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Syftet med studien var att utforska hur barn beskriver sin tolkning av filmen Frost, i 

egenskap av en multimedial text, samt hur barnen ser på filmen utifrån 

lärandebegreppet. Filmen ses som multimedial då den bland annat kommunicerar 

med visuella, auditiva, och språkliga intryck. Receptionsteori beskriver att hur 

åskådare skapar mening av ett medium är beroende av den sociala kontexten och 

individens tidigare erfarenheter. Detta gjorde studiens problemområde komplext. 

Studiens ambition var att genom observation, enkäter och intervjuer försöka få en 

inblick i barns upplevelser av filmen. Studien fokuserade på hur barn tolkar en fiktiv 

berättelse, hur barn kunde identifiera sig i en sådan samt hur de såg filmen som ett 

föremål för lärande. Studien utforskade även om det förekom skillnader mellan 

flickors och pojkars svar. Resultatet åskådliggjorde att barn i hög grad använder sina 

egna erfarenheter när de skapar mening ur en berättelse. Det visade även att barn 

identifierar sig med karaktärer utefter olika karaktärsdrag i form av utseende, 

personlighet och egenskaper. Här förekom det skillnader mellan vad flickor och 

pojkar fokuserade på i identifikationsprocessen. Studiens resultat pekade även på att 

barnen hade svårigheter i att se hur denna typ av film kunde bidra till deras eget 

lärande. Samtidigt tydde deras svar på omedvetet relationellt lärande. Barnens syn på 

lärande visade på att de ansåg att nya kunskaper kräver ämnesspecifika nyttoaspekter 

för att räknas som lärande och att lärarens roll är avgörande. 

 Nyckelord: Identifikation, lärande, media/medier, media literacy, multimedial, 

meningsskapande, reception. 
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1. Inledning
 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera 

vilka vi är. De visar fram olika sätt att förstå världen, olika sätt att framställa den. […] De 

visar oss delar och dimensioner av världen som vi inte själva upplevt och kanske aldrig 

kommer att uppleva. Som mottagare av allt detta tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning 

om var vi själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka vi under alla 

omständigheter inte vill vara eller bli.   

(Jostein Gripsrud, i Axelson, 2007: 24)   

Texter och läskunnighet anses idag vara en självklarhet i undervisning och 

kunskapsinhämtning. Gärdenfors (2010:19) uttrycker att ”den period läsning har 

varit en källa till kunskap är ändå bara en blinkning i människans historia”. Det är 

lätt att glömma bort i dagens högteknologiska informationssamhälle, att användning 

av medier av olika slag inte är något nytt påfund, utan människan har bevisligen 

kommunicerat via symboler som en förlängning av talspråket i minst 40 000 år 

(Gärdenfors, 2010:18).  

Idag talar man om det kulturella begreppet media literacy som inverkar på individers 

identitetsskapande när de möter olika texttyper såsom film, tidningar och fenomen 

på internet. Hagen (2010:34–38) har identifierat att de multimediala världar barnen 

lär känna har en signifikant betydelse för dem. Erstad (2010:15) beskriver i sin tur att 

begreppet (media literacy) inrymmer den bro som finns mellan barnets fritid och 

skola, eftersom media har en social och kulturell inverkan på vårt meningsskapande 

och kunskapsbyggande. Detta, under förutsättning att barns upplevelser av media 

hemmavid även fångas upp inom skolan för att sedan mynna ut i en organiserad 

lärandekontext. Både Erstad (2010:19) och Hagen (2010:34–38) ser det som viktigt 

att skolan införlivar barns medialitteracitet i undervisningen, då tryckta texter inte 

längre är den enda texttyp som barn möter. I rådande styrdokument står det i 

kursplanen för svenska att: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2011: 222). 

Den viktiga uppgiften att bygga broar mellan barnets och skolans värld, kombinerat 

med det ökade utrymmet nya typer av texter har i dagens kursplaner ställer krav på 
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skolan och dess pedagoger. Emellertid beskriver Erstad (2010:19) att bristen på 

forskning inom fältet gör det svårt för skolor att veta hur man ska arbeta. Ett som är 

säkert är dock att det utvidgade textbegreppet (media literacy) utmanar läraren i 

mötet med alla olika individer och deras literacyryggsäckar. Vi anser att i och med 

denna utmaning medföljer även ett behov att få kännedom om hur barnet upplever 

nya typer av multimediala texter.  

 

1.1 Syfte  
 

Syftet med föreliggande studie är att utforska hur barn beskriver sin tolkning av 

filmen Frost, i egenskap av en multimedial text, samt hur barnen ser på filmen 

utifrån lärandebegreppet. Förhoppningen är att öka förståelsen för hur barnet förstår 

och identifierar sig med sådana texter. Läraren kan dra nytta av att få tillgång till 

barnets erfarenheter och tolkningar i lärarens val av undervisningsinnehåll. Studiens 

ambition är därför att få tillgång till barnets perspektiv och tankevärld utifrån 

studiens frågeställningar.  

  

 

1.2  Frågeställningar 
 

Hur skapar barn mening och sammanhang ur en fiktiv multimedial berättelse? 

Hur identifierar sig barn med fiktiva karaktärer och förekommer det skillnader 

mellan pojkar och flickor i detta avseende? 

Hur beskriver barn sin syn om filmen som lärandeobjekt? 

 

 

2. Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt förklaras varför forskning om hur barn tänker om världen, såsom 
denna receptionsstudie, behöver inbegripa såväl teorier om hur barns nya intryck 
kognitivt införlivas i barnets inre, som omgivningens sociokulturella bidrag i den 
processen. Avsnittet avser att kortfattat belysa hur receptionsteori kan ge förståelse 
för studiens resultat. 
 
 

2.1 Receptionsteori 

Seip Tönnessen (2003:53) förklarar receptionsteori som en meningsskapande 

process mellan en text och dess mottagare. Eftersom ingen text kan berätta ”hela 
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historien” måste det antas att alla texter har luckor där mottagarens förkunskaper 

och erfarenheter kan träda in och skapa mening. En text kan således få olika mening 

för skilda personer och till exempel uppfattas annorlunda av den som mottar texten 

än den som producerade den (Seip Tönnessen, 2003:51). Ju mindre förförståelse 

mottagaren har om textinnehållet, desto fler luckor kan antas uppstå för mottagaren 

att försöka fylla i (s.53). Rydin (2003:11) vidareutvecklar att det finns två olika 

perspektiv att inta i receptionsteori. Det ena perspektivet fokuserar på hur texten gör 

mening och det andra perspektivet riktar in sig på hur mottagaren skapar mening. 

Föreliggande studie har som avsikt att utforska barnet som mottagare och 

meningsskapare, vilket här likställs med hur barnet upplever filmen som multimedial 

text.  

 

Barn använder media för att roa sig själva genom att uppleva känslor av spänning och 

fascination, förklarar Rydin (2003:80) vidare. När barn tittar på till exempel ett tv-

program menar hon att de upplever det genom en hopblandning av känslor, 

identifikation, identitetsskapande och kognitiva processer (Rydin, 2003:80). 

Filmvisningen sker också i en kulturell miljö som den inte kan lösgöras ur. Hur 

barnen upplever filmen och skapar mening av den är därmed individuellt men också 

sammanhängande med tidigare kulturella upplevelser och den kontext där 

filmvisningen sker (Rydin, 2003:12). Därför är en studie som denna beroende av 

teori som ger förståelse för både kognitiva och sociala processer och hur dessa 

samverkar inom individen.  Det har också visat sig att hur barn identifierar sig med 

karaktärer i filmer påverkar hur de tolkar handlingen och att kön spelar en komplex 

och viktig roll i den processen (Rydin, 2003:12). Förutom åskådarens sociokulturella 

bakgrund påverkar således också könstillhörigheten i hur man förhåller sig till texter, 

menar Rydin (2003:80). När flickor ”läser av texter” är de generellt mer fokuserade 

på relationer, medan pojkar är mer logiskt tänkande gentemot texten (Rydin, 

2003:83). Denna skillnad har även märkts i barns attityder, då flickor har visat en 

mer empatisk och emotionell inställning till textinnehåll medan pojkar har varit mer 

kritiska och distanserade (Rydin, 2003:84). Därför har studien även utforskat 

huruvida det går att urskilja skillnader i hur pojkar och flickor tolkar filmen Frost.   
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3. Begrepp 
Här nedan redogörs för studiens viktiga begrepp för att underlätta för läsaren. 
 

Identifikation - Denna studie följer Axelsons (2007:24, 59) definition att 

identitetsutveckling idag influeras av fler viktiga faktorer än de viktiga personerna i 

individens nära omgivning.  En orsak till detta är att ”nya” sociala medier fått en 

större betydelse för individer, vilket resulterat i att individer utvecklas i växelverkan 

med en yttre kontext där media nu utgör en väsentlig del.  De personer som barn kan 

identifiera sig med behöver således inte befinna sig i barnens närhet utan kan finnas 

ute på olika medier och det kan även röra sig om fiktiva karaktärer. 

 

Intertextualisering- Då barnet använder för hen redan känd information om andra 

texter för att relatera till texten och se paralleller. 

 

Lärande – är ett svårfångat begrepp och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors 

(2010:26–28) menar rent av att de teorier som har försökt sammanfatta vad lärande 

är inte har lyckats på grund av dess komplexitet. Denna studie kan dock avgränsas till 

att ha fokus på individens lärande och hur den eventuellt kan fångas upp av 

pedagogen. Studien undersöker lärande i en situationsbunden kontext där eleven 

själv upplever att denne tillägnar sig kunskap, vilket inbegriper kognitiva funktioner 

och socialt lärande. Gärdenfors (2010:46) menar att ”Lärande och minne är två sidor 

av samma mynt” och ömsesidigt beroende av varandra. Han tillägger att minnen 

påverkas av berättelser (s.53) (som ju film är) och förklarar att minnesfunktioner kan 

delas upp i fyra olika kategorier: 1) Procedurellt minne som är kopplingar mellan 

olika funktioner, ofta med motoriska inslag till exempel att cykla. 2) Semantiskt 

minne är kanske minnets mest kognitiva del då det inbegriper sortering, 

kategorisering och att se mönster. 3) Episodiskt minne används då vi tänker på 

tidigare händelser och kronologi. Utan denna funktion skulle man inte kunna berätta 

något om sig själv. När man skapar sig en inre värld kombineras de semantiska och 

episodiska minnesfunktionerna. 4) Rumsligt minne som kan sägas vara en spatial 

förmåga där vi skapar kognitiva kartor (s.52,53,55). Gärdenfors menar vidare att 

inlevelseförmåga är en viktig form av förståelse som behövs i alla former av sociala 

aktiviteter (s. 61). Därför anser han att förmågan att leva sig in i en annans värld 

behövs för lärande (s.62) och borde uppmärksammas mer inom forskningen (s.68). 
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Inlevelseförmågan är kopplad till barns tankar och känslor och är därför viktig i 

studier som denna, som vill söka förståelse i barns tankar.  

 

Meningsskapande - av en text ska i studien inte uppfattas som en objektiv 

definierbar sanning, utan som en subjektiv tolkning som kan skapas inom varje 

individ när den möter ett textinnehåll vid en given tidpunkt i ett givet socialt 

sammanhang. Studien delar Rydins (2003:9) antagande att när en mottagare närmar 

sig en text så bidrar hen själv aktivt i meningsskapandet av texten. Meningsskapande 

sker inte bara inom en individ utan också i en sociokulturell miljö och kan tjäna olika 

syften som kan vara kognitiva, estetiska, känslomässiga eller sociala (Rydin, 2003:9).  

 

Media/medier/medium - ”Kanaler för förmedling av information och 

underhållning” (från engelska medium ’förmedlingslänk’, ’uttrycksmedel’) 

(Nationalencyklopedin: media, 2017-05-11). Berättelser som finns utanför 

människors huvuden benämner kognitionsforskaren Gärdenfors (2010:18) som 

medier och de första medier som människor använde sig av för ca 40 000 år sedan 

var bilder i sten och trä exempelvis i form av grottmålningar. Målningarna menar han 

kan ses som berättande bilder eller minnesstöd för det muntliga berättandet och 

hjälpmedel för lärandet. Det första skriftspråket utvecklades långt senare, för 5000 år 

sedan, men det dröjde länge innan det kom att användas till att skriva ner berättelser 

och tankar. Gärdenfors (2010:19) tror dock att skrivtecknens ursprungliga funktion 

har varit att fungera som minnesstöd. Ser man medier ur det perspektivet, så är det 

lätt att se nyttan med modern teknik som erbjuder människan oändligt många 

minnesfunktioner (Gärdenfors, 2010:59).  

Multimedia - ”Datorstödda presentationer baserade på kommunikationsformerna 

text, grafik, animation, ljud och bild/video”. ”Blandning och integration av medier - 

tal, sång, dans” (Nationalencyklopedin: multimedia, 2017-05-11). 
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4. Bakgrund 
Här nedan förklaras begreppet media-literacy liksom att tidigare receptionsforskning 
presenteras relaterat till studiens forskningsområde. Detta kommer senare att 
förankras samt exemplifieras i studiens resultat under avsnittet: Diskussion om hur 
studiens resultat kan relatera till tidigare receptionsforskning. 
 

 

4.1 Media-literacy i forskningssammanhang 
 
Media-literacy började användas som begrepp i undervisningssammanhang i 

Storbritannien på 1970-talet, enligt forskarparet Bazalgette & Buckingham (2013:95), 

även om det tog längre tid innan det faktiskt togs in i undervisningspraktiken.  Inom 

begreppet media-literacy används även de två begreppen multimedial och 

multimodal. Hur begreppen används problematiseras av Bazalgette & Buckingham 

(2013:95) då de undersöker forskning om både användningen av begreppen i sig och 

hur de tar sig uttryck praktiskt i den brittiska undervisningen och läroplanen. De 

kritiserar att begreppen används utan vidare reflektion över vad som egentligen 

avses, ibland tycks det som att det man med multimodal eller multimedial 

undervisning helt enkelt menar att man använder sig av datorer. Detta menar de 

förstärker en gammal föreställning om att multimodal/multimedial endast avser en 

skillnad mellan tryckta texter och icke tryckta som texter på en datorskärm. Om 

lärare tror sig arbeta med multimedial undervisning enbart genom att anskaffa 

digitala hjälpmedel så tillförs inte mycket nytt i undervisningen jämfört med att 

arbeta med papper och penna, anser de båda författarna (2013:95). Att kategorisera 

texter på dessa två sätt gör inte mycket nytta, menar Bazalgette & Buckingham (s.99) 

då man kan missa att de flesta texter på internet liknar tryckta texter. Som exempel 

nämner de att webbsidor som nyhetssidor, sms, och e-post använder sig av ”vanlig” 

skriven text som kräver liknande avkodningsförmågor som tryckta böcker (s.97).  

