvärlden. 

Begreppet narrativ fantasi, myntat av den amerikanska filosofen Martha C. 

Nussbaum, är framträdande i undersökningen. Med det menas en slags förmåga till 

inlevelse, att läsandet av olika texter vidgar läsarens förståelse för sin omvärld. 

Eleverna är uppmanade att välja karaktär och typ av berättelse. Genom både kvalitativ 

och kvantitativ textanalys visar deras berättelser på en varierad, men ändå utbredd 

narrativ fantasi. Denna förmåga är dock beroende av både visuell litteracitet, att förstå 

filmen, och narrativ kompetens, att skapa en egen berättelse. 

Nyckelord 

Svenskundervisning, årskurs 4-6, berättande texter, dokumentärfilm, narrativ fantasi, 

visuell litteracitet, narrativ kompetens, multimodalt lärande, inlevelse, livsvillkor. 

Keywords 

Swedish language education, grades 4-6, narrative texts, documentary film, narrative 

imagination, visual literacy, narrative competence, multimodal teaching, empathy, 

life conditions. 

English Title 

On the way to a school of narrative imagination: Visual literacy, narrative 

competence, and empathy. 



 

 

Tack 

till min handledare Åsa för värdefull input om filmpedagogik och narrativ fantasi, 

till Lina, Elin och Dzesika som har lyckats minimera min långrandighet, 

till alla lärare som hjälpte mig att genomföra lektionerna, 

till eleverna som ställde upp och föräldrarna som godkände det, 

och till min fru och mina barn som alltid motiverar mig till att skriva klart. 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................ 2 

1.2 Forskningsfrågor ........................................................................................ 2 

2 Teori .................................................................................................................. 3 

2.1 Visuell litteracitet och multimodalitet ........................................................ 3 

2.2 Det dokumentära kontraktet ....................................................................... 4 

2.3 Narrativ kompetens och narrativ fantasi.................................................... 5 

3 Forskningsbakgrund ........................................................................................ 6 

3.1 Visuellt lärande .......................................................................................... 6 

3.2 Narrativt lärande........................................................................................ 8 

4 Metod och material .......................................................................................... 9 

4.1 Urval, samt vetenskapliga och etiska riktlinjer ........................................ 10 

4.2 Källmaterial och empiriskt material ........................................................ 10 

4.3 Metod ........................................................................................................ 12 

4.4 Kommentarer om metod och material ...................................................... 13 

5 Resultat och analys ......................................................................................... 14 

5.1 Elevernas anteckningar ............................................................................ 14 

5.2 Elevernas val och jämförelser .................................................................. 16 

5.2.1 Elevernas val av karaktär ................................................................. 16 

5.2.2 Elevernas jämförelser med egna livsvillkor ..................................... 16 

5.3 Elevernas egna berättelser ....................................................................... 17 

5.3.1 Den redogörande berättelsen ............................................................ 18 

5.3.2 Den fria berättelsen .......................................................................... 20 

5.3.3 Det globala perspektivet ................................................................... 22 

5.3.4 Slutsatser .......................................................................................... 23 

6 Diskussion ....................................................................................................... 25 

7 Litteraturförteckning ..................................................................................... 26 

8 Filmförteckning .............................................................................................. 27 

 



 

 

Bilagor 

1. Lärarhandledning inför lektionsupplägg. 

2. Elevinstruktion inför filmvisning, inklusive kortfattade beskrivningar av 

filmens fyra karaktärer. 

3. Elevinstruktion inför skrivuppgift. 

4. Samtyckesbrev. 

Tabeller 

1. Antal ord i elevers anteckningar om respektive karaktär. 

2. Skillnad i antal ord i elevers anteckningar mellan den karaktär de skrev 

mest om och den de skrev minst om. 

3. Val av karaktär. 

4. Antal jämförelser mellan karaktärer och elever i elevernas berättelser. 

5. Elevers val av antingen redogörande eller fri berättelseform.



 

1(27) 
 

1 Inledning 

Inom ramen för svenskämnet har elever i årskurserna 4–6 kunskapskraven att lära sig 

om berättande texter och sakprosatexter, både ta del av och konstruera egna. I det 

centrala innehållet framhävs texttyper för barn som ”belyser människors villkor och 

identitets- och livsfrågor” (Skolverket 2018:260) i skilda delar av världen. I det 

avseendet har svenskämnet en bredd som öppnar upp för studier av olika samhällen 

och livsvillkor, så länge det finns en tydlig förankring i det svenska språket. Det 

kräver också att läraren väljer ett relevant material som behandlar frågor om 

livsvillkor, samt att elever får möjlighet att begrunda dessa frågor.  

Läromedel om människor i andra världsdelar, mest förekommande inom 

SO-ämnen, har den formmässiga begränsningen att livsförhållanden skildras tämligen 

statiskt och att förutsättningar för elevers utökade känsla för andra samhällen blir 

begränsade. Inom skönlitteratur finns större möjligheter till inlevelse, eftersom denna 

typ av berättande text kan förmedla tankar och känslor i högre utsträckning. Där finns 

dock en annan begränsning. Om inte hela klassen anvisas att läsa realistisk litteratur 

om levnadsvillkor i andra delar av världen, eller att det högläses av läraren, är det få 

elever som väljer böcker med dessa teman. I detta avseende har filmmediet en fördel. 

Vid en filmvisning är det möjligt att under kort tid ge en tydlig inblick i andra 

samhällen och förmedla ett flertal aspekter av andra människors livsvillkor. 

Film räknas till det vidgade textbegreppet, som även inkluderas i svensk-

ämnets centrala innehåll – ”[t]exter som kombinerar ord, bild och ljud” (Skolverket 

2018:260). Den audiovisuella berättarformen är förmodligen den som de flesta elever 

tar del av i störst utsträckning vid sidan av skolan och för att belysa den kognitiva 

aspekten av denna konsumtion är begreppen film literacy eller visual literacy 

tillämpbara. De flesta filmer förhåller sig till liknande berättarstrukturer, som många 

barn lär sig att förstå redan i ung ålder. Dessa strukturer blir dock sällan material för 

undervisning i skolan. Därför har jag velat undersöka vilken didaktisk potential som 

uppstår när film tas in i klassrummet och blir en språngbräda för både kreativt 

berättande och utökad omvärldsbevakning. 
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En stor lockelse med att som lärare undervisa i svenska är att elever får 

tillfälle att redogöra för idéer, känslor och fantasier i högre grad än vad de tillåts i 

andra ämnen. Språket och hur de använder det förmedlar mer än enbart förståelse och 

färdighet. Det synliggör även vilka de är som individer och hur de relaterar till sin 

omvärld. För att undersöka denna kapacitet till inlevelse har jag utformat en 

lektionsplanering där eleverna i två årskurs 5-klasser har fått se dokumentärfilmen På 

väg till skolan (2013) om fyra skolbarn i olika delar av världen. Denna film belyser 

på ett högst påtagligt vis barns livsvillkor och olika förutsättningar och är således en 

värdefull källa till samtal och reflektion bland elever i samma ålder. Istället för att 

diskutera filmen har dock eleverna fått i uppgift att skriva berättelser som tar avstamp 

i någon av de fyra karaktärernas liv. 

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt mellanstadieelever kan arbeta med en 

dokumentär filmberättelse för att utveckla sina förmågor att skriva berättelser och 

vidga sina vyer av omvärlden. Däri ingår att synliggöra arbetsprocessen och dess 

didaktiska potential; hur elever tar till sig filmupplevelsen och vilka skeenden de 

anser viktiga att medföra i sin egen text. Jag vill belysa vilka val eleverna gör i sitt 

arbete och hur deras egna berättelser relaterar till källmaterialet, samt om det existerar 

någon skillnad i hur pojkar och flickor går till väga med detta arbete. Förhoppningsvis 

kan resultatet uppmuntra andra lärare att använda dokumentärfilmer på liknande vis i 

sin svenskundervisning. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

I arbetet används följande forskningsfrågor: 

1. Vilka anteckningar gör eleverna för att få grepp om både information och 

struktur i den filmiska berättelsen? 

2. Vilka livsöden i På väg till skolan väljer eleverna att fokusera på och i vilken 

utsträckning gör de jämförelser med egna livsvillkor i sina texter? 

3. På vilka sätt skapar eleverna sina egna berättelser utifrån filmens narrativ och 

hur visar deras texter en vidgad omvärldssyn? 
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2 Teori 

Denna undersökning präglas av en humanistisk grundsyn genom att den vill framhäva 

elevers tankegångar och uttryck. Den är besläktad med det sociokulturella lärande-

perspektivet på så vis att språket används för att utveckla elevernas omvärldssyn och 

förståelse i andra människors livsvillkor. I det kreativa textarbetet föreligger element 

av inlevelse och empati som skapar socialisation i en mer global utsträckning. 

Begrepp såsom narrativ fantasi och narrativ kompetens är i detta avseende viktiga att 

definiera. Eftersom denna studie också behandlar det vidgade textbegreppet i 

koppling till filmmediet är det nödvändigt att tydliggöra begrepp såsom visuell 

litteracitet, multimodalt lärande och det dokumentära kontraktet.  

 

2.1 Visuell litteracitet och multimodalitet 

Begreppet visuell litteracitet berör olika former av visuella representationer, eftersom 

variationen av visuellt material som människor tar del av är omfattande. Enligt en 

undersökning av Myndigheten för press, radio och TV använder nästan hälften av alla 

8-åringar internet dagligen, medan 90% i åldersgruppen 12–15 år använder nätet i sin 

mobil varje dag (De Vries 2018:6). I en sådan undersökning om nätkonsumtion 

åsyftas statiska visuella representationer (till exempel fotografier, kartor och diagram) 

och dynamiska (till exempel film, animationer och spel) (Eilam 2012). I detta arbete 

ligger dock tonvikten av begreppet visuell litteracitet på den dynamiska varianten.  

Definitionen av begreppet visuell litteracitet är under konstant förändring. 

Den teknologiska utvecklingen leder till att utbudet av dynamiska visuella represen-

tationer växer och i allt högre utsträckning inrymmer interaktiva medier. Även om 

detta kan leda till en omvärdering av begreppet, är i nuläget följande definition av 

Jennifer M. Brill et al (2007) passande: 

A visually literate person is able to: (a) discriminate and make sense of visible 

objects as part of a visual acuity, (b) create static and dynamic visible objects 

effectively in a defined space, (c) comprehend and appreciate the visual 

treatments of others, and (d) conjure objects in the mind’s eye (Brill et al 

2007:55) 
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I Brills definition ovan är både förståelse och eget skapande en del av att vara visuellt 

läskunnig, vilket hänger samman med en allt högre interaktivitet inom olika represen-

tationsformer. Denna utveckling har komplicerat synen på literacy-begreppet i 

relation till meningsskapande. Ett flertal teoretiker har istället förordat begreppet 

multimodalitet (Andersson 2014:52ff). Multimodal design kan ses som en didaktisk 

ingång för visuell litteracitet där det fokuseras på kommunikativa och teckenskapande 

aspekter av undervisning. Att text förr i tiden var begränsat till papper, men nu är mer 

förekommande på en redigerbar bildskärm är ett betydelsefullt skifte inom multi-

modal teori. I denna utveckling från ”skriftbaserad informationsförmedling till en 

utpräglad informationshantering” (Selander & Kress 2017:30) uppstår nya möjlig-

heter för kunskap och meningsskapande. Eleverna blir i denna tankegång mer än 

läsare. De blir själva producenter och förmedlare av kunskap. 

 

2.2 Det dokumentära kontraktet 

Inom en filmvetenskaplig diskurs är det möjligt att göra en uppdelning mellan den 

dokumentära och den fiktiva filmbilden, där den förstnämnda anses ha ett högre 

sannings- och verklighetsanspråk (von Schantz 2016:141). Detta är en tvetydig dis-

tinktion, med tanke på att fiktionsfilm oftast innehåller ett stort mått av realism och 

verklighetsförankring. Men sett till grundskoleelevers erfarenheter av film och deras 

visuella litteracitet är det en användbar förenkling. Begreppet film är för de flesta barn 

förknippat med eskapistisk fiktion i långfilmsformat, även om de själva inte brukar 

den terminologin. De har förmågan att leva sig in i filmiska världar som de vet är 

påhittade, även om dessa världar kan vara realistiskt skildrade. Desto mer ovanligt är 

det att mellanstadieelever ser filmer som skildrar vår egen värld på ett realistiskt vis. 

Eftersom eleverna har en mer jämställd nivå av erfarenhet och förkunskap om 

dokumentärt filmberättande, blir en sådan film mer intressant för denna undersökning 

än en fiktionsfilm. 

Dokumentärfilmer eftersträvar generellt sett höga grader av realism. Till 

skillnad från i filmserier såsom Avengers eller Harry Potter där filmskaparna vill att 

åskådarna ska tro på det otroliga, vill den dokumentära filmskaparen att åskådaren 

ska få inblick i det verklighetsnära. Ett sådant sanningsanspråk leder till att åskådaren 

ännu mer tror sig se sanna avspeglingar av vår levda verklighet. Detta samförstånd 
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mellan filmskaparens sanningsintention och åskådarens förväntning av realism är vad 

som kallas det dokumentära kontraktet (von Schantz 2016). 

På väg till skolan (2013) är en dokumentärfilm som ger sken av att skildra 

verkligheten såsom den är. En mer ingående filmvetenskaplig analys skulle kunna 

identifiera faktorer som sänker dess grad av äkthet, såsom den pålagda musiken eller 

iscensättningen av vissa scener, mest tydligt den som innehåller en flykt från en 

elefant. Men genom ett överlag observerande modus – kameran fångar vardags-

skeenden i långa tagningar (von Schantz 2016:145) – förhåller den sig lojal till ovan-

nämnda kontrakt. För mer okritiska ögon, såsom exempelvis mellanstadieelevers, blir 

denna autenticitet en god grund för att bättre leva sig in i karaktärernas vardag. 

 

2.3 Narrativ kompetens och narrativ fantasi 

Begreppen narrativ kompetens (narrative competence) och narrativ fantasi (narra-

tive imagination) är båda knutna till berättelser, men står i övrigt längre ifrån varandra 

än vad man kan tro. Narrativ kompetens syftar till en förmåga att förstå berättar-

strukturer i olika former av texter, medan narrativ fantasi snarare handlar om att 

genom berättelser få en djupare förståelse för världen omkring oss. 

En elev som besitter narrativ kompetens har kunskap om hur berättelser är 

uppbyggda med tydliga inledningar och avslutningar, samt typiska problemformu-

leringar som leder berättelsen åt olika håll. I denna kompetens finns en förståelse för 

delarnas verkan, men också för berättelsens helhet och samspelet däremellan 

(Pantaleo 2010). Begreppet avser alla former av berättande texter, däribland filmer. 

Begreppet narrativ fantasi introducerades av Martha C. Nussbaum i slutet 

av 1990-talet, och syftar till att filosofi, litteratur och konst har en specifik betydelse 

i avseendet att få oss människor att se bortom vår egen existens. Enligt Nussbaum 

betraktar vi genom läsning av litteratur vår omvärld med inlevelse, förståelse och 

sympati, vilket bidrar till att andra människors idéer och tankar blir besläktade med 

våra egna:   

[C]ircumstances shape the lives of those who share with us some general goals 

and projects; and we see that circumstances shape not only people’s possibilities 

for action, but also their aspirations and desires, hopes and fears (Nussbaum 

1997:88). 
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Att människor kan ta del av, förstå och leva sig in i andra människors livsvillkor är 

enligt Nussbaum den berättande konstens stora förtjänst. Grogrunden ligger i vår 

empatiska förmåga, men denna berikas när vi tar del av kulturella företeelser som 

leder oss att upptäcka nya perspektiv. Hon menar att barn med hjälp av litteraturen 

utvecklar en förmåga att bearbeta moraliska och sociala aspekter, som hjälper dem att 

navigera bättre i sina egna liv: 

[T]hey gradually learn how to ascribe to others, and recognize in themselves, not 

only hope and fear, happiness and distress /…/ but also more complex traits such 

as courage, self-restraint, dignity, perseverance, and fairness (Nussbaum 

1997:90) 

 

Att barnen genom berättelser kan känna igen gemensamma uttryck gör dem således 

förberedda på en moralisk interaktion med andra. Den narrativa fantasin blir på så vis 

en omtankens fantasi, en utveckling som Nussbaum ser som en förutsättning för 

global solidaritet.  

 

3 Forskningsbakgrund 

Forskning om visuell litteracitet och narrativ kompetens befinner sig oftast inom olika 

fält. Det förstnämnda begreppet relaterar till den vidgade texten oavsett narrativt 

innehåll, däribland filmmediet, och det andra fokuserar på berättarteknik oavsett 

textens form. Narrativ kompetens kan förekomma som ett inslag i forskning om 

visuell litteracitet, men det motsatta sambandet – att forskning om narrativ innehåller 

inslag av visuell läsning – är inte lika självklart. Eftersom mitt arbete baserar sig på 

en undersökning med två skilda moment kan forskningsfälten anses överensstämma 

med varsin del.  