Författarna anser att den slarviga användningen av begreppen således inte gynnar 

undervisning eller kunskapsinhämtning eftersom en distinktion som fokuserar på 

skillnad mellan tryckta och icke tryckta texter bortser från att det finns många olika 

sorters icke tryckta texter. Att sätta tryckta texter och multimodala texter i varsitt fack 

utan vidare reflektion över varför, kan också leda till att man förbiser de många 

specifika egenskaper som rörliga texter har och som kommunicerar på många fler 

plan som visuellt, auditivt, musikaliskt eller kroppsligt (s.99). Författarna tycker att 

forskning bör särskilt fokusera på media med rörliga texter såsom film, eftersom de 
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hör till vardagen för dagens barn och därmed spelar en så betydande roll i deras 

kultur (s.99). De menar därmed inte att film är överlägsen eller bättre än tryckt text, 

utan de efterlyser istället mer forskning om olika medier överhuvudtaget, för ökad 

förståelse för hur de skiljer sig åt, vilka funktioner de har och vilken roll de spelar i 

meningsskapandet hos åskådaren (s. 98). 

 

Erstad (2010:19) problematiserar vidare vad det innebär för skolan att dagens 

samhälle är så pass media-litterärt. Han (s.19) förklarar att statusen för media-

litteracitet har höjts men att han ser stora variationer i hur skolor integrerar detta i 

praktiken. De krav på undervisningen och dess utformning som det multimediala 

samhället ställer är svåra att tillgodose i avsaknad av tillräcklig forskning och 

riktlinjer.  Erstad (2010:24–25) ser hur multimedias starka kulturella utveckling 

bland unga kommer att innebära förändringar för hur media ska interageras i 

undervisningen i framtiden. Han beskriver att läroplanerna redan nu behöver ses 

över, då media i sig inte längre är ett ämne man behöver lära sig om i skolan, med 

anledning av att barn idag växer upp med nya medier i sin omgivning. Istället 

behöver forskare studera hur medier och digitala verktyg upplevs samt skapar 

mening och relationer i sociala rum, för att kunna avgöra vilka förändringar 

framtidens läroplaner och skolan står inför.  

 

Hagen (2010:34–38) beskriver också att barn som växer upp idag är en del av en 

media-generations-gemenskap. I sin studie intervjuade författaren barn som alla 

använde varierade medier under större delen av sin fritid. Majoriteten av deltagarna 

tittade främst på tv-program, men alla var samstämmiga i att den media som 

användes var mycket viktig för dem och att livet hade varit tråkigt utan tillgång till 

den. Det tycks således finnas ett gediget intresse för barn att röra sig i mediala 

världar. Det i sig öppnar möjligheter för skolan att bygga vidare på barns upplevelser 

och förkunskaper. Dock identifierar Hagen (s.38), likt Erstad (2010:24–25), en brist 

på förståelse och forskning om hur meningsfull media är för unga. Detta innebär 

enligt Hagen (s.38) att läroplaner för närvarande inte kommer att kunna precisera 

hur skolan ska kunna integrera media i undervisningen förrän forskningsfältet och 

förståelsen har utvidgats.  
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Corsaro (1997:101) har i sin tur lyft fram Disney-företagets stora influens på media-

användning hos barn världen över. Forskning som har bedrivits om Disney och barn 

har fokuserat på företagets marknadsföring, syn på barnet och skapandet av 

masskonsumtion då sagor förvandlas till upplevelsepaket. Däremot finns få studier 

om Disneys roll i barns liv och om hur filmkaraktärerna kommer till liv inom barnet. 

Corsaro som forskar om barns socialisering menar att den forskning som bedrivs om 

barn och media-användning har inriktat sig på medias effekt på barn men med fokus 

på programmens innehåll exempelvis våld och brist på kunskapsvärden. Hur barn 

själv skapar information eller kunskap av och genom filmmediet, vet vi väldigt lite 

om, enligt Corsaro (1997:101). Möhl & Schack (1981:9) förklarar i sammanhanget att 

när barn läser gör de det genom att sammanblanda litteratur och kognitiva processer 

till en upplevelse. De skriver att forskning som ska studera detta fenomen oftast har 

sett på barn som ett objekt, det vill säga precis som Corsaro var inne på, så har fokus 

varit på hur media påverkar barnet. En studie som den föreliggande som vill utforska 

barns upplevelser, ser istället barnet som ett subjekt som aktivt tolkar och skapar sin 

förståelse av omvärlden. Det är dock viktigt att se att det inte är själva upplevelsen 

som ska studeras eftersom den sker inom barnet. Denna studie utforskar istället 

upplevelsen genom barnets egen verbalisering av den (Möhl & Schack, 1981:21).  

 

 

4.2 Tidigare receptionsstudier 
 

Receptionsforskning kan, såsom tidigare nämnts, bedrivas utifrån två olika 

perspektiv (Rydin, 2003:11). Det första perspektivet fokuserar på texten och hur den 

blir meningsbyggande och det andra perspektivet utforskar mottagaren som 

meningsskapare. Rydin gör gällande att trots att det skrivits mycket om barn och 

media-användning så har det första perspektivet dominerat och hon menar att det 

finns få studier som ger insikt i barnets egna upplevelser (Rydin, 2003:9). Olesen 

(2003:23) bekräftar detta och förklarar sin tanke om att det har att göra med synen 

på barnet som en ofärdig, inte ännu fullt utvecklad, individ. Som en sådan har barnet 

setts som mer sårbart och mottagligt för intryck från exempelvis media. Forskning 

har därför fokuserat på medias påverkan på barnet och dess utveckling, snarare än på 

barnet som media-användare. Däremot så finns det studier om hur vuxna och 

ungdomar upplever media, exempelvis såpoperor (Rydin, 2003:77).  
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Axelson har forskat i just hur vuxna och ungdomar tolkar och förstår film. Hans 

studie: Film och mening -En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och 

existentiella frågor (2007), vill belysa individers meningsskapande av film utifrån 

olika tolkningssätt som Axelson förstår kommer till genom en social och psykologisk 

process. Axelson vill därför exemplifiera individers relationer till film och sätta in 

dem i en socio-kognitiv kontext (s, 18). I samband med det talar författaren bland 

annat om begreppen sujet och fabula relaterat till film som berättande text och 

åskådarens meningsskapande (s, 41-42). Axelson (2007:41–43) beskriver att de två 

begreppen ”sujet” och ”fabula” konkretiserar hur åskådaren upplever och skapar 

mening när det kommer till berättande texter i form av film. Han menar att man kan 

se och skilja på en filmupplevelse som två olika former av upplevelser. Sujet är det 

publiken i åskådlig form kan uppleva i form av bilder och ljud. Fabula är den mening 

tittaren skapar inom sig själv med filmens visuella eller auditiva intryck. Skaparna av 

filmen styr således över sujet men kan enbart påverka fabulan i viss mån, till exempel 

i form av ljussättning, filmmusik och andra detaljer som kan skapa stämningar. 

Förutom denna typ av påverkan är fabulan inte helt fri från annan yttre stimuli. Den 

kan även influeras av den kontext åskådaren befinner sig i. Om filmupplevelsen sker i 

ett socialt rum kan upplevelsen påverkas av andra individers närvaro och reaktioner. 

Det är främst upplevelseformen fabula som denna studie valt att utforska.  

 

Axelsons (2007:44–45) studie behandlar även fyra abstraktionsnivåer i syfte att 

förstå och sortera åskådarens tolkningar: 1. Referential Meaning (kan tittaren avgöra 

om berättelsen är fantasi eller verklighet), 2. Explicit Meaning (förstår tittaren 

filmens sensmoral), 3. Implicit Meaning (förstår tittaren underförstådda budskap) 

och 4. Symptomatic Meaning (gör tittaren egna tolkningar av filmen). Axelson 

(2007:59–61) beskriver även scheman som kan användas för att identifiera vilka 

områden åskådaren rör sig inom. Dessa scheman fungerar som hjälpmedel för att 

sortera och analysera åskådarens meningsskapande utefter: självscheman 

(självuppfattning), rollscheman (samhällsroller), rumscheman (rumslig uppfattning) 

och storyscheman (uppfattning om förväntade berättelsemönster).   

 

Rydin har istället riktat sig mot barn som åskådare i sin forskning. I 

receptionsstudien Media Fascinations, Perspectives on Young People’s Meaning 

Making (2003) om hur barn upplever en barnfilm som baseras på den klassiska 



10 

 

sagan om Törnrosa, har Rydin använt sig av fem narrativa koder för att bygga sin 

analys. Dessa koder har, precis som Axelsons (2007) grupperingar ovan, som syfte att 

identifiera vilka områden barnet rör sig inom när den tolkar och förstår film. En av 

koderna som Rydin använder sig av är dessutom likstämmig med en av Axelsons 

grupperingar. Rydins (2003:82) studie belyser hur barns inlevelse och identifikation 

med filmen är relaterad till hur de tolkar kulturella scheman utifrån de följande fem 

koderna:  

 

1.”The hermeneutic code” Dramaturgi (s. 84-87). 

Hur barnet konstruerar en berättelse av handlingen (som en påhittad saga, som en 
verklig berättelse eller som en ironisk parodi). 
 
2. ”The Referential Code” (s.84, 87-88). 
Hur barnet tolkar om filmen är fantasi eller verklighet.  
 
3.”The Semic code”: Karakteristik (s.84, 88-89). 
Hur karaktärerna kommer till liv inför barnet. Exempelvis den onda häxan, den goda 
flickan och den sorgsna modern.  
 
4.”The Symbolic Code” Stereotyper (s.84, 89-90). 
Hur barnen upplever att det centrala temat speglas av stereotypa karaktärer: god-
ond, vitklädd-svartklädd, ful-vacker, ung-gammal.  
 
5.”The Code of Action” Intertextualism (s. 85, 90-91).Hur barnet använder för hen 
redan känd information om andra texter för att relatera till texten och se paralleller.  
 
 

Helander (2011:81) beskriver i en artikel i tidskriften Locus att hon i sin mångåriga 

receptionsforskning av barnteater fokuserat på barns upplevelser av scenkonst. Hon 

menar att begreppen ”meningsskapande” och ”tolkning” är viktiga att beröra i sådana 

studier och betonar att de två processerna påverkas av subjektets/ barnets 

förförståelse. Det är nämligen inte frågan om generella upplevelser, utan varje barn 

betraktar och upplever teater på sitt eget unika sätt. Hur denna upplevelse blir och 

tolkas beror på barnets dagsform och vilka tidigare erfarenheter som hen bär med sig 

(Helander, 2011:82–83).  Dock har Helander (s.85) i resultaten av sina studier urskilt 

vad hon kallar ”tydliga generella mönster”. Ett mönster är att barn tycks uppskatta 

humorinslag som absurditeter, situationskomik, tabubrott och nonsens. Andra teman 

som återkommande visat sig engagera barn är igenkännande och existentiella frågor 

om liv & död, kärlek & svartsjuka och om vänskap & ensamhet (Helander, 2011:85). 
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Eriksson Barajas (2009:132) beskriver i ”Diskursiv receptionsforskning – en väg till 

kunskap om berättelsen i vardagen” hur receptionsforskning ger möjlighet att på ett 

fördjupat sätt fylla ut receptionsforskningen genom att kombinera denna med 

diskursiv psykologi. Detta gör forskaren genom att noggrant göra en analys av 

boksamtal och se över dialogen och det samspel som sker mellan alla samtalande 

parter och deras inbördes påverkan av varandra. 

 

Brink har bland annat forskat om barns litteraturreception. Hans studie ”Bröderna 

Lejonhjärta, En receptionsstudie i år 3” behandlar hur barn identifierar sig med de 

olika karaktärerna i boken, om barn kan utläsa något budskap ur bokens handling 

och om boken i barnets ögon är fiktion eller verklighet (Brink, 2005). Brink 

undersöker vad som är utmärkande i barns svar utifrån ovanstående frågeställningar 

och ifall det finns några könsskillnader. Brinks (2005) studie har ett fokus på barns 

egna utsagor och har inspirerat utformningen av denna studie då enkätfrågorna 

byggde på de frågor Brink använde (se Bilaga 11.1).   

 

5. Metod  
I följande avsnitt redogör vi för de datainsamlingsmetoder som studien bygger på: 
observation och anteckningar gjorda under filmvisning, enkäter i direkt följd efter 
filmvisningen och intervjuer som uppföljning av enkäter. Nedan följer en beskrivning 
av tillvägagångssätt hur studiens underlag har samlats in, studerats, bearbetats och 
analyserats till ett tillförlitligt forskningsresultat. 
 
 

5.1 Urval av undersökningsgrupp 

Studien genomfördes i en årskurs tre med 21 elever i klassen, varav åtta flickor och 

tretton pojkar. Att en årskurs tre med elever i tioårsåldern valdes ut var ingen slump, 

utan ett medvetet val då studien utforskar barns upplevelser av en film genom 

barnets egen verbalisering av den. Studien bygger således på metoder där 

respondenternas språkliga förmåga blir en viktig faktor, då barnet förväntas kunna 

uttrycka sina tolkningar (Möhl & Schack, 1981:21). Vi ansåg att denna grupp 

tioåringar var kapabla till att verbalt uttrycka sina åsikter, trots att det förekom 

språkliga skillnader inom gruppen.  Detta ställdes i relation till att de kan ha sett 

filmen Frost redan som sexåringar och genom åren hunnit skifta attityder och 

tolkningar av filmen. Vi såg det dock inte som en nackdel eftersom vi var intresserade 

av att utforska hur eleverna skapade mening av filmen i nuläget. Studien började med 
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att hela klassen såg filmen och besvarade enkäten. För att få en djupare förståelse för 

respondenternas enkätsvar gjordes ett urval ur den stora gruppen. Som informanter 

valdes två flickor samt fyra pojkar ut för intervjuer. Urvalet byggde på de 

respondenter där ett behov av förtydliganden av enkätsvar fanns. Syftet med 

intervjuerna var även att komplettera med en djupare förståelse av enkätsvaren. De 

som inte intervjuades hade således redan gett så pass utförliga svar i enkäten att vi 

inte såg det nödvändigt att utveckla dem. 

 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 
 

5.2.1 Observation 

Under filmvisningen observerades barnen och deras spontana reaktioner och 

språkliga uttryck antecknades. Receptionsforskaren Helander (2011:84) menar att 

observationer av barnpubliken är en viktig del av materialinsamlingen då barn 

uttrycker känslor mer fysiskt än vuxna som istället är mer vana vid att använda ord. 

Denna metoddel i studien blev relativt liten jämfört med studiens två huvudmetoder: 

enkäter och intervjuer, detta kommenteras ytterligare i avsnittet metoddiskussion. 

Observationsunderlaget behandlades efter bearbetningen av enkät- och 

intervjuunderlaget, där vi identifierade fyra övergripande teman. Efter en analys av 

de övriga underlagen sorterades även observationsdatan efter samma teman. Sedan 

samlades allt underlag i ett gemensamt resultat. 

 
 

5.2.2 Enkäter 

 

Genomförande av enkäter  

Barnen fick individuellt besvara nio skriftliga enkätfrågor, varav tre frågor besvarades 

innan filmvisningen och sex frågor besvarades efteråt.  Inspiration till enkätfrågorna 

(se Bilaga 11.1) hämtades från Brinks (2005) receptionsstudie. Enkätfrågorna inledde 

forskningsarbetet för att på så vis få en överblick om studiens vidare riktning genom 

att utifrån enkätunderlaget ta fram kompletterande intervjufrågor, samt välja 

informanter.  
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Bearbetning av enkätunderlag 
Wärneryd m.fl. (1990:238) menar att studier visat hur vanligt det är att enkätfrågor 

kan tolkas individuellt olika och på så vis inte alltid kan ge jämförbara svarsresultat. 

Därför föreslår man uppföljningsintervjuer som en metod där både enkäter och 

intervjuer kombineras för att testa data. Det är exempelvis lätt hänt att vuxna bortser 

från barns föreställningsvärld och hur den skiljer sig från de vuxnas (Kvale & 

Brinkman, 2014:186). Detta uppdagades även i denna studie då enkätsvaren skulle 

analyseras.  Under analysens gång väcktes misstanke om att det fanns individuella 

skillnader i hur respondenterna tolkat och förstått frågorna. Studien inspirerades 

ursprungligen av Brinks (2005) studie och därför användes i stort sätt samma frågor 

som han hade använt som enkätfrågor. Brink frågade sina informanter om man 

kunde lära sig något av boken de läste i avsikt att fånga in barnens uppfattning av ett 

budskap. Vi gjorde likadant men upptäckte att svaren blev svåra att analysera 

eftersom de innehöll svar av så pass varierade slag. I utformningen av enkätfrågorna 

saknades reflektion över de många tänkbara tolkningar som barnen kunde ha på 

frågorna: ”Vilken av karaktärerna i filmen liknar du mest?” och ”Tycker du att man 

lär sig något av filmen?” De kritiska begreppen här visade sig vara liknar och lär sig. 

Nu uppstod följdfrågor: hur hade barnen tolkat de två begreppen och hur hade deras 

tolkningar påverkat de svar de gav? Detta gjorde att det uppstod ett behov av att få 

djupare insikt i hur barnen hade uppfattat frågorna.  Därför valdes sex informanter ut 

där vi såg ett behov av förtydliganden och därför ställdes ytterligare frågor i 

intervjuerna som inte fanns med i den ursprungliga enkäten. Syftet var att få insyn i 

hur barnen hade tolkat vissa enkätfrågor, exempelvis genom följdfrågorna: ”Vad 

betyder det att lära sig något?” och ”Hur tycker du att man lär sig?”. Dessa frågor och 

svar ledde i förlängningen till att studien fick ett större fokus på barnens syn på 

lärande än vad som ursprungligen var tänkt. Syftet var dock fortfarande att förstå hur 

barnet skapade mening ur filmen.  

 

5.2.3 Intervjuer 

Utformning av intervjufrågor 

Hur intervjufrågorna skulle utformas för att tjäna studiens syfte blev föremål för 

reflektion efter att enkätunderlaget bearbetats. Å ena sidan ville vi i studien utforska 

barns tankar, som är unika och individuella, å andra sidan fanns en önskan om att 

uppnå ett ur forskningsavseende giltigt resultat. ”Det vanligaste sättet att göra 
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intervjuer har varit att ställa varje fråga (och eventuella följdfrågor) på exakt samma 

sätt till varje barn. Detta innebär att man behandlar alla barn exakt likadant” skriver 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2009:38). Men intervjusättet de ändå 

förespråkar är att varje barn ska ses som unikt, vilket förutsätter intervjuer som 

anpassas utifrån varje barn.  I praktiken skulle det innebära att frågor kan ställas på 

olika sätt och att barnens svar kan ge upphov till olika följdfrågor som inte kan 

detaljplaneras i förväg. Intervjufrågorna behövde vara tillräckligt specifika för att 

täcka in och besvara studiens syfte, men samtidigt behövde de ge barnen valfrihet i 

att forma sina svar. Krag Jacobsen (2009:18) vägleder i det splittrade resonemanget 

med att man i forskningssammanhang skiljer på tre typer av forskningsintervjuer. 

Skillnaden består i hur mycket utrymme som ges till intervjupersonen att forma sina 

svar. Ju mer spelrum intervjupersonen får, desto större är chansen att få unika svar, 

men samtidigt försvåras intervjuarens tolkningsarbete enligt Krag Jacobsen.  

 

Med dessa olika avvägningar kom studien att använda sig av den typen av 

forskningsintervju som Krag Jacobsen (2009:19) kallar för ”kvalitativ intervju” eller 

”strukturerad forskningsintervju”. Metoden har visserligen fått kritik för att vara 

mindre vetenskaplig än kvantitativa undersökningsmetoder, men kvalitativ forskning 

har likaledes blivit allt vanligare och mer accepterad för att ge inblick i djupare 

aspekter av ett modernt samhälle (Krag Jacobsen, 2009:19). För att minska bristen 

på vetenskaplighet har intervjuer som metod och eventuella fallgropar studerats med 

noggrannhet inför föreliggande intervjumoment i studien. Följande redogörelser för 

de hänsynstaganden som tagits är också relativt grundliga av samma anledning.  

 

Inför studiens intervjudel togs hänsyn till att trovärdigheten i den information man 

får genom intervjuer beror på hur frågorna ställs (Kvale & Brinkman, 2014:186). 

Direkta frågor är svårare att besvara för att de uttrycker ett underförstått krav på att 

barnet måste förklara sig (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009:35–36). Genom 

att använda uppmaningar som ”Berätta för mig… Hur tänkte du?” istället för ”Kan 

du/Vill du berätta…” kan man även undvika frågor som bara kan ge svaren ”nej” eller 

”ja” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009:34). Ibland kan man få barnet att 

fortsätta prata genom att man upprepar det sista barnet sagt: fem. ”Jaha fem.” 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009:43).  I vår studie beaktade vi även 

elevernas ålder och språksvårigheter, då det är viktigt att åldersanpassa frågorna och 
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undanröja språkliga hinder för att minimera tolkningsfel. Problem som kan uppstå i 

intervjusituationer med vuxna kan bli ännu större i intervjuer med barn (Krag 

Jacobsen, 2009:187). Exempel på möjliga svårigheter är om frågorna är långa och 

invecklade eller om fler frågor ställs samtidigt. Intervjun bör likna ett samtal mer än 

ett förhör om barnet ska vilja dela med sig av sina tankar, menar Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2009:33) men påpekar samtidigt vikten av att samtalet ändå 

har en struktur (s.44). För att tillgodose dessa råd ägnades tid åt att vrida och vända 

på intervjufrågorna innan själva intervjuerna ägde rum. Dessa sammanlagda 

anpassningar mynnade ut i en intervjuguide (Bilaga 11.2) med struktur från de 

ursprungliga enkätfrågorna. De ändringar som gjordes inför intervjuerna hade även 

att göra med skillnader i skrift- och talspråk. Ytterligare reflektioner om 

intervjumomentet förs i avsnittet om validitet. 

 

Genomförande av intervjuer 

Studien kom efter ovanstående resonemang att använda sig av en strukturerad 

forskningsintervju.  Som forskningsmetod kan den ge mer kvalitativ information än 

enkäter och därför passade den som komplettering till studiens syfte. Kvalitativa 

intervjuer följer en intervjuguide i form av en checklista över de ämnen som 

intervjuaren är intresserad av att få information om. Intervjuerna genomfördes efter 

en övergripande analys av enkätsvaren i syfte att förtydliga och fördjupa elevernas 

svar. Intervjuerna baserades på en intervjumall där frågorna i stort utgick från 

enkätfrågorna, de var således redan bekanta för barnen. Samma intervjumall 

användes vid alla intervjuer. Studiens intervjuer genomfördes enskilt med 

sammanlagt sex elever (två flickor och fyra pojkar). De inspelade samtalsintervjuerna 

ägde rum 1,5 vecka efter filmvisningen under ca 20-25 minuter per svarande med 

studiens båda författare närvarande i samtalsrummet. Då det finns risk att barn kan 

känna sig osäkra i intervjusammanhang (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2009:30) så gjordes försök till att motverka detta genom att åtminstone en av oss 

sedan tidigare hade en relation till barnet. Denne fick vara aktiv intervjuare och den 

andre hade en mer passiv roll genom att spela in, anteckna, stämma av 

intervjuchecklistan och ibland flika in med frågor i kompletterande syfte. Man kan 

även utjämna barns sårbarhet gentemot den vuxna genom att intervjua barnet i lugna 

miljöer som den känner sig trygg i sedan tidigare (Jacobsen, 2009:187).  Därför 

valdes grupprummet intill barnens klassrum som studiens intervjurum. En annan 
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trygghetsaspekt var att ha filmfodralet samt Frostboken tillgängliga under intervjun 

som minnesstöd. Vi funderade på om dessa stöd på något vis kunde påverka barnens 

svar och valde därför att inte aktivt uppmuntra till att använda dem. Det fick således 

ske på barnens egna initiativ. 

 

Bearbetning av intervjuunderlag 

Arbetsgången för att bearbeta intervjuunderlaget utfördes i flera steg. Inledningsvis 

transkriberades samtliga sex intervjuer. Därefter analyserades enskilda svar, samt 

alla som grupp för att finna mönster i respondenternas svar. Flickor och pojkars 

intervjusvar studerades även enskilt med avseende på en av studiens 

forskningsfrågor. Slutligen var det väsentligt att titta på både intervjusvar och 

enkätsvar tillsammans för att det sammanlagda underlaget skulle kunna ligga som 

grund för studiens analys. I dessa olika bearbetningssteg identifierades fyra 

återkommande huvudteman. Vi valde att utmärka dessa med särskilda färgkoder. De 

fyra temana var: meningsskapande, fantasi/verklighet, identifikation samt om 

lärande. Därefter sorterades och kategoriserades hela underlaget (enkät, intervju och 

observation) i samlade dokument efter tillhörande teman. I detta skede 

utkristalliserades även ytterligare mönster som blev underkategorier till studiens 

huvudsakliga analyskoder. Här nedan kan studiens identifierade mönster överblickas 

i ett åskådligt schema:  

 
Meningsskapande 

Egna erfarenheter. 
Handling (personkaraktär, händelse, tema, 
magi, objekt).  
Evaluerande. 
Intertextualisering. 

 
Fantasi/verklighet 

Hur avgör barn vad som är verkligt eller 
fantasi? 

 
Identifikation 

Vem barnet identifierar sig med.  
Vem barnet vill vara om denne får önska.  
Genus (stereotypa könsroller, hjälterollen). 

 
Lärande  

Lärande via studieobjektet filmen Frost. 
Vad lärande innebär (social 
inlärning/imitation, oönskat lärande, 
lärande via film kontra tryckta texter). 
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5.3 Validitet  

Studiens resultat bygger på respondenternas språkliga förmåga att uttrycka sina 

tolkningar i ord, både skriftligt och muntligt. Denna förmåga var en viktig aspekt i 

studien. Vi känner dock inte att det har haft någon negativ effekt för resultatet. 

Anledningen att vi kan dra den slutsatsen är att vi relativt lätt kunde förstå barnens 

utsagor och där frågetecken fanns, kompletterades enkäterna med intervjuer. Under 

intervjuerna kunde samma fråga ställas på olika sätt för att hjälpa barnet verbalisera 

sin tankar. Dock är vi medvetna om att barn ofta förstår mer än vad de klarar av att 

uttrycka språkligt (Möhl & Schack, 1981:37).  Genom att välja barn som genom sin 

ålder hade en språklig förmåga att uttrycka sina tankar, genom att reflektera över 

intervjuteknik för att minska intervjuareffekter samt genom att skapa en trygg miljö 

ökade studiens möjligheter att utforska barns verbaliseringar av sina upplevelser. 

Trovärdigheten i den information man får genom barnintervjuer är avhängig hur 

frågorna ställs och vilka ord som används. Därför har intervjufrågorna och deras 

relevans utifrån studiens syfte vänts och vridits på. Intervjuerna genomfördes enskilt 

eftersom syftet var att undersöka det enskilda barnets tankar om filmen, i grupp 

kunde de antas påverka varandras svar.  

 
 

5.4 Tillförlitlighet 

Denna studie är inte konstruerad att komma fram till generaliserbara resultat. 

Däremot kan vissa generaliserbara mönster urskiljas som kan vara överförbara om 

studien skulle upprepas med samma design. Då misstanke väcktes att respondenter 

kan ha tolkat frågor i enkäten olika ansågs en uppföljning i form av djupare intervju 

nödvändig för att få insyn i hur frågorna kan ha tolkats och huruvida det hade 

påverkat svaren. Intervjusituationen kräver en ömsesidighet i relationen för att 

barnet ska känna sig tryggt och vilja dela sina tankar (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2009). Det finns dessutom en maktobalans mellan barn och vuxna som 

kan ha påverkat barnens svar. Därför var det viktigt att intervjuaren från början 

klargjorde för barnet att det inte fanns några rätta svar på frågorna som skulle ställas 

och som intervjuaren i egenskap av vuxen redan kunde sitta inne med (Kvale & 

Brinkman, 2014:186). Det finns ändå en risk att respondenterna kan ha påverkats av 

de båda författarna på andra sätt, exempelvis hur frågorna har ställts, tonfall och 

ansiktsuttryck. För att ytterligare skapa förtroende mellan intervjuare och barnet 
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följdes rekommendationen av Doverborg & Pramling Samuelsson (2009:33) att börja 

med vida och generella frågor som utgick från något barn känner igen (enkäten) och 

sedan mynnade ut i mer specifika frågor om det man var intresserad av. Genom detta 

kan studiens trovärdighet öka då barnet förhoppningsvis kan känna sig bekvämt nog 

att uttrycka sina faktiska tankar. Studiens tillförlitlighet har beaktats genom att 

samma enkät- och intervjufrågor besvarades av alla respondenter. Eftersom samma 

checklista användes vid alla intervjuer menar Krag Jacobsen (2009:19) att de resultat 

som erhålls bör vara tillräckligt strukturerade för att kunna jämföras med varandra, 

samtidigt som svarspersonens frihet fortfarande möjliggör att nya infallsvinklar kan 

dyka upp i deras svar. Vidare har försök till ökad autenticitet gjorts med att noggrant 

och ordagrant återge intervjuer i talspråksform med även pauser och tilläggsljud 

inkluderade då också delar av samtalets sociala sida rekonstruerades. Dessutom 

minskade risken för författarnas subjektiva tolkningar genom att studiens 

dataunderlag strukturerades och analyserades med färgkoder.  Eftersom 

receptionsstudier visat att det förekommer skillnader mellan hur pojkar och flickor 

upplever media och även enkätsvaren visade på sådana skillnader ansågs det viktigt 

att både pojkar och flickor skulle bli intervjuade i studien.  Studien har därmed haft 

en utgångspunkt i att utforska huruvida det går att urskilja skillnader i hur pojkar och 

flickor tolkar filmen Frost. Vi är medvetna om att denna förutfattade tanke om att det 

kan finnas skillnader kan ha påverkat resultatet genom vår omedvetna 

kommunikation med respondenterna.  