 

3.1 Visuellt lärande 

Som tidigare nämnts är både förståelse och eget skapande del av Brills definition av 

visuell litteracitet. Även om få forskare bestrider detta, verkar det råda en konsensus 

i anslutning till undervisning att tona ner skapandet av statiska och dynamiska objekt 
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och fokusera på de kognitiva aspekterna, det vill säga vad eleverna förstår i läsningen 

av bilder. Samtidigt når denna förståelse längre än en ytlig förklaring av vad som sker 

i en bild. Den visuellt läskunnige eleven förmår tolka in narrativ och sammanhang, 

mellan och bortom ”raderna”, och får även en språklig kunskapsskjuts: ”If used 

appropriately, [films] have the potentiality of engaging all language skills – listening, 

reading, writing, and speaking” (Hekmati et al 2018:53). 

Forskning om denna typ av läskunnighet synliggör ofta att det didaktiska 

utbudet av visuella representationer är begränsat, vilket gör att många forskare 

framhäver ett större behov av visuell litteracitet. Peter McDermott et al (2017) har 

studerat textsamtal i grundskolan och vill krydda dessa med ett fokus på tavlor och 

musikvideor, Michael Lipiner (2011) har studerat hur filmer kan förstärka hög-

stadieelevers litterära förståelse och Tony Fetherston (2008) efterlyser i en liknande 

studie att skolan i högre grad bör bemöta elevers digitala kunnande. Förhoppningar 

om en allt större didaktisk medvetenhet är således utbredd inom detta forskningsfält. 

En gemensam nämnare mellan flera studier på området är att studera den 

kollektiva upplevelsen. När en skolklass ser en film tillsammans påverkas denna 

upplevelse av att de ser den i grupp. Alla elever är medvetna om att de andra i klassen 

ser samma sak samtidigt, vilket även kan tänkas medföra att de begrundar hur klass-

kamrater bredvid dem reagerar. Som Fetherston (2008) har påpekat, tillkommer 

aspekter som eleverna kanske inte ens reflekterar över. När filmen visas i ett samman-

hang som läraren har valt är den del av en pedagogisk diskurs som eleverna har mer 

eller mindre grepp om och som de i varierande grad anpassar sig efter. Dessutom har 

elever sina egna repertoarer, med varierande grader av förförståelse, vilket gör att 

deras läsning av den filmiska texten kan skilja sig markant från klasskamraternas. 

Märtha Andersson (2014) har i sin studie av multimodalt lärande visat att 

elevernas repertoarer av fiktiva berättelser har bäring i deras meningsskapande. Deras 

egen grad av motivation och engagemang har dessutom stor betydelse för hur väl de 

tar till sig och för berättelser vidare, ”främst därför att vi som individer omformar 

historier så att de blir begripliga för oss” (Andersson 2014:33). Berättandet får också 

en tydlig identitetsskapande funktion för eleverna: 

[E]levernas val att berätta en viss slags berättelse är ett sätt att framställa sig på 

ett speciellt sätt, antingen som pojke eller flicka. Via de val av teman och aktörer 

som befolkar deras berättelser redogör de för vem de är och vad de intresserar 
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sig för, både enskilt och tillsammans med andra elever. Genom valet av 

berättelse synliggörs också vem de vill gå in i dialog med (Andersson 2014:43) 

 

3.2 Narrativt lärande 

Det centrala innehållet i läroplanen för årskurs 4-6 ägnar ett eget stycke åt berättande 

texter och fokuserar på dess ”budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger” 

(Skolverket 2018:260). Anna Nordlund (2016) har i en studie om berättarteknik bland 

lågstadieelever visat att det är stora skillnader mellan elevers förmågor på detta 

område. Även om vissa elever utvecklar sitt språk under de tre första skolåren har de 

inte nått fram till det utgångsläge andra elever hade redan i årskurs 1. Nordlund har 

fokuserat på tids- och orsakssamband i sin studie och lyfter fram att elever behöver 

mer skolning i verbanvändning kopplat till specifika händelseförlopp, hur dessa 

händelser kan struktureras temporalt och kausalt, och hur valet av berättarperspektiv 

kan påverka händelserna. Den främsta anledningen till bristande sammanhang i texter 

är enligt Nordlund inkonsekvens i elevernas berättarperspektiv. 

Medan Nordlund fokuserar på den berättarteknik som även läroplanen riktar 

in sig på, berör Andersson (2014) narrativa faktorer som vidgar kompetensbegreppet. 

För att elevers färdighet i att skriva berättelser ska kunna utvecklas är det berikande 

om deras egna upplevelser och erfarenheter kan bistå skrivprocessen. Andersson ser 

den narrativa kompetensen som ett sätt att ge struktur åt en värld ”som annars präglas 

av tillfälligheter och kaos” (2014:30). Om en elev genom självreflektion och kom-

munikation kan ordna sin egen livsberättelse, har denne en mer utvecklad kapacitet 

att skapa ett sammanhängande förlopp i sina texter. Därmed blir den narrativa 

kompetensen även viktigt i relation till elevens verklighetsuppfattning. En elev som 

kan se narrativ i sin egen vardag har lättare att konstruera sådana i sitt skrivande.  

I ett svenskt sammanhang har Anette Årheim (2005/2007) undersökt nar-

rativ fantasi genom enkäter i gymnasieskolor. Årheim pekar ut skillnader i förutsätt-

ningar mellan svensk och amerikansk utbildning och ifrågasätter dessutom Nuss-

baums koppling mellan litteraturläsning och global solidaritet; ”läsningen utgör ingen 

garanti för att eleverna blir världsmedborgare” (Årheim 2009:81). Men hon har ändå 

hittat samband mellan en nedåtgående trend i pojkars bokläsande och deras inställning 
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gentemot främmande kulturer. Hon ser en fara, visserligen kopplad till föregående 

läroplan, i att svensklärare inte tillräckligt ser skönlitteraturens värde och att dess 

förtjänster behövs som motvikt till konkurrerande bildmedier som främjar otålighet 

och ogrundade ställningstaganden hos ungdomar. Häri förekommer en skepsis inför 

det mer vidgade textbegreppet, men de bildmedier Årheim använder som litteraturens 

konkurrenter är tv och internet, inte dokumentärfilm. 

Årheims exempel på en avtagande utveckling av narrativ fantasi bland 

svenska ungdomar kan belysas lite extra ur två aspekter; 1) att lästrenden är särskilt 

alarmerande bland pojkar, vilket också kan sättas i relation till deras negativa 

utveckling i betyg och behörighet, och 2) att dessa undersökningar gjordes innan 

sociala mediers större genomslag. Om 2010-talets explosionsartade utveckling av 

mediekonsumtion är en tänkvärd bakgrund till denna studie, framför allt i relation till 

elevers visuella litteracitet, är den skeva utvecklingen pojkar och flickor kanske ännu 

mer intressant. Pojkars och flickors skilda förmågor till narrativ fantasi är således värt 

att synliggöra i denna undersökning. 

Angående narrativ fantasi är det viktigt att påpeka att tidigare forskning om 

begreppet har ägnats åt elever i högre åldrar. Även om Nussbaum (1997) talar om 

både barn och ungdomar har hon ett fokus på äldre åldersgrupper när hon diskuterar 

val av litteratur. Likaså har Årheim gjort sina studier i svenska gymnasieklasser 

(2005/2007). Men den brist på narrativ fantasi inom svenskundervisning som Årheim 

kritiserar har rötterna i vad eleverna lär sig även i yngre år. Ifall lärare inte kan svara 

på frågan varför elever ska läsa litterära texter i grundskolan, förblir det en gåta för 

många av dem. Om de istället får läsa en berättelse eller se en film om barn i andra 

delar av världen, med någon form av efterarbete där deras tankar och idéer kommer 

till bruk, kommer dessa elever ett steg närmare att själva svara på frågan varför. 

 

4 Metod och material 

Denna studie baserar sig på ett tudelat lektionsupplägg, där det uppstår en remediering 

av den visuellt förmedlade berättelsen till nya skrivna berättelser. Med remediering 

menas ett skifte av medieform (Andersson 2014:59), vilket i denna undersökning sker 

genom en transformation av det narrativa innehållet från film till text. Eleverna har 
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fått chansen att se en kronologiskt linjär film, uppdelad i fyra parallella berättelser, 

och försökt se vilken typ av narrativ som förmedlas för att själva kunna skriva en text.  

 

4.1 Urval, samt vetenskapliga och etiska riktlinjer 

Denna undersökning genomfördes i en skola i en mellanstor svensk kommun, där två 

årskurs 5-klasser ingick. Urvalet skedde utifrån bekvämlighet, eftersom undertecknad 

genom pågående VFU-period hade kännedom om att båda klasser nyligen haft under-

visning i berättande texter. Utan dylik förberedande undervisning hade denna lek-

tionsstudie inte kunnat genomföras på samma omedelbara vis. Eleverna har givits lika 

mycket tid och möjlighet att fullborda undersökningens lektionsuppgift och relia-

biliteten har säkerställts genom noggrant definierade anvisningar och instruktioner 

för både elever och inblandade lärare (se bilaga 1–3).  

För att tillgodose Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer om 

information, samtycke och nyttjande fick vårdnadshavare muntlig information under 

ett föräldramöte, samt skriftlig genom ett samtyckesbrev (bilaga 4) som skickades ut 

en dryg vecka innan undersökningens lektionstillfällen. Av 50 tillfrågade var det 38 

elever som var närvarande vid samtliga lektioner och fick samtyckesbreven signerade 

och godkända av sina vårdnadshavare. Samtliga elever figurerar i denna uppsats med 

fingerade namn, enligt Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet (2002). När texter 

citeras i denna studie är de i ursprungligt skick, inklusive stavfel, om inte tillägg 

behövts för att göra dem mer förståeliga.  

 

4.2 Källmaterial och empiriskt material 

Den franska dokumentärfilmen På väg till skolan (2013) utgör källmaterial för denna 

undersökning. Den skildrar vardagen för fyra skolbarn i olika delar av världen – 

Jackson i Kenya, Zahira i Marocko, Carlito i Argentina och Samuel i Indien – och 

specifikt deras besvärliga färder till respektive skola. Filmen sammanför inte de fyra 

barnen, utan de skildras i varsin kronologisk del och åskådaren tillåts hoppa mellan 

dessa delar. Samtliga inslag utspelar sig dagen innan skoldagen och sedan från tidig 

morgon fram till när första lektionen börjar. I slutet av den en timme och fjorton 
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minuter långa filmen ges en kortfattad textepilog om vad som sker med de fyra barnen 

i efterhand. 

De fyra barnen presenteras i ordningen ovan. Medan Jackson är den första 

som medverkar dyker Samuel upp efter nästan en halvtimme. Zahira är nummer två 

in i filmen och Carlito trea när det har gått sjutton minuter. Presentationsordning av 

karaktärer och sammanlagd tid för medverkan är värt att ta hänsyn till eftersom det 

kan påverka utfallet av vilka karaktärer eleverna väljer. Jacksons del har störst portion 

av filmen, 22 minuter, medan Samuel tar igen den sena presentationen med 19 

minuters medverkan. Zahira är med i nästan 16 minuter och Carlito medverkar minst 

med drygt 13 minuter. Jackson innehar en viss särställning genom att hans förstascen 

är drygt åtta minuter lång, medan de andras är mellan fyra och fem minuter, och 

eftersom han både är med i första och allra sista scenen. 

Värt att nämna är att de fyra barnen inte är ensamma i sina respektive delar, 

utan har antingen syskon eller vänner med sig på färden. Både Jackson och Carlito 

har varsin lillasyster, Salome respektive Micaela, Samuel körs i sin rullstol av 

lillebröderna Emmanuel och Gabriel, och Zahira möter på vägen upp vännerna Noura 

och Zineb. Det rör sig således om två delar med bror- och systerrelationer, en del med 

syskonrelationer mellan enbart bröder och en del med relationer mellan tre flick-

kompisar. Genusaspekter kommer att tas upp i analys av elevernas inlevelse och 

identifikation. 

Som del av källmaterialet räknas även de instruktioner som eleverna fick, 

samt den lärarhandledning alla inblandade lärare fick ta del av och som diskuterades 

under ett möte på förhand. Denna handledning (bilaga 1) innehöll olika sorters 

anvisningar; lektionstid, omfång på skrivuppgift, förhållningssätt för lärarna 

gentemot eleverna vid eventuella frågor, samt elevinstruktioner för före filmvisning 

(bilaga 2) och före skrivlektion (bilaga 3). Dessa tydliggörs i metodkapitlet nedan.  

Det empiriska materialet i denna studie är tvåfaldigt; 1) elevernas 

handskrivna anteckningar från filmvisningen och 2) deras berättelser i Google-

dokument. Anteckningarna besvarar specifikt studiens första forskningsfråga, medan 

deras berättelser besvarar de två övriga. De flesta elevers berättelser är omkring eller 

högst ett A4 långt, medan vissa har broderat ut sina berättelser till uppåt fyra sidor. 
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4.3 Metod 

Denna studie bygger på ett lektionsupplägg, men involverar inte något element av 

klassrumsobservation. Det empiriska materialet för studien är de texter som 

redovisats ovan och det är analysen av dessa som är studiens fokus.  

Filmen visades med projektor i två separata klassrum, med förutom eleverna 

fyra lärare närvarande. Inför visningen gav en lärare i respektive klassrum en kort 

genomgång, som enbart bestod av att eleverna uppmanades anteckna om samtliga 

barn och vänta med att välja karaktär tills tidigast när alla barn medverkat i filmen. 

Dessa instruktioner fick eleverna även på papper (bilaga 2) ihop med korta person-

beskrivningar om de fyra barnen. 

Samtliga elevers anteckningar samlades in efter filmvisningen och till dessa 

häftades nya instruktioner (bilaga 3) inför den efterföljande dagens lektion. Först av 

allt fick de i uppgift att välja en av de fyra barnen att skriva om. Det andra valet föll 

på vilken sorts berättelse de ville skriva – antingen a) en berättelse om vad som händer 

i filmen, eller b) en berättelse som tar avstamp i filmen, men där eleverna var fria att 

skapa ett eget narrativ. Eleverna fick också välja att göra jämförelser mellan det valda 

barnets verklighet och deras egen. Denna punkt inleddes med orden ”om du vill”.  

Den första forskningsfrågan om elevernas anteckningar är främst intressant 

för att belysa arbetsprocessen i skapandet av berättelser, men kan också ge 

förklaringar till varför eleverna gör vissa val. Frågan blir besvarad i studien på ett 

summerande vis där det redogörs för vilka typer av anteckningar som är mest 

förekommande. 

Min andra forskningsfråga är mätbar utifrån en rent kvantitativ textanalys. 

Eleverna väljer en karaktär att fokusera på och vissa av dem gör jämförelser med sina 

egna liv, vissa gör inte det. När det gäller frågan om personval begränsar sig denna 

studie till att visa vilken av de fyra karaktärerna som har valts ut. Huruvida syskon 

eller vänner i filmen medverkar i elevernas berättelser lämnas därhän. Men i frågan 

om jämförelser gör denna studie även en distinktion mellan de som lyckas infoga sina 

jämförelser i berättelsen och de som inte gör det.  

Analys av elevernas texter fokuserar huvudsakligen på innehåll, kopplat till 

källmaterial och visuell litteracitet, och form, kopplat till narrativ kompetens och 

språkförmåga. Denna kvalitativa textanalys ämnar besvara undersökningens tredje 
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forskningsfråga om på vilka sätt eleverna skapar sina berättelser och i vilken grad 

utvecklande av narrativ fantasi kan urskiljas i deras skapande. I denna analys är det 

även nödvändigt att vara medveten om elevernas val av berättelsetyp – den 

redogörande eller den mer fria.  

 

4.4 Kommentarer om metod och material 

Valet av På väg till skolan som källmaterial skedde utifrån intrigens många möjlig-

heter till lektionsuppslag. Ramen för de olika delarna i filmen är densamma och 

igenkännlig även för svenska elever; att ta sig till skolan. Men händelseförloppen är 

vitt skilda och ger upphov till idéer om likheter och skillnader människor emellan. 

Det finns exempelvis en dimension av ansvarstagande i filmen som, utan att vara 

alltför generaliserande, inte förekommer hos svenska barn i lika hög utsträckning.  

Elevernas instruktioner – både i muntlig och skriftlig form – var tydliga och 

kortfattade. Under mötet om lärarhandledningen (bilaga 1) beslutades att lärarna 

under skrivlektionerna fick besvara elevers frågor som rörde skeenden och fakta i 

filmen, men ifall det dök upp språkmässiga frågor skulle lärarna inte komma med 

några svar. Anledningen till detta var att bibehålla högre validitet i undersökningen, 

genom att reducera lärarnas roll och att elevernas slutliga berättelser skulle vara deras 

egna prestationer och ingen annans. Samtliga karaktärer i filmen talar på sitt eget 

språk och textningen är på svenska. Att lärarna fick besvara faktamässiga frågor 

skulle på så vis även hjälpa de elever som kunde tänkas ha svårt att hänga med i 

filmvisningen, både med tanke på att läsa textningen och hinna med att göra 

anteckningar. 