 

 

5.5 Studiens etiska förhållningssätt  

I vetenskapliga arbeten finns det etiska ställningstaganden som är relevanta att ta 

hänsyn till. I denna studie är respondenter anonyma och anges enbart med 

könstillhörighet om det varit relevant i resultatet. I enkät- och intervjuunderlag 

förekommer barnens namn, men detta material har endast studiens författare tagit 

del av och haft tillgång till. Respondenter presenteras således inte i studien och 

underlaget kommer efter avslutat arbete att kasseras. Säkerställandet av deltagarnas 

anonymitet har således beaktat konfidentialitetskravet. I forskarsammanhang brukar 

man även tala om nyttjandekrav som i denna studie har tagits hänsyn till genom att 

studien inte ska användas för ovetenskapliga eller affärsmässiga ändamål. I denna 

studie har även hänsyn till informations- och samtyckeskrav beaktats genom att 
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målsman och barn tillsammans lämnat samtycke till deltagande i studien efter att ha 

tagit del av informations- och samtyckesbrev. De har på så vis tagit del av 

information som förklarat vad barnets deltagande skulle innebära för studiens 

utformning (Tivenius, 2015:74). 

 

6. Resultatanalys 
Resultatanalysen bygger på studiens samtliga data (observation, enkäter och 
intervjuer). Resultaten redovisas utifrån de fyra mönster som utmärkte sig: 
meningsskapande, fantasi och verklighet, identifikation samt lärande. Som hjälp till 
läsaren finns en sammanfattning av filmen Frost med handling och karaktärer i 
Bilaga 11.3. 
 
 

6.1 Meningsskapande 

Under filmvisningen var barnen aktiva genom att de uttryckte sina tankar högt med 

varandra och visade med hela kroppen att de deltog i handlingen. Under en sång 

ställde sig exempelvis en av pojkarna upp och mimade och härmade Elsas 

kroppsrörelser. Barnen talade också direkt till karaktärerna och varandra då de 

kommenterade hur de själva tänkte om händelser, karaktärer och detaljer de 

uppmärksammade, exempelvis: ”Jag skulle inte ha gråtit” (pojke om Elsa), ”Hade de 

smink förr i tiden?” (pojke om Elsas lila ögonskugga), ”Fettkonstigt att renen är så 

snabb!” (pojke om Sven). Det märktes även att barnen relaterade filmens innehåll till 

sina kunskaper om tidigare arbetsområden, exempelvis forntiden: ”Det är på 

järnåldern” (pojke om detaljer i bakgrunden) och ”Det stog med runor” (flicka om 

detaljer i bakgrunden). På slutet när Anna boxade till Hans så att han åkte ner i 

vattnet utropade barnen unisont: ”ÅH!” och i stort sett alla barn applåderade 

spontant av, vad det verkade som förnöjsam glädje, vilket visar att filmvisningen var 

en delad emotionell upplevelse som involverade en social samvaro. 

 

6.1.1 Egna erfarenheter: ”När vi var i Finland, så var det väldigt 

mycket sånna där…” 

Studien visar att när barnen beskriver sin förståelse och sina tolkningar av filmen så 

hämtar de information från egna tidigare upplevelser och erfarenheter. Här nedan 

visar en flicka hur hon skiftar mellan att tala om filmen och sitt eget liv: 
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Jag kommer ihåg när jag och min kusin, vi brukar leka, vi brukar alltid 

vilja vara Elsa, jag kom inte ihåg namnen, men det var kraften! Hon bara: 

”Jag vill vara Elsa!” Och jag sa: ”Vem är Elsa? Jag vill vara hon med 

kraften!” 

Okej, varför ville du vara hon? 

För att det, så hära… känns mäktigt att ha krafter, det är det man 
drömmer om liksom. 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19) 

 

 
En pojke relaterade till egna minnen när han förklarade varför han tyckte att det var 

jobbigt och olämpligt att Anna och Kristoffer pussades i filmen: 

 

När vi var i Finland, så var det väldigt mycket sånna där… 

Som kysste varann? 

Ja, jag blundade hela tiden. 

Tycker du att det är lite generande eller? 

Hur? Hur menar du? 

Alltså, är det pinsamt tycker du? 

Ja! Lite pinsamt. Att man står framför alla folk i stan och ba ”Oohhh”. 

Okej. Men du sade att man lär sig om kärlek, har kyssen med 

kärlek att göra? 

Nää, kärlek handlar om vänskap tycker jag. 

Okej, och kärlek mellan vilka var det i filmen då? 

Hmm, mellan Kristoffer och Anna, de var bra kompisar och de blev ihop till 

slut. 

(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19) 
 

 

 
En annan pojke hade funderingar om händelsen då Anna slog till Hans utifrån att 

han tidigare flera gånger sett sin kusin slå till andra. Återigen demonstrerar även 

detta exempel hur de svarande relaterar till egna upplevelser. Det fanns också 

exempel på när barnen fokuserade på detaljer som de inte fick ihop med sin egen 

förförståelse. En flicka beskriver en scen i slutet när hela Arendal var täckt med is: 

”Dom stog i en båt när det var is på vattnet! När Elsa skulle frysa ner allting till is o 

det aldrig skulle bli sommar igen… dom stog i båten fast det var is o inte vatten 

runtomkring…”. En av pojkarna funderade också på en detalj som han tyckte visade 

på att filmen var fantasi och inte verklighet eftersom det inte verkade passa in i hans 

föreställningsvärld: ”Att dom ramlar ned från ett berg och landar på snön, men det 

händer inget med dom.  Det var lite konstigt”. 
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6.1.2 Handling: ”Is, lite ondska och kärlekshandlingar” 

Innan filmvisningen fick barnen besvara om de hade sett filmen tidigare och vad de 

trodde att filmen skulle handla om. Fem av barnen hade inte sett filmen innan och 

fyra av dem kunde inte heller gissa sig till filmens handling. En av dem hade dock 

hört talas om filmen och trodde därför att den skulle handla om frost och magi. 

Nästan samtliga som hade sett filmen tidigare fokuserade sitt svar på att filmen 

handlade om en eller flera personer. De flesta nämnde då de två kvinnliga 

huvudrollsinnehavarna vid namn eller beskrivning såsom isprinsessa, flicka, syster, 

drottning. Alla flickor utom en, nämnde minst en av de två kvinnliga karaktärerna 

och inga andra. Flickan som var undantaget var det enda barnet som uttryckte sig 

värderande om filmen och hennes åsikt var negativ ”jag vet allt, den är tråkig tycker 

jag”. Även pojkarna nämnde oftast Anna eller Elsa, men en pojke skrev också om 

snögubben Olof och en annan om ”en kille”. Fler flickor än pojkar använde det 

relationella ordet syster, istället för att använda ”tjej” eller ”isprinsessa” som åtskilliga 

pojkar gjorde. Det kan tala för att flickor i större mån än pojkar fokuserar på 

relationer. Förutom karaktärsfokus uppmärksammade hälften av pojkarna och 

hälften av flickorna magin och Elsas iskrafter. Dessutom beskrev tre av barnen olika 

händelseförlopp ur filmen. 

 

En skillnad på svaren på frågan om filmens handling efter filmvisningen var att bara 

två av flickorna nu fokuserade på personer, jämfört med samtliga (utom en) innan 

filmen visades. De flesta flickor (6/8) angav istället att det de nu tänkte på var 

neutrala objekt som vinter, snö, is, kyla och slott, något ingen av flickorna hade 

nämnt innan filmvisningen. Det hade däremot två av pojkarna gjort redan innan, 

men det blev ändå skillnad även hos dem, då även majoriteten av pojkarna använde 

liknande icke levande objektsreferenser efter filmvisningen. Fyra av pojkarna 

nämnde faktiskt bara sådana saker, utan ytterligare andra hänvisningar. Hälften av 

pojkarna svarade med någon karaktär, som förutom Elsa och Anna nu även fått 

sällskap av Hans, det stora snömonstret och renen Sven, som här alla räknas som 

manliga personkaraktärer.  

 

En annan skillnad efter filmvisningen var att tre av flickorna och en av pojkarna hade 

lagt till en slags djupare innehållsmässig sammanfattning av handlingen till exempel 

”Elsa blir sig själv igen”, ”När Anna blev till is och Elsa räddade henne” eller ”Is, lite 
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ondska och kärlekshandlingar”. Många av barnen har i sina svar fokuserat på flera av 

de olika kategorierna som identifierats exempelvis den här pojken: ”Elsa och is och 

att hon var Annas syster och att hon fick vitt hår” (personer, objekt, relationer och 

en händelse). Barnen beskrev också fler enskilda händelser efter filmvisningen än 

innan. Barnen fokuserade på framförallt dramatiska händelser som när Anna blev 

träffad av iskraften, när Anna blev skadad, när Anna slog Hans och när Elsa blev 

räddad. Ett barn av vardera kön angav en spontan evaluering av filmen då de tyckte 

att den var rolig. 

 
 

6.1.3 Evaluerande: ”Kärleken” och ”Boxen”  

De två nästföljande frågorna i studien förväntades ge djupare svar på barnens 

upplevelse av filmen genom sin evaluerande karaktär: ”berätta vad du tyckte bäst om 

i filmen” och ”berätta vad du tyckte sämst om i filmen? Fem av de åtta flickorna 

angav i enkäten att inget var dåligt, medan en flicka tyckte att allt var dåligt utom 

sången. De andra två flickorna svarade: ”När Elsa gick för det löste inget” och ”Att en 

person i filmen var elak och det var Hans”. Av pojkarna var det bara en som svarade 

att inget var dåligt medan nästan hälften tyckte att det sämsta var det de uppfattat 

som ”kärleken”, vilket oftast refererades till scenen där Anna och Kristoffer pussades. 

Detta nämndes vara antingen ”äckligt” eller som en pojke uttryckte sig ”inte bra för 

barn”. Ingen av flickorna hade liknande syn på kärlekstemat eller ovannämnda 

ömhetsakt. Pojkarna hade även andra händelser bland filmens sämsta sidor: när 

jägarna skulle döda Elsa, när Elsa hamnade i fängelset och när Anna blev till is och 

dog. Tre av pojkarna nämnde denna sista scen där Anna frös till is som dåligt och en 

av dem förklarade att hans kritik låg i att det var ”konstigt hur de kunde bli till is”. 

Han föreföll vara tveksam till verklighetsanknytningen och det som han inte såg som 

trovärdigt i filmen. En annan pojke kan också ha varit missbelåten med fantasidelen, 

eller åtminstone sagotemat, då han skrev att han tyckte det dåliga med filmen var ”att 

det är kungar, drottningar, prinsar och prinsessor”. 

 

Det som majoriteten (14/21) av barnen nämnde som det bästa med filmen var en scen 

på slutet som barnen kallade för ”boxen”, där prinsessan Anna slog till den svekfulle 

Hans så att han trillade ner i vattnet. I sammanhanget beskrev barnen händelsen som 

”rolig”, att Hans ”förtjänade det” och att ”han fick sig en läxa”. Hans framställdes av 

barnen som ”jätteelak”, ”dryg” för att han ”ljugit” och ”lurat” Anna. Både flickor och 
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pojkar uttryckte samma syn på händelsen och Hans karaktärsdrag. Barnen fortsatte 

att tycka att det här var den bästa scenen eller bästa händelsen i filmen när de 

intervjuades en och en halv vecka efter filmvisningen. Andra händelser som flickorna 

nämnde som det bästa var att Anna blev frisk, att Elsa blev sig själv igen och fick 

tillbaka sitt självförtroende, att Anna och Elsa blev systrar igen och att systrarna gick 

hem tillsammans på slutet. Endast en av flickorna skrev att Elsas användning av sina 

krafter var det bästa med filmen. Inte heller pojkarna fokuserade på magin då ingen 

av dem nämnde Elsas krafter som det bästa. Istället svarade pojkarna att det var bra 

med spänning, att Anna blev människa igen och en pojke tyckte att låten som Elsa 

sjöng var bra. Två pojkar fokuserade också på andra humoristiska inslag än ”boxen” 

då de nämnde att renen åt upp snögubbens näsa och att snögubben var rolig. 

 

 

6.1.4 Intertextualisering: ”Så… fanns det nån hjälte?”  

Utan att studien egentligen var ute efter att utforska barns medvetenhet kring 

stereotypa roller så kom sådana slutsatser fram under intervjuerna. Dessa 

reflektioner dök upp när barnen skulle fundera kring likheter med Frost och andra 

berättelser som de tidigare tagit del av. Dock var det inte många barn som kunde se 

likheter, förutom övergripande detaljer kring att det förekom kärlek även i andra 

berättelser eller att någon ofta dör. Däremot kunde flera barn urskilja olikheter där 

Frost skiljde sig från andra berättelser. De kunde på det sättet visa på en förståelse 

för sagors typiska drag och omsätta den kunskapen i ett jämförande syfte. 

Jämförelserna drog paralleller mellan andra sagor och filmen Frost men även till hur 

det är i verkligheten. Innan citatet som följer, talade intervjuare och barn om 

huruvida man kunde se att Hans skulle bli elak, vilket flickan inte ansåg. Däremot 

kan vi här nedan ur transkriptionen se hur Frost jämförs med andra sagor: 

 
I vissa sagor kanske man kan se det, eller kan man det? 

Ja ibland, då brukar de vara jätterika och ha på sig jättefina kläder… då 

brukar det se ut så hära, som att de vill ha allt för sig själv! 

Ja, hur brukar de vara eller se ut? 

De brukar… personligheten brukar vara ”jag har allting! Vill du gifta dig 

med mig, jag kan ge dig allt du vill ha!” (pompös teaterröst) så brukar de 

göra till prinsessorna eller nånting.  

 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19) 
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Tycker du att det finns delar i berättelsen Frost som liknar 

någon annan berättelse? 

 Ööh… det brukar alltid finnas en prins som kommer o hjälper en… ibland 

kan det finnas en fattig som Kristoffer som klättrar i berg eller som 

Askungen och så finns det som en prins som är rik. Ofta finns det nån 

jätterik och nån lite fattig…  

Är det alltid en prins som kommer o hjälper en? 

Inte alltid! Om det är nån man aldrig har träffat… så här, nån som man för 

första gången såg den… det kan vara kärlek vid första ögonkastet om de 

fångar in en sådär… frågar vad man heter o grejer… då brukar det komma 

nån o man kanske tappar grejer, då kommer det alltid nån utan att man 

vet det. 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19 ) 
 
 

 
I ovanstående utdrag ur intervjun talar flickorna om sagor där det är vanligt att en 

prins kommer till undsättning. I liknande termer ledde två barn in samtalet att 

handla om hjältar som intervjuaren spann vidare på:  

 

Tycker du att det är… eh… som i verkligheten? Med en flicka som 

hjälte? 

Flickor kan också vara hjältar! Det kan dom! Det är inte bara killar som 

kan vara hjältar hela tiden.  

(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19 ) 
  

 

Så… fanns det nån hjälte?  

Jaa… faktiskt Elsa! Även fast Elsa hade träffat henne… när hon grät o 

kramade om henne så var det också kärlek så att Anna tinade upp… av 

kärleken…  

Så det var inte en prins?  

Nej, nej… det kunde ha varit Kristoffer, men Anna hann inte fram för Hans 

skulle ju ta svärdet och skulle döda Elsa och Anna bara… jag hinner inte 

rädda mig själv… jag måste rädda min syster…  

Så kan man se det som att hon också var en hjälte?  

Mm, mm! Anna och Elsa! De båda var hjältar till varandra liksom. 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19) 

 

 
De ovanskrivna citaten är hämtade ur sammanhang där barnen reflekterade kring 

hur sagor vanligtvis är uppbyggda, för att sedan komma in på hjälte-begreppet. De 

båda talade med medvetna röster som nästan ville hävda att flickor visst också kan 

vara hjältar genom att de betonade hur det annars vanligtvis är pojkar. De visade 

således på en medvetenhet kring stereotypa könsroller. Det fanns även en flicka som 

under intervjun analyserade sina klasskompisars beteende utifrån ett liknande 
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könsperspektiv. Innan filmen skulle sättas igång hördes det högljudda protester från 

ett antal pojkar, vilket flickan valde att uppmärksamma: 

 

Jaa…  eh.. tycker du att man lärde sig nåt av filmen då? 

Ja jättemycket! Kanske de där killarna som alltid liksom… när Anna och 

Kristoffer skulle pussas, de ba - eeeeeeee (grimaserar)… (skratt) 

Så dom fick lära sig nånting? 

 Jaa! 

Vad fick dom lära sig då? 

De sa så här - Nej fett tråkigt (grimaserar) - Frost! De var helt tysta under 

hela filmen! (triumferande). 

Tror du de tyckte det var tråkigt? 

Nej asså… nej jag tror de tycker så hära att det är jätteroligt, dom vill bara 

leka lite - ”nej nej nej, jag tycker inte om filmen, jag vill ha nåt annat…” 

(larvar sig)… bara för att det är tjejer som har de hära mäktiga rollerna! 

Fast alla tyckte det var jättekul när Anna boxade Hans! 

 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19 ) 

 
Här uttrycker flickan sin uppfattning om att pojkars invändningar till filmen berodde 

på anledningar som att kvinnor erhöll de ”mäktiga rollerna”. Detta menade hon 

talade för att pojkarna hade problem med filmen. Hon gör då en jämförelse med hur 

det vanligtvis brukar vara, att sådana roller oftast upptas av män och att det blir 

protester när en kvinna ska representera en viktig roll.  

 

6.2 Fantasi och verklighet: ”människorna är på riktigt”  

Under intervjuerna ställdes frågan huruvida deltagarna ansåg att filmen Frost var 

verklig eller fantasi. Samtliga respondenter ansåg att filmen var fantasi och kunde ge 

konkreta exempel som relaterade till deras sanning om verkligheten, exempelvis: 

”Därför, krafter har ju ingen i världen det vet vi ju nu. Och såhär, sånna här slott 

brukar ju inte vara stängda, de brukar vara öppna så alla människor kan komma 

och kolla och sånt”. Att människor inte kunde ha magiska krafter och att det fanns en 

talande snögubbe var frekvent återkommande argument för att placera filmen i 

fantasifacket. I frågan om det fanns något i filmen som stämde överens med 

verkligheten så kunde barnen urskilja även sådana aspekter genom att relatera till sin 

omgivning: att man hjälper varandra (goda gärningar), om Anna och Elsa som syskon 

(relationer), att människor tröstade varandra (empati), folket/de olika rollerna 

(människor, befolkning) och affären (samhällsfunktioner).  
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6.3 Identifikation: ”jag sa ju att han liknar mig” 

I denna fråga visade resultatet skillnader mellan hur flickor och pojkar svarade.  I 

både intervjuunderlaget och i de besvarade enkätfrågorna konstaterades att flickor 

uteslutande fann likheter med sig själva i de två kvinnliga huvudkaraktärerna Anna 

och Elsa. Vissa pojkar såg likartade likheter mellan sig själv men med de manliga 

karaktärerna Hans och Kristoffer. Det som skilde pojkar från flickor var att flera 

pojkar även ansåg sig vara lika karaktärer som inte var av mänsklig gestaltning, 

såsom den talande snögubben Olof och renen Sven.  

 

I allmänhet angav varje barn enbart ett skäl till sin likhet med karaktären. Det 

förekom skiftande svar såsom att man var lik på grund av hårfärg, könstillhörighet 

eller klädesplagg. Majoriteten av samtliga svaranden som grupp motiverade sin likhet 

utifrån att de fann sig vara lika karaktärerna till utseendet. Intervjuerna bekräftade 

att frågan: ”Vem liknar du mest?” tolkats att handla om just utseende. Dock visade 

större delen av barnen (både pojkar och flickor) en medvetenhet om att frågan även 

kunde betyda att man var lik någon personlighets- och/eller egenskapsmässigt, men 

de flesta poängterade att de inte grundade sina svar utifrån den kännedomen. 

 

Resultatet visade, som nämnts, att Anna och Elsa var de karaktärer som samtliga 

flickor fann likheter med. Alla flickor, förutom två, valde dessutom karaktär efter 

endast utseendemässiga likheter. En flickas enkätsvar skiljde sig från de övrigas då 

hon var den enda som grundade sin likhet i karaktärernas personlighetsdrag istället 

för utseende. Flickan kände igen sig själv i Anna för hennes lustiga sida men även i 

Elsa för de arga känslor hon ibland kände inom sig. En annan flicka förklarade under 

intervjun att hon tänkt på utseende när hon besvarade enkätfrågan men hon visade 

under intervjun att hon även kunde identifiera sig i karaktärens personintressen då 

hon berättade att hon ”gillar att sjunga och skutta runt precis som Anna”. Flickornas 

svar visade ytterligare att de i större utsträckning tyckte att de var lika Anna än att de 

var lika Elsa. I samband med intervjuerna kom det fram att samtliga svaranden ansåg 

att Anna var mer alldaglig med kommentarer såsom: ”Elsa är blond, Anna är mer 

vanlig” (intervju med flicka), ”Anna ser ut mycket vanligare, hon är snäll” (intervju 

med pojke). Denna uppfattning bland de intervjuade barnen skulle kunna vara en 

förklaring till att fler flickor kunde identifiera sig med Anna med motivering i hennes 

alldaglighet eller vanlighet: ”Hon är ju lite mer såhära… en som fryser… som har så 
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här mantel och kläder… medan Elsa hon har ju liksom… vad hetere hon fryser ju 

liksom inte… för hon har ju kraften!” 

 

Som nämnts ovan visade resultatet att över hälften av pojkarna valde icke-mänskliga 

karaktärer när de skulle identifiera sig själva med en karaktär. Pojkarna motiverade 

likheterna utifrån karaktärers personlighet, egenskaper eller utseendet med 

formuleringar som:   

  
Jag sa ju att han liknar mig! (pekar plötsligt på Sven) Han liknar mig! 

Att Sven liknar dig? Hur tänkte du då? 

Typ, kolla på hans näsa! Typ… rrund! Det är nästan min! 

Okej… 

Och kolla på hans ögon… bruna! Som mina! 

Jaaa ! 

Han är mörkhyad… som jag! 

 
(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19) 
 

 

 

Du hade ju skrivit om den som du liknar mest… hur tänkte du 

där? 

Olof.! 

Hur tänkte du med den frågan? 

 Tanden! 

 Så när vi frågade vem du liknar mest så, hur tänkte du? 

Tänderna! 

Du tänkte på vem som mest ser ut som du eller? 

Mmm 

 Och skulle man kunna tänka på nåt annat sätt? 

(tystnad) 

Skulle man kunna tänka… till exempel vem som är mest till 

sättet som du? 

Jag vet inte… 

Om det står så här: ”vem liknar du mest?” Hur tänker du då? 

Vad betyder det där likna? 

Ser ut! 

Hur man ser ut? 

Mmm. 

(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19 ) 
 

 
 

I ovanstående citat beskriver två pojkar sin utseendemässiga likhet med en ren som 

heter Sven och en talande snögubbe som heter Olof. Resultatet är intressant i den 

bemärkelsen att de borde finna mer utseendemässiga likheter i en mänsklig karaktär. 

Det kan tala för att de specifika drag som de båda barnen ser som lika i karaktären är 
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så viktiga hos dem att de kan förbise det faktum att karaktärerna inte är människor. 

Det förekom fler exempel där pojkar valde karaktär efter utseende, men övervägande 

del av pojkar valde karaktär efter egenskaper och personlighet. Här visar resultatet 

således en skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkarna angav skäl som berörde 

känslor (att vara arg), förmågor (att springa fort), personintressen (att gilla djur), 

personlighetsdrag (att vara rolig) eller efter karaktärers egenskaper (att vara modig). 

 

 

6.3.1. Vem barnet vill vara om denne får önska 

I studiens resultat framkom det tydligt att nästintill alla respondenter valde efter 

karaktärens personlighetsdrag när de fick önska vem de ville vara. Här ser vi en 

kontrast framförallt flickors tidigare svar. De flesta flickor hänvisade till utseende när 

de skulle definiera likheter, men i frågan där de fick välja fritt bestämde sig samtliga 

efter karaktärernas personlighetsdrag. Det finns anledning att reflektera över varför 

flickor så tydligt gör sina val utefter dessa två olika perspektiv. Handlar det om 

könsstereotypa roller där flickor på något vis ska leva upp till den fina och söta 

flickans fasad? Men att de, när möjligheten ges att välja fritt, har lättare att släppa 

den bilden? Denna tanke diskuteras ytterligare i diskussionsdelen. Det finns 

ytterligare skillnader mellan hur flickor svarade om vem de liknade och vem de 

önskade att vara. När flickor önskade att vara en karaktär valde de i högre grad en 

icke-mänsklig karaktär jämfört med en mänsklig karaktär som var absolut i den 

tidigare frågan. Här skiljer sig även resultatet mellan flickor och pojkar. Enbart en 

pojke önskar att vara en kvinnlig karaktär (Elsa) med motiveringen: ”Jag skulle vilja 

vara Elsa, för att hon har magi, det vill jag ha fast jag vill vara en kille” (enkätsvar). 

Könet blir således en betydande aspekt i denne pojkes svar. Flickorna visade däremot 

inte på några svårigheter att identifiera sig i de manliga karaktärerna Sven och Olof, 

som dessutom var överrepresenterade bland samtliga respondenter (flickor och 

pojkar). Få respondenter valde karaktärer av mänsklig gestaltning när de fick önska 

fritt. Anledningen kan vara dessa karaktärers komplexitet jämfört med de icke-

mänskliga karaktärernas enkelhet. För att belysa filmens roller ur respondenternas 

synvinkel presenteras nedan en sammanställning av karaktärsbeskrivningar utefter 

respondenternas enkät- och intervjusvar: 
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Elsa: 

Utseende: blond, ljust hår, hår vitt som snö, föredrar blått, har prinsessklänning, 

prinsesskläder, klänning gjord av is, klänning som lyser, liknar Anna, finare än Anna, ser elak 

ut men är snäll, elaka ögon, fin. 

Personlighetsdrag: farlig, snäll, arg, lite dum, rolig, känslosam. 

Övrigt: har krafter, fryser inte, vill inte skada andra, hjälte, ger intryck att vara ett odjur, en 

syster, inte normal, magisk, inspirerande, drottning. 

  

Anna: 

Utseende: vanlig, Annas kläder mer vanliga än Elsas, kläder från förr i tiden, vanliga kläder, 

brunhårig, rött hår, brunt hår, inte prinsesslik, har mantel, har en mössa, ser ut som en 

prinsessa (utan mantel och mössa), Hans tyckte inte att hon var så snygg, Hans tyckte inte 

hon var värd något, samma läppar som Elsa, mycket fräknar. 

Personlighetsdrag: jättekul, verkar glad, mer snäll, halvgalen, rolig. 

Övrigt: ser ut som en som kämpar i snön, en som fryser, lillasyster, hjälte, Elsa stod inte ut 

med Anna, verkar normal, gillar Kristoffer, dog nästan, blev till is. 

 

Hans: 

Utseende: såg snäll ut, ögonen blev mindre (när han blev elak). 

Personlighetsdrag: verkade vara snäll, blev elak, arg, elak, luras, snäll och elak, falsk, 

dum, alltid arg, allvarlig, dryg. 

Övrigt: ville döda, ville bli kung, ville härska över världen, ville få kungariket, smörar för 

Anna, ville inte hjälpa Anna. 

 

Kristoffer: 

Utseende: inte likadan frisyr som Hans. 

Personlighetsdrag: modig, vågar, hjälpsam, alltid glad, allvarlig när det gäller men skojar 

mycket annars. 

Övrigt: fattig, klättrar i berg, hjälper till, kompis med Anna, blev ihop med Anna, kär i Anna, 

klättrar, bäst på allt, räddar alla, gillar att campa, gillar djur. 

 

Olof: 

Utseende: stor tand, lång näsa, platt huvud, söt. 

Personlighetsdrag: jättesnäll, rolig, busig. 

Övrigt: levande snögubbe, kan röra sig. 

 

Sven: 

Utseende: rund näsa, bruna ögon, mörkhyad, mörkt hår, mörka öron. 

Personlighetsdrag: jätterolig, rolig, galen. 

Övrigt: stark, springer fort.  