En invändning kan föras mot elevernas val av karaktär. Det var del av 

instruktionerna att eleverna inte skulle avslöja till någon annan vem de valde, men i 

takt med att de började skriva sina berättelser blev deras val uppenbara för andra 

omkring. Det går inte att avfärda att vissa elever påverkades av klasskamraters val, 

eller att denna information ”läckte” vid tidigare skeden. Men det finns fog för att 

eleverna främst valde den karaktär de själva hade störst intresse av, eftersom de sedan 

hade i uppgift att ägna resten av lektionstiden åt denna karaktär.  

Elevernas inlevelse i och förståelse för andra samhällen är en bärande del 

av undersökningen och knyter an till Nussbaums teori om narrativ fantasi. En tes är 
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att denna lektionsuppgift gagnar en sådan inlevelse, men med reservation för att det 

inte är en självklarhet för alla elever. En invändning kan vara att eleverna som väljer 

att skriva en mer fri berättelse lämnar den verkliga historien därhän, eller att de 

axplock av verklighet som filmen uppvisar inte är tillräckliga. I båda fall kan det dock 

tänkas att den portion alternativ verklighet eleverna ändå får ta del av överträffar deras 

normala intag.  

5 Resultat och analys 

38 elever medverkade i denna undersökning, 13 pojkar och 25 flickor. Anledningen 

till den ojämna könsfördelningen beror på en högre frånvaro bland pojkarna under de 

berörda lektionstillfällena, samt att tre pojkar som var delaktiga i samtliga lektioner 

inte lämnade in något samtyckesbrev. 

 

5.1 Elevernas anteckningar 

Överlag har eleverna gjort anteckningar om samtliga karaktärer, vilket visar sig i en 

kvantitativ undersökning av antalet ord i deras anteckningar (tabell 1). Jackson fick 

högst snitt med 41 ord, medan Carlito hade lägst snitt med just under 37 ord. Denna 

låga differens innebär att eleverna var noggranna med att anteckna om alla karaktärer. 

Dessutom var det enbart 15 elever (cirka 40 %) som antecknade mest om den karaktär 

de senare valde. Den jämna fördelningen i anteckningar visar att eleverna inte hade 

några direkta preferenser, utan avvaktade, enligt instruktionerna, med att göra sitt val. 

Detta framkommer även i en sammanställning av skillnaden i hur många ord som 

ingick i elevernas längsta och kortaste anteckningar (tabell 2). Ytterligheterna i denna 

sammanställning var Ludvig som inte gjorde några anteckningar överhuvudtaget och 

således hamnar i översta raden i både tabell 1 och 2, samt Hugo som enbart 

antecknade 13 ord om Samuel, men 70 ord om Jackson och 71 om Zahira.  

Det finns en allmän skillnad i anteckningsmängd mellan klasserna, vilket 

kan tyda på att läraren i den ena klassen inte betonade vikten av att föra anteckningar 

på samma vis som den andra gjorde. En annan faktor kan vara elevernas uppmärksam-

het om sina klasskamrater. Ifall många börjar anteckna i stor utsträckning påverkar 

det andra att göra detsamma. Är det inte särskilt många som fattar pennan uppstår 
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istället ett avvaktande klassrum där anteckningarna blir färre. Sedan går det att 

tillägga faktorn av handstil och elevers varierande kapacitet till att skriva smått. 

Medan vissa elever hade lätt för detta och även använde ytterligare sidor när de inte 

fick plats, var det tydligt att vissa elever som skriver större ord stannade upp med 

antecknandet när utrymmet sinade. 

Det finns en korrelation mellan de elever som gjort mycket anteckningar 

och som senare skrivit de längre berättelserna. Men bortom antalet ord är det ännu 

viktigare att se hur stor del av filmens narrativ eleverna uppfattade. Detta kunde 

avläsas i hur eleverna gjorde sina anteckningar och hur många företeelser de fick med 

per karaktär. Många elever antecknade med fulla meningar och fick således inte med 

lika mycket innehåll trots att de använde många ord. Medan andra elever var mer 

uppmärksamma och gjorde kortfattade anteckningar där informationen var mer 

mångfaldig. Följande exempel är från Filippas och Idas anteckningar om Zahira:  

Ber till gud. Tvättar kläder vid vattenfall. Äter med händerna. 22 km till skolan. 

Kysser varandra på kinderna som hälsning. Har med sig höna till skolan. Möter 

kompisar på vägen. Får skuss till skolan bak på en lastbil. Byter hönan mot mat. 

Zineb Noura. (Filippa) 

 

Farmor gick inte i skolan. Tvättar vid bäcken, sjunger samtidigt. Äter 

tillsammans runt grytan med händerna. Pappan ber gud vilsingna henne innan 

hon går. Studerar mycket hemma. Går också fort. Hjälper sin kompis som har 

ont i foten, masserar. Får skjus av en lastbil. Lastbilsmännen stannar och ber. 

Byter ut sin höna på marknaden. (Ida) 

 

Båda dessa exempel demonstrerar effektivitet i antecknandet. De skulle ha kunnat få 

med mer om vad som sker med Zahira i filmen (andra har till exempel antecknat om 

hennes läsning av Koranen, hennes sjungande och att hon har stora ambitioner med 

sitt studerande), men de inkluderade flertalet detaljer med en liten mängd ord. Ett 

exempel som var ineffektivt genom att eleven använde hela meningar och där det 

dessutom saknades en helhet var Oscars anteckningar om Zahira:  

Hon sjunger varje morgon. Hennes farmor hade aldrig gått i skolan. Hon börjar 

skolan klockan 10. Hon går med en kyckling till skolan. (Oscar) 
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Huruvida Oscar har varit uppmärksam på andra detaljer i Zahiras del av filmen går 

inte att avläsa i hans anteckningar, men det sista han skrev (som dessutom innehöll 

ett detaljfel om hönan) förekom tidigt i filmen. Ida och Filippa hade heller inte med 

helheten, som skulle inkludera ankomsten till skolan, men deras anteckningar sträcker 

sig från första scen till en av de slutliga och tydliggör att de uppmärksammade mer 

av narrativet. 

 

5.2 Elevernas val och jämförelser 

Vid en kvantitativ textanalys av elevtexterna är det tydligt vilka karaktärer som 

eleverna valde att fokusera på, samt ifall de även jämförde livsvillkor. Frågor om 

varför eleverna gjorde dessa val sparas till avsnitt 5.3. 

 

5.2.1 Elevernas val av karaktär 

I tabell 3 går det att avläsa att Jackson var det mest populära valet. Av 38 elever var 

det 16 (42 %) som valde att skriva om honom. Carlito hamnade på en andraplats och 

Samuel och Zahira valdes av lika många. Det är förmodligen betydelsefullt att 

Jackson får en tidig presentation i filmen, vilket kan ha lett till att många elever valde 

honom. En annan påverkansfaktor relaterad till Jackson är att hans väg till skolan är 

något mer strapatsrik, med en flykt undan elefanter som den mest spännande scenen.  

Enbart i valet av Carlito rådde en jämn könsfördelning antalsmässigt. Sett 

till den procentuella fördelningen var det jämnt fördelat i valen av Jackson och 

Samuel, medan Zahira och Carlito har en skev fördelning åt varsitt håll. Inga pojkar 

valde Zahira, medan 24% av flickorna valde henne. Att fem pojkar valde Carlito 

innebar nästan hälften av dem, medan fem enbart var en femtedel av flickorna. 

 

5.2.2 Elevernas jämförelser med egna livsvillkor 

Att inkludera jämförelser mellan den valda filmkaraktären och deras egna liv var 

valfritt för eleverna och inget måste. Det var även del av instruktionen att de fick göra 

det oavsett vilken typ av berättelse de tänkte skriva. I deras berättelser var det ungefär 

en tredjedel av eleverna som gjorde sådana jämförelser, men det var inte alla som 
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hade lyckats infoga dem i ett berättande sammanhang. I tabell 4 redogörs för hur 

många som har skrivit jämförelser, med förtydligande om vilka som har lyckats göra 

det i berättande form och vilka som inte har gjort det. 

Att infoga jämförande aspekter av realistisk natur i en berättelse är att 

betrakta som en utmaning för en elev i mellanstadiet. Att fjorton elever ändå tog sig 

an denna frivilliga uppgift kan ses som en hög siffra. Av dessa fjorton var det enbart 

tre som tog sig an att inflika dessa jämförelser i en fri berättelse, vilket är en ytterligare 

utmaning på grund av motsättningen mellan verklighet och fiktion. Det är mer logiskt 

att majoriteten av dessa jämförande elever valde berättarformen att redogöra för vad 

som hände i filmen, eftersom verkligheten då förblev intakt även om de förde in sig 

själva i historien.  