 

Dessa karaktärsbeskrivningar visar på hur de mänskliga karaktärerna är 

flerdimensionella och på så vis även komplicerade men också mer lika 

verklighetstrogna personer. De två sistnämnda icke-mänskliga karaktärerna är mer 

endimensionella i barnens beskrivningar.  
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6.4 Lärande 

Inför intervjun hade ett behov av att få djupare insikt i hur barnet uppfattade frågan 

om lärande och hur eller om det i sin tur påverkade barnets meningsskapande av 

filmen.  För att få förståelse för barnets tolkningar ställdes därför ytterligare frågor 

såsom: ”Vad betyder det att man lär sig något?”. Denna fråga bidrog till att flera av 

barnens resonemang utmynnade i allmänna reflektioner kring lärande.  Eftersom 

studien även utgår från en film som multimedial textform fanns även en nyfikenhet 

på om barnet själv såg några skillnader mellan boken och filmen utifrån ett 

lärandeperspektiv. I syfte att förstå vilken slags mening barnet ansåg att filmen som 

medieform skapade hos barnet, ställdes också frågan: ”Tror du att du hade lärt dig 

något annat om vi hade läst boken istället?”. 

 

6.4.1 Vad man kan lära sig om genom filmen Frost: ”Is, frysa i 

hjärtat, visa respekt och om att dö” 

Två av flickorna svarade i enkäten att de tyckte att de inte lärde sig något alls av 

filmen, medan fler pojkar (5/13) hade den åsikten. Om man bortser från dessa 

svaranden så svarade nästan alla övriga pojkar och samtliga flickor att de tyckte att 

man lärde sig om kärlek, vänskap och relationer genom att titta på filmen Frost. Två 

barn relaterade också till utanförskap i sina svar: ”Man ska inte stänga ute någon” 

(pojke, enkätsvar) och ”att man inte lämnar någon utanför” (flicka, enkätsvar). De 

skilda svarsalternativen står i kontrast till varandra, då barnen antingen uttryckte att 

man inte lärde sig något eller så angav de existentiellt djupa ämnen som möjliga 

lärandemål genom filmen. I intervjuerna klarnade bilden genom att de intervjuade 

barnen inte tycktes anse att dessa ämnen fullt ut räknas som legitima som 

lärandeobjekt, trots att de kunde se att filmen levererade budskap som exempelvis 

”att bli sams” (flicka i enkätsvar). 

 

Tre av flickorna hade enkätsvar som visar på lärande som är av varnande karaktär: 

”att man inte ska lita på alla för man vet inte om man är god eller ond”, ” jag lärde 

mig att man inte ska lita på alla” samt ”lek inte med isen”. Inga av pojkarna hade 

liknande svar i enkäten, men två av dem uttryckte en likartad uppfostrande syn på 

lärande i intervjuerna. De drog även paralleller till sig själva då de sade att de också 

skulle försöka vara snälla, tänka efter vad de gjort och att inte bråka så mycket. Man 

kan tolka det som att vissa av barnen i studien menar att det man lär sig ska vara 
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”nyttig kunskap” för att räknas som lärande. Denna kunskapssyn bekräftades 

ytterligare i intervjuerna, då flera av barnen uttryckte att man lär sig mer av 

faktafilmer och faktaböcker, än filmer som Frost.  

 

Vad tyckte du var bäst med filmen, var det något som du tyckte 

var bra? 

Hmm… det var inte så mycket, man fick inte lära sig så mycket! 

Nee, det tycker du inte… 

För i andra filmer… man får lära sig om ämnen och så. 

Okej, kan du ge exempel på någon film som man lär sig av? 

Kanske… nyss kollade vi på en teknikfilm och det var bra, då man fick lära 

sig. 

(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19)  
 
 

 
Eftersom studien utgår från en film som multimedial textform fanns även en 

nyfikenhet på om barnen själva såg några skillnader i medierna tryckt text och film 

utifrån ett kunskaps- och lärandeperspektiv. Därför ställdes under intervjuerna även 

frågan: ”Tror du att du hade lärt dig något annat om vi hade läst boken istället?”. 

Hälften av barnen uttryckte i intervjuerna att det inte är någon skillnad på om man 

läser boken eller ser filmen Frost utifrån ett lärandeperspektiv. De menade att man 

skulle lära sig samma saker, alternativt inte lära sig, eftersom det var ”samma 

historia” i båda medierna som en av pojkarna uttryckte det i intervjun. Den andra 

hälften barn tyckte dock att det är skillnad på vad man kan lära sig av att se filmen 

och av att läsa boken, men de hade svårigheter att redogöra vari skillnaden låg. De 

kunde inte riktigt komma på några fördelar eller nackdelar ur kunskapshänseende 

med de två medierna, förutom att vid läsandet av boken så lär man sig att läsa. Trots 

detta fortsatte de att hävda att böcker är bättre som läromedium än filmer.  

 

6.4.2 Vad lärande innebär: ”Ibland kan man förstå… men det är 

inte hela tiden garanterat” 

När vi frågade barnen vad de tyckte att lärande innebar så hade de svårt att redogöra 

för det, som den här pojken: 

 
Vad betyder det här… att man lär sig nånting… vad betyder det? 

Typ att om jag… om man kan inte mycket matte, då kan typ nån hjälpa 

dig… att säga vad det är… och sen kan, börjar man lära sig, lära sig, lära 

sig… 

Hur lär man sig det? 
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Mmm 

Vad betyder det att man lär sig? 

(tystnad) 

Är det svår fråga? 

jättesvår! Man lär sig att, de betyder, man lär sig saker, man lär sig saker, 

att ett plus ett är två, det har man lärt sig… (fnittrar lite). 

 

(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19) 
 

 
  

Sammanfattningsvis, efter flera försök kom fyra av barnen till slut fram till att lära 

sig betyder detsamma som att ”jämföra något”, att ”veta något nytt” att ”förstå något” 

eller att ”kunna något som man inte kunde förut”. Även om barnen i studien hade 

svårt att definiera vad lärande är så hade de mycket tankar om hur det går till att lära 

sig något. De ansåg att man lär sig på olika sätt genom att läsa böcker, vara ute och 

leka, utforska, experimentera eller genom att någon annan hjälper en.  Alla barn som 

intervjuades i studien var inne på att man lär sig genom att någon annan visar och att 

man sedan härmar den andra. Denna någon kan vara en förälder, lärare, någon 

annan vuxen eller en kompis.  

 

Man lär sig, och man lär andra och man lär sig om alla andra. 

(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19) 

 

 
Ovanstående citat åskådliggör att barnen är mycket väl medvetna om lärandets 

sociokulturella sida och att många lärandeprocesser går via imitation. Studien visar 

även att alla intervjuade barn hade insikt i att sådan inlärning via modellering kan ha 

en baksida, om modellen inte är en bra förebild. Detta exemplifieras av att samtliga 

barn som intervjuades ansåg att man kunde lära sig sådant som inte var bra för 

individen och som exempel på det angav de alla våld. Samtliga intervjubarn i studien 

hade en föreställning om att man genom att se våld eller bråk kunde lära sig att ta till 

våld själv. Två av barnen trodde visserligen att det skulle ske först när man uppnått 

vuxen ålder, men flera pratade om att filmer kunde lära människor om att döda, bara 

genom att man hade sett det. Ett annat barn ansåg i sin tur att det inte borde finnas 

någon risk i att se dåliga förebilder som till exempel bråkar då han hävdade: 
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Dumma vill man inte härma! 

Neej, vem vill man helst härma? 

Den som är snäll! 

(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19) 
 

 
Barnen i studien har förvissning om att lärande sker i ett socialt samspel, men 

resultatet visar också att barnen samtidigt har knapphändig insikt om sin egen roll i 

sitt lärande. När de tillfrågas ifall det går att lära sig någonting själv eller om det går 

att lära sig utan lärare så svarar de ja, men när de fortsätter utveckla sitt tänkande 

tycks det ändå som att lärandeprocessen i deras mening kräver att någon annan visar 

eller förklarar. Studiens barn tycks anse att läraren är viktigare i lärandet än de själva, 

att det är läraren (eller i vissa fall någon annan vuxen) som är det viktigaste bidraget 

till att de förstår och lär sig något. 

 
Hur lär man sig något tror du? 

Alltså, när typ nån säger vad typ det betyder och sen så… ungefär att 

man… typ som en lärare, när den typ säger vad blir 2 gånger 2? Då kan 

man fundera och då tänker man bara - Ja det blir ju 4. 

Mmm så hur har man lärt sig det? 

Läraren hjälper en. 

När läraren berättar och sen… 

Ja då kommer svaret bara upp.  

 
(Ur transkription, intervju med pojke, 2017-04-19) 

 
 
 

Studien visar således hur viktig barnen anser att läraren är i deras läroprocess. En av 

intervjuerna åskådliggör dessutom hur eleven ser på de olika roller som eleven och 

läraren har i läroprocessen och hur liten och maktlös en elev kan känna sig inför ett 

undervisningsinnehåll som är svårförståeligt. Detta illustrerar eleven genom att 

variera sin röst när hon utför en låtsasdialog mellan sig själv, en lärare och ytterligare 

en elev i klassen. 

 
Det är ju svårt det här, men hur skulle du förklara det här med 

att lära sig, vad betyder det? 

Mmm att man ska försöka förstå det läraren eller en vuxen som pratar 

med dig, som säger: ”Förstår du nu?” (myndig lärarröst) ”Jaa... jag 

förstår… (liten röst)… ibland kan man ljuga o bli så hära: ”Ja jag förstår” 

(konstlad röst) fast sen så säger andra så här: ”Nej jag förstår inte!” 

(irriterad röst) och då fattar man… Jag kan också säga! Jag behöver inte 

vara så här blyg eller nånting! För att det… det är okej att inte förstå!  

 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19) 



34 

 

7. Diskussion om hur studiens resultat kan relatera till 
tidigare receptionsforskning 
I studien har fördjupad kunskap sökts i receptionsstudier som rör skilda medier. 

Detta för att ambitionen har varit att skapa förståelse i det utvidgade 

literacybegreppet media-literacy, som inbegriper bland annat film som texttyp. 

Eftersom det vid skrivandet av studien inte gick att finna så mycket forskning om 

barns upplevelser av film så har olika typer av receptionsforskning som beskriver 

både vuxnas och barns upplevelser av skilda medier utforskats. I följande avsnitt 

jämförs studiens resultat med annan forskning inom fältet.  

 

 

7.1 Meningsskapande - hur skapar barn mening och 
sammanhang ur en fiktiv berättelse? 

Axelson (2007:44–45) beskriver att betraktarens meningsskapande av film kan ses 

utifrån olika tolkningsnivåer och scheman. Även Rydin (2003:84–87) använder sig 

av koder för att få struktur i hur barnen skapar mening och tolkar film (se avsnittet: 

tidigare receptionsstudier). Rydin menar att mening skapas via identifikation och 

inlevelse som har sitt ursprung i kulturella scheman som hon kallar för narrativa 

koder. Denna studies resultat har inte strukturerats efter någon av dessa två 

författares modeller, då resultatet inte helt stämde överens med någon av dem. 

Denna studie har istället identifierat fyra andra mönster eller koder utifrån vilka 

resultatet presenterats. De mönster som ansågs vara mest framträdande rubricerades 

som meningsskapande, identifikation, fantasi och verklighet samt lärande. 

Meningsskapande innehåller i själva verket de övriga tre koderna då alla svar som 

barnen gav kan sägas handla om hur de skapar mening av filmen. För att underlätta 

för läsarens förståelse av resultatet delades det meningsskapande temat slutligen 

ändå in i de fyra kategorier enligt ovan. De mönster som denna studie identifierade 

har även många likheter med bland annat de grupperingar som receptionsforskarna 

Axelson (2007), Brink (2005) och Rydin (2003) redogör för i sina studier. De 

mönster som identifierades och rubricerades i studiens resultat kommer i det 

följande att kommenteras och jämföras med redan nämnda receptionsstudier (se 

avsnittet: tidigare receptionsstudier).  

 

Receptionsteori kan inta två olika perspektiv beroende på om fokus ligger på texten 

eller åskådaren. (Rydin 2003:11). Axelson (2007:41–43) benämner det 

meningsskapande som sker hos individen när den möter medier i form av film för 
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fabula. Fabula är alltså processen som sker inom åskådaren, men den kan även 

påverkas av den kontext där filmvisningen sker. Det faktum att filmen inte visades för 

enskilda individer kan innebära att respondenternas upplevelser, meningsskapande 

och tolkningar (fabulan) påverkades av det sociala rum som de befann sig i. Ett 

sådant exempel var när en pojke ropade ”Svenne-banan” under filmvisningen åt 

karaktären Sven, vilket fick en spridningseffekt bland flera åskådare. Detta 

smeknamn hängde kvar när respondenter efter filmen skulle besvara enkäten och 

likaså under intervjun. 

  

7.1.1 ”Vad handlar filmen om?”  

Den första frågan som barnen fick: ”Vad kommer du först på om jag ber dig tänka på 

filmen Frost?” avsåg att skapa en öppen ingång till vad helst barnet fokuserade på i 

filmen, efter inspiration från Brinks (2005:160) studie. Brinks resultat var att exakt 

hälften av svaren var en person, en fjärdedel en tolkande mening (döden, sorg, 

orättvisa) och ett fåtal svar hade en värdering (spännande) eller plats.  Barnens svar 

gick alltså åt olika håll och de flesta valde flera olika öppningar redan från början (s. 

160). Innan filmvisningen fokuserade de flesta barn även i vår studie på en person i 

filmen i sina svar. Skillnaden var att de flesta nämnde huvudkaraktärerna Anna och 

Elsa, medan det var ovanligt i Brinks (s.160) studie där de flesta istället nämnde de 

onda karaktärerna Katla och Tengil. Varför barnen i denna studie sedan efter 

filmvisningen ändrade fokus till neutrala objekt (vinter, snö, is, kyla) istället för 

personer är svårt att spekulera i. En annan skillnad med de två studierna var att 

ingen av barnen i Brinks studie nämnde en speciell händelse som det första de tänkte 

på (s.160), vilket sex barn gjorde i enkätfrågorna motsvarande majoriteten (4/6) av 

barnen i intervjun i denna studie. Barnen i båda studierna var lika gamla, så ålder 

kan inte ha påverkat svaren. Frågan är om film som media kan ha inspirerat och 

berört barnen mer så att de lättare kunde minnas händelser då de blivit 

ackompanjerade med rörliga bilder, musik och andra ljudeffekter? Gärdenfors 

(2010:165) menar att vår hjärna på ett effektivt och skickligt sätt kan tolka rörliga 

visuella intryck. Barnens skillnader på fokus kan alltså ha med de båda 

medieformerna bok och film att göra, liksom vilka kognitiva minnesfunktioner de 

båda medierna kopplar till. Gärdenfors (s.50) skriver nämligen också att ju fler 

sinnen som involveras vid samma tillfälle, desto bättre minns man något.  
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De två nästföljande frågorna i studien: ”Berätta vad du tyckte bäst och sämst om i 

filmen” förväntades ge ytterligare svar på barnens upplevelse av filmen genom sin 

evaluerande karaktär. Åtta av barnen i Brinks (2005:161) studie ville eller kunde inte 

säga vad de tyckte var sämst, vilket Brink tolkade som att de inte ville framföra kritik. 