Tabell 4 visar också att ytterst få av de elever som skrev om Jackson gjorde 

jämförelser. Mellan en och två tredjedelar som skrev om någon av de andra jämförde, 

medan det bland Jackson-eleverna var enbart en femtedel. Räknas de jämförelser som 

inte är berättarmässiga bort är siffran för Jackson fortfarande i underkant, även om 

spannet för de andra karaktärerna ligger mellan tre och fem tiondelar för jämförelser.  

En annan tydlig aspekt är könsfördelningen. Enbart tre av tretton pojkar 

infogade någon form av jämförelse, medan elva av tjugofem flickor gjorde det. Denna 

skillnad indikerar att pojkarna tänkte bort det realistiska sammanhanget mer än vad 

flickorna gjorde, vilket påminner om resultatet i Årheims studier (2005/2007). 

 

5.3 Elevernas egna berättelser 

Denna textanalys är kvalitativ och är strukturerad i tre underavsnitt; den redogörande 

berättelsen, den fria berättelsen och det globala perspektivet. De första avsnitten utgår 

från elevernas val av form för sin berättelse, att antingen skriva om vad som faktiskt 

skedde i filmen eller att skriva en fri berättelse med avstamp i filmen. Det tredje av-

snittet fokuserar på elevernas förmågor att förmedla inlevelse och empati för sin valda 

karaktär i sin berättelse, oavsett dess form. 

I tabell 5 sammanställs hur många elever som skrev vilken typ av berättelse 

och där är det tydligt att den redogörande berättelseformen var vanligast. 23 av 

undersökningens 38 elever valde att skildra vad som skedde i filmen, medan 15 valde 

det andra alternativet. Fyra berättelser som ingår i denna sammanställning är form-
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mässigt otydliga. De tillhör antingen den redogörande formen och ligger nära den fria 

formen eller vice versa. 

 

5.3.1 Den redogörande berättelsen  

Det första valet av berättelse som eleverna kunde göra var att skriva om vad som 

hände deras filmkaraktär och var då uppmanade att redogöra för de händelser som 

inträffade under filmens gång. För de elever som gjorde detta val existerade alltså ett 

narrativ att ta vara på, med både filmupplevelsen och anteckningarna till hjälp. Det 

faktum att filmen är en dokumentär gör dock att berättelsen de valde att skriva 

frångick strukturen för berättelser de tidigare fått undervisning om, till exempel att 

dessa bör innehålla tydliga spänningsmoment eller problem som måste lösas. Valet 

innebar att en del av eleverna tampades med att formmässigt skapa ett litterärt anslag 

och inte landa i ett referat. 

Två exempel på refererande försök till berättelse är Hugos text om Carlito 

och Matildas om Samuel: 

Carlito är 11 år gammal.Han bor i Argentina i ett område som heter Patagonien. 

Hans dröm är att bli en veterinär.Han har en lillasyster som heter Mica. /…/ 

Carlito brukar rida varje morgon till skolan med hans syster Mica bakom ryggen. 

/…/ Idag frågade Carlitos mamma vad han skulle ha för ämne i skolan /…/ Nästa 

morgon gav Carlitos pappa något rött band och sa att det här bandet ger tur.Lite 

senare gick Carlito och Mica mot hästen Chiverito för att dom skulle rida mot 

deras skola /…/ Efter en stund var dom framme vid deras helgedom och där 

lämnade dom det röda bandet som deras pappa gav dom.En liten stund senare 

var dom framme vid skolan. (Hugo) 

 

Nu sitter Samuel vid havet. Han skrattar lite för sig själv. Då kommer hans 

mamma och hämtar honom, han ska bli masserad. Det gör ont och han gråter. 

Men hans mamma måste göra det för att han inte ska få ont efter av andra skäl. 

Efter massagen sitter han i en ring med sina bröder Emmanuel och Gabriel. Han 

berättar en historia. När han berättat klart leker de en sorts lek. Nu är maten klar, 

de sitter med sin tallrik och äter med händerna. Nu är det dags att gå till skolan, 

ena brodern knuffar och andra drar rullstolen. Det är tungt och jobbigt. (Matilda) 
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Dessa två utdrag skiljer sig inte nämnvärt från materialet i respektive elevs 

anteckningar, utöver att de har förlängt detta material. De refererade skeendet i 

filmen, snarare än utvecklade det till en berättelse, och gjorde det i ett odefinierbart 

tempus där nuet var flytande. I Matildas textutdrag förekommer ordet ”nu” tre gånger 

och det återkommer även ett par gånger i slutet av hennes text. I Hugos textutdrag 

hamnar tidsmarkörerna ”idag” och ”nästa morgon” i meningsstrid och varianter av 

”en stund senare” förekommer frekvent utan att det sker särskilt mycket däremellan. 

Flertalet av de redogörande texterna om Carlito är mer referat än berättelse. 

Ett undantag var William som både genom att addera karaktärers uttalanden och 

genom att foga in sitt eget liv i narrativet skapade mer dynamik: 

Mica frågade om hon också fick sitta framme vid hästens huvud och rida, men 

Carlito sa nej. Hon sa “snälla, snälla, snälla” och Carlito gav sig och lät henne 

sitta framme. Jag cyklar inte med något syskon till skolan. (William) 

 

En liknande utveckling skedde i Antons text om Jackson, där jämförelsen blev ännu 

mer utvecklad: 

Jag behöver inte heller gräva för att få vatten utan behöver bara sätta på en 

vattenkran för att få det /…/ Jackson är ett av flera hundra tusen barn som har 

det svårt med att ta sig till skolan men de går ändå en, två eller flera timmar för 

att kunna ta sig till skolan och utbilda sig medans vi klagar på att behöva gå tjugo 

minuter en halvtimme till skolan. (Anton) 

 

När det gäller Jackson, Samuel och Zahira är det färre texter om dem som är strikt 

återgivande, utan de flesta av texterna bär drag av både referat och berättelse. Några 

verktyg som eleverna använde för att förstärka det berättarmässiga var att lägga in 

karaktärernas tankegångar och känslor – ”Jackson och Salome vilar lite på marken. 

Jackson är förstås ganska arg för att hon spillde ut sitt vatten” (Liam) – göra tids-

perspektivet mer avlägset – ”[e]n gång gick dom [över] en bäck med rullstolen” 

(Alma) – och utveckla specifika händelser. Några värderande ord, såsom ”helt plöts-

ligt”, ”som tur var” och ”andfådda”, ger följande händelse mer av berättande karaktär: 

När dem har gått en stund till så ser dem elefanterna på nära håll, de är nästan 

precis bredvid dem, de bestämmer sig för att gå runt elefanterna. Men helt 

plötsligt attackerar en elefant dem, de börjar springa allt var de kan och Jackson 
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verkar veta ett bra ställe att gömma sig vid.De springer och springer. När de är 

nästan framme ramlar Salome, hon tar sig upp men nästan hela hennes flaska 

med vatten åkte ut. De sätter sig i en liten mini grotta, båda har sprungit väldigt 

fort och båda två är andfådda. Efter en liten stund tittar Jackson om det är någon 

elefant kvar, och det var det inte, som tur var. Dem började gå mot skolan igen. 

(Amanda) 

 

Elias text om Carlito befinner sig nära den mer fria berättelsen genom att han ibland 

skrev i första person, vilket dock skedde inkonsekvent. Han saknade förmågan att 

använda samma form i skildringen av Carlito ihop med sin syster, använde då istället 

ordet ”dom”, vilket gjorde berättelsen tvetydig när ”jag” återkom efter en stund. Detta 

ligger i linje med vad Nordlund (2016) erfor om berättarperspektiv i sin studie. 

 

5.3.2 Den fria berättelsen 

Av eleverna som valde att skriva en fri berättelse rådde det skillnad i graden av 

förankring till källmaterialet. De flesta använde filmens historier som ram för sin egen 

berättelse och hittade därefter på en eller flera händelser som inträffade under vägen 

till skolan. Leos berättelse om Samuel, Mollys om Zahira och Wilmas om Carlito är 

tre exempel där eleverna var nära en redogörande berättelseform. Leo använde 

flertalet händelser som ingick i filmen, men adderade små detaljer som avvek. Wilma 

hade också filmens narrativ som stomme, men la i ännu större utsträckning till 

skeenden och konversationer som inte ingick i källmaterialet. Och Molly använde 

jag-form för att berätta ur Zahiras perspektiv, vilket gjorde att hon hade möjlighet att 

inkludera tankegångar och känslor till vad som i övrigt är skeenden tagna ur filmen.  