I denna studie var det framförallt flickorna (5/8) som utmärkte sig med att inte tycka 

att det fanns något dåligt alls med filmen, till skillnad från att bara en pojke svarade 

att inget var dåligt. Nästan hälften av pojkarna tyckte att det sämsta var kärleken 

mellan Anna och Kristoffer som uttrycktes med en puss i slutet av filmen. Pojkarna 

hade även andra händelser bland filmens sämsta sidor, men dessa är negativt 

laddade på ett till synes mer naturligt sätt ur ett vuxenperspektiv åtminstone, än man 

kan tycka att pussen är: när jägarna skulle döda Elsa, när Elsa hamnade i fängelset 

och när Anna blev till is och dog. De här händelserna stämmer också väl med 

resultatet från Brinks studie där liknande händelser nämndes som det sämsta: ”Att 

Mattias dog” (s.161). 

 

Det som majoriteten (14/21) av barnen i Froststudien nämnde som det bästa med 

filmen var boxscenen där prinsessan Anna slog till Hans så att han föll ner i vattnet. 

När flickorna nämner boxen tycks de dock relatera till Anna och hur hon blivit lurad 

och att Hans förtjänade det. Pojkarna förefaller istället mer tycka att det var en rolig 

scen när Hans flög omkull. Två pojkar fokuserade också på andra humoristiska inslag 

än ”boxen” då de nämnde att renen åt upp snögubbens näsa och att snögubben var 

rolig. Att barn uppskattar sådana humorinslag är ett av de tydligaste mönster som 

Helander (2011:85) har identifierat efter tjugo år av receptionsforskning. Brink 

(2005:161) urskilde i sin tur att det vanligaste svaret också i hans studie var en 

hänvisning till en händelse. Han tycker sig också ana större fokus mot empati i 

flickors svar respektive större dramatikfokus hos pojkarna (s.161). Denna skillnad 

bekräftas i barnens upplevelse av Frost genom ovanstående resonemang om 

boxscenen. Nästan samtliga pojkar nämner dessutom spänning i någon form som det 

bästa, medan flickorna nämner andra händelser: att Anna blev frisk, att Elsa blev sig 

själv igen och fick tillbaka sitt självförtroende, att Anna och Elsa blev systrar igen och 

att systrarna gick hem tillsammans på slutet. Flickornas svar bekräftar ett annat 

tydligt mönster som Helander (2011) sett i sin forskning, förutom att barn gillar 

humor. Hon anser att de också engageras av frågor som berör relationer som kärlek, 

svartsjuka, vänskap och ensamhet (Helander, 2011:85). 
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7.1.2 Tolkning  

Hur en berättelse upplevs av åskådare kan bero på en varierad mängd olika 

tolkningar. Studiens resultat har relaterats till tidigare receptionsforskning som 

fokuserat på intertextualisering, sensmoral, samhällelig uppfattning eller 

underförstådd mening. Axelson (2007:44–45) talar om ”explicit meaning” som 

handlar om hur filmskaparna verbaliserat filmens sensmoral och om filmtittaren 

uppmärksammat denna. I denna studie framkom inget sådant resultat som studien 

kan citera ordagrant, trots att sensmoralen: ”en äkta kärlekshandling kan tina ett 

fruset hjärta” (Frost, Disneyfilm) upprepades åtskilliga gånger i filmen. Dock kunde 

studiens enkätsvar och intervjuunderlag visa på att deltagarna många gånger kunde 

benämna delar som hade med sensmoralen att göra: ”Is, frysa i hjärtat, visa respekt 

och om att dö”, ”man lär sig om kärlek”, ”När Anna blev till is och Elsa räddade 

henne” eller ”Is, lite ondska och kärlekshandlingar” (Fyra barns reflektioner om 

handlingen ur intervjutranskription). Meningen: ”bara en äkta kärlekshandling kan 

tina ett fruset hjärta” var dock inget respondenterna ord för ord uttryckte. Brink 

(2005.167) hade en liknande ansats i sin studie då han ville utforska om barnen 

kunde ta ställning till huruvida berättelsen hade ett budskap. Brink (s. 167) valde att 

undersöka detta genom att ställa frågan: ”Lär man sig något av boken?” Brinks 

resultat visade att många barn inte ville eller kunde svara, eller att de bara svarade 

”Nej” (s.167). Det fanns dock även barn som hade uppfattat övergripande 

(uppfostrings)teman i boken: ” att man ska vara snäll” och ”att alla ska få vara med 

och bestämma”. Vår studie inspirerades av Brinks studie och använde sig av samma 

fråga i enkäten, vilket visade sig vara en fråga med svårtolkade svarsalternativ. Vi har 

valt att redovisa denna fråga och svar vidare under rubriken: 7.4 Lärande. 

 

En film eller bok kan även ha en underförstådd mening, vilket Axelson (2007:44–45) 

benämner som ”implicit meaning”. Han menar då huruvida åskådaren kan tyda 

filmens mening utefter något som filmmakaren haft i åtanke men som är outtalat. 

Någon ”implicit meaning” från filmskaparnas sida har inte kunnat identifieras i 

studien vilket då heller inte kunnat jämföras med respondenternas svar. Däremot har 

studien uppmärksammat att respondenter rört sig i nivån som kallas ”symptomatic 

meaning” som handlar om hur filmens åskådare gör en egen tolkning av filmen som 

speglar en samhällelig uppfattning (Axelsons 2007:44–45). I studiens resultat var det 

framförallt två deltagares egna tankar kring hjälte-begreppet, med paralleller dragna 



38 

 

till samhället och tidigare upplevda berättelser, som rörde sig i denna nivå. De två 

barnen reflekterade över det faktum att det i denna film är kvinnor som är hjältar och 

att det vanligtvis inte är så på film. De relaterade även kvinnohjälten till det verkliga 

samhället utanför filmens värld: ”Flickor kan också vara hjältar! Det kan dom!”.  En 

ytterligare respondent kunde relatera klasskamraters klagomål över filmvalet till att 

klagomålen berodde på att kvinnor i denna film hade de ”mäktiga rollerna”. Detta 

visar på att några av studiens respondenter skapade mening utifrån egna 

uppfattningar och samhällsnormer om skillnader mellan kvinnor och män. Det fanns 

även respondenter som hade tolkat in ett frigörelsetema i filmen: ”Elsa blir sig själv… 

hon får tillbaka sitt självförtroende och blir glad igen” (flicka i enkätsvar om vad hon 

tyckte var bäst). 

 

I intervjuerna ställdes frågan: ”Kan du likna den här berättelsen med någon annan du 

hört förut?” Syftet var att utforska huruvida barnet använder redan känd information 

om andra texter för att relatera till texten och se paralleller. När barnen i denna 

studie uttryckte sin förståelse av filmen Frost drog de inte självmant paralleller till 

andra berättelser som de kände till. De hänvisade istället till händelser ur sina egna 

liv. Det var inte förrän intervjuaren uttryckligen frågade ifall barnet kunde se likheter 

eller skillnader med andra berättelser som barnen gav exempel på 

intertextualiseringar. Ett par barn var dock inne på det när de försökte förklara vad 

lärande är. Då drog de paralleller till hur de läste andra berättelser och hur de lärde 

sig av det. Detta kan dock snarare tolkas som att barnen hämtade stoff från sina 

erfarenheter snarare än att de intertextualiserade. Rydin (2003:85, 90-91) har dragit 

slutsatsen att kön spelar roll i hur barn intertextualiserar. Hon har nämligen 

identifierat att pojkar intertextualiserar i större utsträckning än flickor. Vad beträffar 

intertextualisering fanns inga könsskillnader mellan flickor och pojkar i denna studie. 

Däremot upptäcktes att studien kan bekräfta Rydins (2003) samt Brinks (2005:175) 

reflektioner om att pojkar håller en viss distans till texten medan flickor blir mer 

känslomässigt involverade. 

 

Studiens resultat visade på att flera av intervjurespondenterna hade en uppfattning 

om hur rollerna i en berättelse brukar se ut. De kunde relatera och jämföra Frost med 

tidigare kunskaper de fått från andra berättelser. I anknytning till detta talar Axelson 

(2007:59–60) om filmtittares meningsskapande och hur det kan ses utifrån scheman. 
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Studiens resultat visade att respondenter bland annat rörde sig i fältet för två av 

dessa scheman: storyschema och rollschema.  Ett storyschema bygger på individens 

erfarenhet av berättelsemönster och hur dessa mönster bidrar till förväntningar på 

hur en berättelse ska fortskrida. Ett rollschema innebär att karaktärer sorteras 

utifrån kontext och personers sociala ställning och yrkesroll i samhället. Hur 

sorteringarna går till påverkas av filmåskådarens egna uppfattningar, erfarenheter 

och normer. Axelson (2007: 59-60) vidareutvecklar att exempelvis rollsortering kan 

tillskrivas åskådarens iakttagelseförmåga om status (rik/fattig), etnicitet (vit/svart) 

eller könsroller (manligt/kvinnligt). Detta citat från resultatet visar hur en flicka 

relaterar karaktärerna till tidigare upplevda berättelser: ”Ööh… det brukar alltid 

finnas en prins som kommer o hjälper en… ibland kan det finnas en fattig som 

Kristoffer som klättrar i berg eller som Askungen och så finns det som en prins som 

är rik. Ofta finns det nån jätterik och nån lite fattig…” Studiens resultat visar således 

att flera av respondenterna påvisade förmågor att kunna jämföra filmen Frost med 

andra berättelser med hjälp av tidigare erfarenheter eller uppfattningar om 

exempelvis könsnormer. 

 

 

7.2 Fantasi och verklighet 

Fantasi och verklighet har behandlats i flera tidigare receptionsstudier. Axelson 

(2007:44–45) menar att åskådaren skapar ”referential meaning” när hen tolkar 

filmens kontext som antingen verklighet eller fantasi och när hen kan ange händelser 

som refererar till ettdera faktumet. Samtliga intervjudeltagare som i vår studie 

besvarade frågan: ”Är berättelsen fantasi eller på riktigt?” kunde visa att filmen 

utspelade sig i ett sammanhang som de relaterade till fantasi. Detta gjorde de genom 

att referera till olika detaljer i filmens innehåll.  

 

Axelson (2007:60) talar även i sammanhanget om människans förmåga att förstå sin 

omgivning genom att sortera platser efter rumsscheman. Organiseringen kan beröra 

platser som filmåskådaren vistas i och därmed relaterar till såsom enskilda rum, 

byggnader, gator och allmänna platser. I studiens resultat kunde några av 

respondenterna visa på hur de uppfattade fysiska omgivningar genom att dra 

paralleller till att detaljer i filmens värld, exempelvis en affär och vägarna, liknade 

verkligheten. Även Brinks (2005:160) resultat visade att hans respondenter skapade 
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mening i berättelsen om Bröderna Lejonhjärta genom att hänvisa till platser som de 

ansåg viktiga i berättelsen. Inget av barnen i vår studie hänvisar till en plats när de 

ska berätta vad filmen handlar om.  Däremot nämner vissa barn naturligt några 

platser i handlingen under intervjuerna, exempelvis ”slottet” och ”Arendal”.  Det är 

dock tydligt att platserna där händelser utspelar sig i filmen hamnar i skymundan i 

barnens beskrivningar i denna studie. Personer och deras ageranden tycks vara 

viktigare för barnens förståelse och tolkningar. 

 

Rydin (2003:88) upptäckte att pojkar i hennes studie resonerade om tekniska 

detaljer som kunde avslöja filmens trovärdighet. Även denna studie hade liknande 

exempel där barn, främst pojkar, resonerade om detaljer som för dem inte kändes 

äkta, exempelvis att man inte borde kunde falla så långt utan att slå sig eller att 

allting inte kunde frysa till is så fort. Detta visar på det Helander (2011:87) är inne på 

i sin receptionsstudie om hur barn upplever teater. Hon identifierade att barnens 

uppfattningar är starkt präglade av deras förförståelse. Barnens förförståelse kan 

sägas ligga som en grund när de konstruerar innebörder och skapar mening. Även 

Brink (2005:169) undersökte om barnen i hans studie uppfattande boken Bröderna 

Lejonhjärta som förankrad i verkligheten eller i en fantasivärld. De flesta barn 

identifierade att drakar och sådant är fantasi medan de mänskliga karaktärerna 

ansågs vara verkliga, liksom den värld de lever i, i början av berättelsen. Det tycks 

inte som att barnen menar att det är som verkligheten utan snarare att den delen är 

verklig: ”Början, då är det verkligt, då är de hemma där de bor” (s.170). I studien om 

Frost kunde barnen, som nämnts ovan, ange att de uppfattat bevis för att filmen 

utspelar sig i en fantasivärld, till exempel den talande snögubben. Barnen visar dock 

prov på att de relaterar filmdetaljer också till verkligheten och tidigare kunskap när 

de till exempel under filmvisningen resonerar med varandra om vilken tid filmen 

utspelar sig i. De tycks vara överens om att det är ”förr i tiden” och en del barn visar 

att de har förförståelse om forntiden genom att de identifierar verktyg och runor och 

drar slutsatsen att filmen utspelar sig på ”järnåldern”. 

 

7.3 Identifikation och identitetsskapande  

De två frågorna: ”Vilken av karaktärerna i filmen liknar du mest?” och ”Vem skulle du 

helst vilja vara av karaktärerna om du fick välja?” behandlar huruvida och på vilket 

sätt barnen identifierar sig med karaktärer i filmen. Vårt resultat visar en märkbar 
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skillnad mellan hur flickor och pojkar besvarar de ovannämnda frågorna. Detta, då 

nästintill samtliga deltagande flickor anknöt till utseendemässiga drag, medan pojkar 

i större mån motiverade sin likhet utifrån karaktärers personlighet och egenskaper.  

 

Denna skillnad är intresseväckande utifrån Axelsons (2007:59) beskrivning att 

identitetsbildning idag berörs av fler faktorer än tidigare, på grund av att dagens 

sociala omgivningar ser annorlunda ut med nya medier som utövar påverkan på 

individer.  Kan detta tala för att flickor i sina svar är påverkade av omgivningens, och 

medias, utseendefixering och samhällets objektifiering av kvinnor?  