Inom narratologin kallas greppet att berätta utifrån ett jag-perspektiv för 

intern fokalisering (Nordlund 2016:51). Utöver Molly använde även Stella, Isabelle, 

Moa, Hanna och Lukas en jag-form i sina berättelser. I samtliga fall var deras jag den 

karaktär de valde att skriva om. För fyra av de sex började dessa jag-berättelser med 

en slags presentation av berättelsen som komma skall, och Molly, Stella och Moa 

använde dessutom ett inledande ”hej” som gav deras berättelser en brevprägel. Inslag 

som samtliga av dessa elever möjliggjorde genom att berätta i första person var 

karaktärernas tankar och bedömningar av sin omgivning. Dessutom använde de gott 

om känsloyttringar för att förmedla spänning och intensitet i sina berättelser: 
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Jag sprang mot skriket, det var Salomes röst! Jag blev både glad och ledsen. Hon 

levde! Men hon kanske var skadad! Jag fortsatte att springa, jag sprang snabbare 

än jag någonsin har gjort. Jag hörde skriket närmare nu. (Hanna) 

 

-Håll fast i mig så ska jag försöka dra upp dig,sa jag till Salome och försökte låta 

så säker på rösten som möjligt men i själva verket var jag livrädd för jag visste 

att det var på det här sättet som morfar hade dött. Han hade blivit jagad av en 

gnuhjord   och flytt in i myren innan han kom på vad det var innan det var 

försent….Men det fick jag inte tänka på nu nu måste jag få upp Salome innan 

det var försent. (Moa) 

 

Några av eleverna gav sina berättelser titlar – ”Vägen med den hemgjorda stolen” 

(Isabelle), ”Jackson och Elefantpojken” (Emilia) och ”Carlitos liv i 60 meningar” 

(Julia) – vilket tyder på en övergripande förståelse för berättelsers formmässiga 

helhet. Hanna gav inte sin berättelse någon övergripande titel, men hade däremot 

titulerat var och ett av sina åtta kapitel, till exempel ”Det skyddande stället”, 

”Räddningsuppdraget” och ”Gifteken”. 

Hannas berättelse är en av de längre – fyra A4 lång – och också en av de 

historier som mest avviker från källmaterialet. I den berättelsen behöver Jackson och 

Salome inte enbart fly från elefanter, som i filmen, utan även undvika lejon, giftek 

och ormar. En liknande typ av avvikelse sker i Moas berättelse där, förutom ovan 

citerade bakgrundshistoria om en morfar som försökt fly undan gnuer, de kenyanska 

barnen råkar ut för både kvicksand och krokodiler. I dessa båda berättelser är de 

adderade elementen avsedda att tillföra spänning. Två berättelser som också avviker 

markant från filmen men på helt andra vis, är Emilias berättelse om Jacksons möte 

med elefantpojken Ello och Novas berättelse om Zahira. 

I Emilias berättelse utökas persongalleriet på två olika sätt. Först och främst 

har Jackson två syskon, Jack och Jackie, som följer med honom till skolan, men 

halvvägs in i historien möter han dessutom pojken Ello som har god hand om 

elefanter. I denna berättelse blir följaktligen färden till skolan mindre viktig. Istället 

blir det Jacksons relation till de ”farliga” elefanterna som fördjupas med hjälp av en 

ny karaktär. 

Novas berättelse om Zahira är möjligtvis den av elevernas texter som visar 

på störst narrativ kompetens, samt narrativ fantasi. Utöver ett väl utvecklat språk med 
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massor av sambandsord som knyter samman texten och skapar flyt, saknar hon stress 

i sitt berättande. Hon har behållit några enstaka skeenden från filmen – kvinnorna som 

tvättar kläder i bäcken, Zahiras relation till sin farmor och liftandet med lastbilen – 

men skrev inte främst om den möda som var filmens huvudfokus. Av två och en halv 

sida text är det enbart den sista halvan som ägnas åt färden, medan de två föregående 

skildrar relationerna i hemmet. Gemenskapen med farmodern och en tillagd lillebror 

accentuerar den tacksamhet Zahira känner för att få gå till skolan. Om resten av 

eleverna i undersökningen huvudsakligen har skrivit om hur eleverna tar sig till 

skolan, är Novas berättelse snarare om varför. 

 

5.3.3 Det globala perspektivet 

Elevers inlevelseförmåga rörande andra människors livsvillkor kan vara tydlig i texter 

såsom de som ingår i denna undersökning. I till exempel en text som Novas är det 

uppenbart att eleven har stor kapacitet att se Zahiras vardag ur flera aspekter: 

De sätter sig på varsin sten i bäcken där solen lyser som mest och tar fram 

tvättkorgen. Medans de tvättar kläderna i det rena vattnet från bäcken så sjunger 

dem och pratar om Gud. De går uppför stigen från bäcken och hänger upp de 

rena kläderna på en tvättlina mellan deras hus och ett litet träd. Solen lyser på 

kläderna och det tar nog inte så lång tid för dem att torka tänker hon. Sedan äter 

de lunch, som vanligt så äter de från samma tallrik och med händerna. Rotmoset 

luktar gott och det känns kladdigt om händerna, men det gör inget. Hon får ju 

mat. (Nova) 

 

Av de elever som, likt Nova, skrev längre berättelser var det vanligare att de 

empatiska dragen blev fler än i de kortare berättelserna. Men det var inte helt 

självklart. Emilias berättelse är relativt lång, nästan två sidor, men med en nästan helt 

påhittad intrig visar den inte lika tydlig inlevelse i Jacksons verkliga liv och är således 

ett undantag. Delar av den historien har mer gemensamt med Djungelboken (1967) 

än med källmaterialet i denna undersökning. De flesta längre berättelser påvisar 

annars bredd i elevernas omtanke om karaktärerna just för att det är denna bredd som 

synliggörs i den extra mängden text. Eleverna som skrev längre använde sig av 

utförligare miljö- och personbeskrivningar och demonstrerade då också att de har 
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hängt med bättre under filmvisningen. Inlevelsen som blottas i deras texter blir på så 

vis ett resultat av högre visuell litteracitet och ett tecken på narrativ fantasi.  

Det finns ingen tydlig överensstämmelse mellan förekomsten av jämförel-

ser i elevernas berättelser och kapacitet till inlevelse, och det är värt att tillägga att 

kortare texter inte nödvändigtvis saknar inlevelse. Överlag är det dock svårare att 

upptäcka denna kapacitet i dessa texter, eftersom de är sparsamma med detaljer. I Idas 

korta redogörande text om Jackson betonas hans hårda arbete dagen innan skolan, 

magisterns omtanke om Jackson och den stora skillnaden mellan Jacksons och hennes 

egna villkor. Hon påvisar alltså en förståelse för hans livsvillkor. Medan andra 

elevtexter, specifikt de som radar upp jämförelser en efter en, påvisar att eleven satt 

sig in i sin karaktärs verklighet, men inte på ett mer inlevelsefullt vis: 

Jämfört med mig så har vi det väldigt olika. För jag sitter inte i en rullstol. Jag 

har en syster och inte två bröder. Jag kan åka bil till skolan om jag vill. Jag går 

inte met min syster till skolan. Jag har en pappa och jag är en tjej. Jag bor 

dessutom inte i något varmt land. (Alma) 

 

5.3.4 Slutsatser 

Det skiljer en del i graden av narrativ kompetens bland de elever som deltagit i 

undersökningen, vilket erinrar om resultaten i Nordlunds studie (2016). De som visar 

större färdighet i skrivande återfinns främst bland de elever som valde den fria 

berättelsen. Nova och Hanna är ett par exempel, men även Moa och Emilia visar 

ordentliga kunskaper i skapandet av sina berättelser både struktur- och språkmässigt. 

Bland elever som valt en redogörande text finns utmaningen att skapa en berättelse 

som är mer än enbart ett referat. Det är det enbart cirka dussinet som har lyckats med, 

däribland Wilhelm, Anton och Amanda. Den inkonsekvens i berättarperspektivet som 

Nordlund pekar på är förekommande, bland annat i Elias text, men generellt inte i lika 

hög utsträckning som bland hennes lågstadieelever. 

Anteckningarna synliggör elevernas visuella litteracitet genom att samtliga 

har sett filmen och till stor del förstått barnens berättelser. Undantaget var Ludvig 

som inte skrev några anteckningar och senare inte lyckades skriva någon ordentlig 

berättelse. Hans tio rader långa försök påminde mer om övriga elevers anteckningar. 

Men de fakta om Samuel han ändå inkluderade i denna text visar att han faktiskt varit 
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uppmärksam under filmvisningen. De elever som senare valde att skriva en berättelse 

enbart om vad som sker i filmen kunde tänkas ha baserat sitt val på mängden 

anteckningar, men resultatet av undersökningen visar att den tesen inte får något 

tydligt stöd. Anteckningarnas omfattning har därför inte särskilt stor betydelse för val 

av karaktär, utan istället har karaktärernas olika egenskaper påverkat.  

I analysen av elevernas val av karaktär och deras eventuella jämförelser blir 

några saker tydliga. Det första är att Jackson överlag var den mest populära karaktären 

i filmen och att han samtidigt var den som eleverna i minst utsträckning jämförde med 

sina egna liv. En plausibel förklaring till populariteten är att hans del är den mest 

äventyrliga och minst vardagliga av de fyra, vilket knyter an till ett fiktionsberättande 

som eleverna är mer vana vid. Motsättningen mellan elevers vana av fiktion kontra 

verklighet påverkade på så sätt deras val av karaktär, men även huruvida de inklu-

derade jämförelser. Ju mer fiktiv prägel på källmaterialet, som var fallet med Jacksons 

del av filmen, desto mindre troligt att eleverna försökte eller lyckades göra jäm-

förelser med sin egen vardag.   

En analys av narrativ fantasi i texterna är svårare att mäta än elevernas 

konkreta val. Det går exempelvis att ta upp Antons många jämförelser av livsvillkor 

i sin text som ett tecken på narrativ fantasi. Eller att se till Novas lågmälda och 

detaljrika berättelse som en annan typ av utslag, där förståelsen för andra människors 

liv är tydlig i texten. I övrigt syns små frön av narrativ fantasi i ett flertal av texterna, 

främst av allt bland de elever som skildrat karaktärernas känsloliv och reaktioner på 

olika händelser. I sådana textavsnitt är inlevelse och omtanke framträdande, vilket 

Nussbaum ser som väsentliga inslag inom narrativ fantasi. 

En annan aspekt av narrativ fantasi kan skönjas i skillnaden i hur pojkar och 

flickor generellt har hanterat uppgiften. Ingen av pojkarna valde att skriva om Zahira, 

den enda kvinnliga huvudkaraktären. De som har valt Jackson eller Carlito har 

förvisso skrivit om deras lillasystrar, men samtligas icke-val av Zahira skulle kunna 

innebära att pojkeleverna är motvilliga att basera sin egen berättelse på en person av 

annat kön. 24% av flickeleverna valde Zahira. Med tanke på att filmen innehåller fyra 

karaktärer så är detta en väntad procentsats. Med tanke på att hon dock är den enda 

kvinnliga huvudkaraktären skulle den kunna ses som låg. Flickelevernas val av andra 

karaktärer skulle således kunna tyda på ett mer öppet sinne för att leva sig in i vem 

som helst av karaktärerna oavsett kön. 
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6 Diskussion 

Denna undersökning har i detalj studerat elevers visuella litteracitet och narrativa 

kompetens, samt på ett mer övergripande plan försökt se ifall förmåga till narrativ 

fantasi kan avläsas i elevers berättelser. En kortfattad summering ger att elever i 

mellanstadieålder har en utvecklad visuell litteracitet, även om det i detta fall enbart 

rör sig om förståelse av den rörliga bilden och dess berättelse. Genom att nästan 

samtliga elever i undersökningen har lyckats skapa berättelser med utgångspunkt i 

filmen, går det dock att se likheter med Anderssons teorier om identitetsskapande 

(2014). De har levt sig in i filmens karaktärer och hittat deras berättelser, samt i vissa 

fall utvecklat dem och gjort dem till sina egna. 

Deras narrativa kompetens är skiftande. En fördel med lektionsupplägget i 

denna studie är att alla elever får möjlighet att välja sin egen ingång till berättelse, 

vilket gav utslaget att de mer flinka skribenterna satsade på den fria berättelsen, 

medan de mer osäkra valde den redogörande varianten. Upplägget möjliggjorde att 

alla oavsett nivå kunde ta sig an uppgiften, samtidigt som de fick inkludera sina egna 

perspektiv, vilket Andersson ser som berikande för deras narrativa kompetens (2014). 

Film som del av ett vidgat textbegrepp fungerar både för undervisning om 

berättande och för ett berikande av elevernas omvärldssyn. När visningen av På väg 

till skolan (2013) inleds i klassrummen råder tystnad och koncentration. Skolelever 

som i ingen eller mycket liten utsträckning har hört eller sett barn i Indien, Marocko, 

Argentina eller Kenya, ägnar en dryg timme åt att förflyttas till dessa världsdelar. 

Eftersom karaktärerna i filmen ägnar sig åt en igenkännbar syssla – att ta sig till skolan 

– får eleverna vägledning i att förstå filmens berättelseram. I övrigt lever barnen i 

filmen under förhållanden som är de svenska eleverna främmande, och det är denna 

sociala differens som en film har förmågan att förmedla till en större skara elever.   

När Nussbaum (1997) talar om narrativ fantasi ser hon det som en nyckel 

till världsmedborgarskap. Det krävs en större mängd av uppföljande arbete för att se 

måttet av eventuell förhöjd global solidaritet hos dessa mellanstadieelever, men det 

krävs inte mycket för att se deras inlevelse i stunden. Efter att ha tagit del av dessa 

andra verkligheter och livsvillkor, har eleverna skrivit berättelser som minimerar det 

geografiska och det sociala avståndet. Det är åtminstone ett steg närmare en skola 

som präglas av narrativ fantasifullhet. 
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Bilaga 1 

Lärarhandledning inför lektionsupplägg. 
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Bilaga 2 

Elevinstruktion inför filmvisning, inklusive kortfattade beskrivningar av filmens fyra 

karaktärer. 
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Bilaga 3 

Elevinstruktion inför skrivuppgift. 
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Bilaga 4 

Samtyckesbrev. 
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Tabell 1 

Antal ord i elevers anteckningar om respektive karaktär. 

 

Antal ord Carlito Jackson Samuel Zahira 

0 – 10  2 1 5 3 

11 – 20 10 4 9 3 

21 – 30 5 11 5 12 

31 – 40 4 4 4 1 

41 – 50 2 9 2 8 

51 – 70 15 7 7 5 

71 – 120  2 6 6 

Total mängd 1402 ord 1559 ord 1488 ord 1502 ord 

Snitt/elev 36,89 ord 41,03 ord 39,16 ord 39,53 ord 

 

Tabell 2 

Skillnad i antal ord i elevers anteckningar mellan den karaktär de skrev mest om och 

den de skrev minst om. 

 

Skillnad, antal ord Antal elever 

0 – 10 7 st 

11 – 20 18 st 

21 – 30 6 st 

31 – 60 7 st 
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Tabell 3 

Val av karaktär. 

 

Elever Carlito Jackson Samuel Zahira 

Pojkar 5 st 6 st 2 st 0 st 

Pojkar, procentuellt 38,46% 46,15% 15,38% 0% 

Flickor 5 st 10 st 4 st 6 st 

Flickor, procentuellt 20% 40% 16% 24% 

TOTAL 10 st 16 st 6 st 6 st 

TOTAL, procentuellt 26,32% 42,11% 15,79% 15,79% 

 

Tabell 4 

Antal jämförelser mellan karaktärer och elever i elevernas berättelser.  

Elever Carlito Jackson Samuel Zahira 

Pojkar 5 st 6 st 2 st 0 st 

Jämförelse i berättelse    2 st    1 st   

Jämförelse utan berättande form     

Flickor 5 st 10 st 4 st 6 st 

Jämförelse i berättande form    1 st    2 st    3 st    2 st 

Jämförelse utan berättande form    2 st     1 st  

TOTAL 10 st 16 st 6 st 6 st 

Antal jämförelser    5 st    3 st    4 st    2 st 
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Tabell 5 

Elevers val av antingen redogörande eller fri berättelseform.  

 

Elever Carlito Jackson Samuel Zahira 

Pojkar 5 st 6 st 2 st 0 st 

   Redogörande form    3 st    4 st    1 st  

   Fri form    2 st    2 st    1 st  

Flickor 5 st 10 st 4 st 6 st 

   Redogörande form    3 st    7 st    3 st    2 st 

   Fri form    2 st    3 st    1 st    4 st 

TOTAL 10 st 16 st 6 st 6 st 

   Redogörande form    6 st    11 st    4 st    2 st 

   Fri form    4 st    5 st    2 st    4 st 

 

 

 

 

 