 

Även Rydin (2003:87) fann könsskillnader i sitt studieresultat (som undersökte barns 

upplevelse av en omskrivning av sagan Törnrosa). Hon uppfattade till exempel att det 

fanns tendenser att pojkars attityd mot berättelsen var i överlag mer ironisk än 

flickornas, som tog tolkningen av berättelsen och huvudkaraktären (flickan) mer på 

allvar (s.92). Rydin funderar på om det kan bero på att berättelsen var för avlägsen 

för vissa pojkar och deras eget liv för att de alls kunde identifiera sig med den, och att 

de därför intog en ironisk attityd. I denna studie om filmen Frost finns samma 

mönster, att pojkars och flickors generella attityd till filmen skiljer sig åt. Inför 

filmvisningen blev dessa olika attityder synliga när de flesta pojkar var mindre 

positiva än flickor över filmvalet. Det verkar heller inte helt osannolikt att en av 

anledningarna kan vara vissa pojkars oförmåga att hitta passande 

identifieringsobjekt. En av pojkarna i studien identifierade sig mest med renen Sven, 

men både han och andra pojkar förlöjligade just den karaktären genom att kalla den 

för ”Svenne-banan”. Då Svenne-banan också är ett namn som används för att 

markera en persons svenska ursprung, till skillnad från andra etniska grupper, så blir 

ironin än mer tydlig och samtidigt komplex, när pojkens etniska ursprung är ett 

afrikanskt land. Att pojken upprepat kallar renen för Svenne-banan kan vara tecken 

på att han känner sig helt utanför berättelsens kontext, men den tolkningen försvåras 

av att pojken samtidigt mest identifierar sig med samma ren. Han förklarar att han 

identifierar sig med renen på basis av likheter som han själv finner i sitt och renens 

utseende, exempelvis nämner han sin mörka hy. Det är tydligt att filmen saknar 

representanter ur olika etniska grupper och att han kanske ”nödgas” till att identifiera 

sig med renen.  
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Ovannämnda resultat kan relateras till en individs självbild som Axelson (2007:59) 

diskuterar. Axelson (2007:59) skildrar hur individers självuppfattning om 

signifikanta drag kan ses utifrån tvådelade självscheman. Den första kommunicerar 

vad som är viktigt för individens självbild. (Axelson, 2007:59).  Detta skulle kunna 

förklara att två respondenter hade föreställningar om att de var mer lika en snögubbe 

och en ren än någon mänsklig karaktär. Den ene angav skäl som sina mörka ögon och 

hudfärg och den andra såg en stor tand som ett betydande anlets- och likhetsdrag. 

Det är möjligt att dessa utseendedrag är så centrala och viktiga för individernas 

självbild att de påverkade deras val av karaktär. Den andra delen av ett självschema 

kan kommunicera huruvida personen själv kan motivera varför denne valde att 

identifiera sig med en viss karaktär. Studiens resultat visade att nästintill samtliga 

respondenter i enkäter och intervjuer kunde delge att de såg likheter och motivera 

dessa med hänsyn till exempelvis egenskaper (vi båda är roliga) eller 

utseendeaspekter (vi båda har fräknar). Resultatet visade således att när 

respondenterna besvarade frågan om vem de var lika, så valdes karaktärerna utifrån 

att respondenterna såg påtagliga likheter mellan sig själv och karaktären. De valde 

följaktligen inte efter en önskan.  

 

Svarsunderlaget i denna studie visade vidare att flickor i första hand identifierade sig 

i de kvinnliga karaktärerna i filmen, medan de pojkar som inte fann en lämplig 

manlig karaktär alltså hellre identifierade sig med ett handjur än med en kvinnlig 

karaktär. Detta kan kopplas samman till en tidigare studie av ett boksamtal av 

Eriksson Barajas (2009:141–142) där hon beskriver att övervägande del av 

respondenterna identifierade sig med litterära personer av samma kön som de själva. 

Författaren hänvisar också till andra studier som visat liknande resultat och som 

pekade på att pojkar har svårare att överskrida genusgränser (2009:141–142). Detta 

skulle kunna vara ytterligare en förklaring, förutom självbildsteorin, till att pojkar i 

denna studie hellre valde manliga djur än att identifiera sig med de två kvinnliga 

huvudkaraktärerna eller de manliga bikaraktärerna som fanns att tillgå.  

 

7.3.1 Karakteristik 

I intervjun ställdes även frågan: ”Hur tänkte du när du skulle välja vilken karaktär du 

liknar mest?” Avsikten var att öka förståelsen för hur barnet tolkade ”liknar” och hur 

den tolkningen hade påverkat barnets svar. Därefter undersöktes ytterligare hur 
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barnet upplevde karaktärerna för att få inblick i vilka egenskaper de fokuserade på 

och om de kunde identifiera sig själv genom att ställa karaktärernas egenskaper eller 

avsaknad av egenskaper i relation till sig själva. ”Hur är karaktärerna?”, ”Hur är 

Elsa?”, ”Hur är Olof?”, ”Hans?”, ”Elsa jämfört med Anna?”, ”Hans jämfört med 

Kristofer?”, ”Anna jämfört med dig?”, ”Varför ser karaktärerna ut som de gör?” och 

”Varför tror du att han var till exempel elak?”. 

 

Rydin (2003:88) såg skillnader i hur karaktärerna kom till liv på olika sätt inför 

pojkar och flickor. Flickor tycktes i större utsträckning kunna se bakom 

karakteristiken, resonera om varför någon agerar elakt, medan pojkar inte sökte 

någon djupare förklaring. Även i denna studie identifierades liknande skillnader 

mellan könen. På frågan varför Hans kunde tänkas vara elak svarade pojkar ofta 

undvikande, inte alls eller i stil med ” Ingen anledning!” Flickorna hade istället 

utförligare svar där de hade läst in egna tolkningar mellan raderna som de ibland 

spontant delade med sig av: 

  

… då ville inte Hans hjälpa henne för att hon… jag tror att han inte tyckte att 

Anna var så snygg eller nånting och då så ville han inte kyssa henne. 

Vad tänker du om Hans? 

Jag tycker han är elak. 

Varför tror du att han är elak? 

Ehh för att han vill inte hjälpa Anna och han ljög och det. 

Men varför tror du att han ljög och inte ville hjälpa henne? 

Ehh jag tror att han inte ville hjälpa för att som sagt han nog inte tyckte att 

hon var värd eller nånting eller så om den andra frågan, varför han ljög så 

tror jag är för att de andra inte skulle tycka att han var elak. 

 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19) 

 

 
  
Rydin (2003:89) menar att skillnaden kanske kan förklaras av att flickor fokuserar 

mer på relationer och därför intresserar sig för varför karaktärer beter sig som de gör. 

Brinks studie bekräftar att flickors svar skiljer sig från pojkars då han identifierade 

att flickor mer frekvent svarade med djupare tolkningar eller teman om sorg, 

orättvisa, ondska och döden, liksom att deras svar också visade empatiska förmågor. 

Pojkarnas svar var enligt Brink inte lika reflekterande och fokuserade mer på 

dramatik (Brink, 2005:175). 
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7.3.2 Stereotyper 

Hur barn förhåller sig till stereotypa karaktärsroller brukar se likartat ut hos pojkar 

och flickor enligt Rydin (2003:89), vilket även denna studie kan bekräfta, då barn av 

båda kön hade likartade föreställningar om stereotypa könsroller i sagor och i 

verkliga livet. Både pojkar och flickor resonerade om filmen Frosts otypiskhet i 

avsaknaden av en hjälteprins och med både kvinnliga hjältar och kvinnliga 

huvudrollskaraktärer. Brinks (2005) studie inriktar sig på en berättelse med två 

manliga huvudkaraktärer till skillnad från Frosts två kvinnliga huvudroller. Han hade 

förutspått att den vanligaste identifikationsmodellen skulle bli ”liknar Karl – vill vara 

Jonatan”. Det visade sig dock bara vara tre (av 13) som svarade så och de var samtliga 

flickor. Ingen av barnen sade sig likna hjältefiguren Jonatan. Brink förvånades dock 

inte över att bara en pojke tyckte sig vara lik Karl, trots att han är en av bokens 

huvudpersoner, eftersom han antog att pojkarna inte ville identifiera sig med en 

karaktär som anses vara svag. Pojkarna i Brinks studie tycktes ha svårt att hitta någon 

karaktär som liknade dem själv, något oväntat då boken har två manliga 

huvudkaraktärer (s.163).  Att pojkarna i denna Froststudie inte ansåg sig likna 

huvudrollsinnehavarna kan vara enklare att förstå, då de båda var kvinnor. Däremot 

tyckte majoriteten av flickorna att de liknade Elsa och Anna. Brink (2005:163) 

tolkade det faktum att flickor i hans undersökning inte hade några problem med att 

identifiera sig med Karl talade utifrån samhällets vedertagna föreställningar om 

könsroller där män ska sky svaghet medan kvinnor istället förknippas med det.  Detta 

kan relateras till Eriksson Barajas (2009:141–142) analys där hon urskilde att pojkar 

hade svårigheter med att överskrida genusgränserna. Även denna studie kan sägas 

bekräfta detta, då ingen av pojkarna valde att identifiera sig med kvinnliga karaktärer 

medan flickor i högre grad kunde göra det motsatta när de fick välja fritt.  

 

Resultatet på frågan: ”Vem skulle du helst vilja vara av karaktärerna i filmen, om du 

fick välja?” kan relateras till de olika komponenter om individers idealbild som 

Axelson (2007:202) diskuterar. Idealjaget kan ses dels utifrån den egna 

självuppfattningen, och dels om anlets- och personlighetsdragen anses vara åtråvärda 

för det egna jaget (Axelson, 2007:202). Svaren på frågan visar en signifikant skillnad 

på hur flickor svarade när de först fick ange vem de liknande och sedan fick välja vem 

de ville vara. Som tidigare nämnts valde flickor övervägande efter utseendedrag i 

första frågan, för att sedan bestämma sig efter personlighetsdrag när de var fria att 
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välja fritt. Kan denna skillnad bekräfta en tidigare tanke om hur flickor förväntas 

svara efter samhällets förväntningar om den könsstereotypa söta flickan? Men att de 

när möjligheten fanns att välja fritt då hade lättare att släppa den bilden?  Detta 

antagande förstärks av att flera flickor gjorde sina val med motiveringar om 

karaktärernas egenskaper som busiga och roliga. Studiens resultat visade att 

respondenterna över lag helst valde icke-mänskliga karaktärer när de fick önska fritt. 

Resultatet röjer dock inte varför barnen i så hög grad fokuserade på de icke-

mänskliga karaktärerna, men det kan ha att göra med det faktum att Helander 

(2011:85) upptäckt att barn gärna fastnar vid humorinslag och komiska detaljer.  

 

7.4 Lärande 
  
Helander (2011) diskuterar i sin receptionsstudie barns teaterupplevelser ur ett 

lärandeperspektiv. Hon menar att det är tydligt hos barn i skolåldern att skolans 

värdegrunder har satt sina spår genom att barn har uppfattat att lärande förknippas 

med en nyttoaspekt (s. 86). Detta märktes även tydligt i respondenternas svar i denna 

studie, vilket exemplifierades under lärande i resultatanalysavsnittet. Resultatet 

visade även prov på det Helander problematiserar, att synen på lärande ofta ses som 

en fråga om rätt eller fel och att det är läraren som har facit, vilket barn snabbt blir 

medvetna om och anpassar sig efter. Detta kan få som konsekvens att istället för att 

tänka själv så försöker barn omedvetet gissa sig till vilket svar den vuxne är ute efter. 

Detta kan märkas då barnet svarar med det svar som den tror att den vuxne vill att 

den ska säga som i följande exempel då en flicka precis ska inleda intervjusituationen 

och direkt med storslagen känsla uttrycker hur mycket hon lärde sig av filmen, men 

sedan inte alls kan utveckla vad hon menar att hon lärde sig: 

 

Hur var det att se på filmen? 
Det var både roligt och det kändes verkligen som att man kunde lära sig 

något av filmen! 
Vad intressant, berätta, hur tänker du? 
Att man kunde lära sig om vänskap och äventyr och lite sånt. 
Tycker du att just du lärde dig nånting? 
Ja… 
Som? 
Som om  
(tystnad) 
Kanske kan vara svårt att komma ihåg?  
Ja (tystnad) 

(Ur transkription, intervju med flicka, 2017-04-19  
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Helander (2011) har även studerat skolpersonals förhållningssätt och attityder till 

teater och lärande, samt vilka konsekvenser det kan få för barns upplevelser och 

lärande.  Hon menar att personal i första hand ser att nyttan av teaterbesök blir barns 

sociala fostran och disciplinering (s.85). En del lärare kan dock även se 

kunskapsbärande nyttoaspekter i teater, men då är det tydligt definierad och mätbar 

kunskap som efterfrågas. Meningssökande mål eftersöks inte utan barns 

meningsskapande möte med scenkonsten kan till och med hindras av skolpersonals 

förhållningssätt och attityder (s.92). Här anser Helander att det sker lite av en krock 

då barns upplevelser enligt hennes forskning kan få helt annan mening än vad de 

vuxna tänkt sig. Detta menar hon beror på att barn visserligen blir påverkade av de 

vuxna och skolans normer, men att de konstruerar mening med tyngdpunkt utifrån 

egna erfarenheter och förförståelse (s.87-89).   

 

När Brink (2005: 167) ställde frågan ifall hans respondenter tyckte att de lärde sig 

något av boken i hans studie så ville han utforska ifall barnen kunde utläsa något 

budskap i boken. Man kan då dra slutsatsen att meningsskapande och tolkning, enligt 

honom, ligger väldigt nära lärande.  Detta är intressant då Helander (2011:85) i sin 

tur kommit fram till att meningssökande inte är något lärare prioriterar med barns 

teaterupplevelser. Resultatet av vår studie visar samtidigt att meningsskapande 

tolkningar ligger på första plats när barnen uttrycker vad de tyckte att de lärde sig av 

att titta på filmen: ”man lär sig om kärlek”. Här kommer synen på kunskap och 

lärande in, då studiens resultat visade att respondenterna hade en komplex syn på 

lärande. Å ena sidan utryckte de att lärande ska behandla nyttig kunskap för att 

räknas och en del menade att en film som Frost inte kvalificerar sig ur den 

nyttoaspekten. Å andra sidan uttryckte många av barnen att de genom att titta på 

filmen lärde sig om existentiellt viktiga frågor som döden, vänskap, kärlek, 

utanförskap och hur man tar hand om sina sociala relationer. De visade också prov på 

att kunna relatera dessa frågor till sina egna liv.  

 

Då barnen i studien oftare relaterade till händelser än vad barnen i Brinks (2005) 

studie om en bok gjorde, väcks frågan om det kan vara filmen och boken som olika 

medieformer som bidrog till detta. Exempelvis kan man tänka sig att filmen tack vare 

rörliga bilder, karaktärers kroppsspråk, musikaliska inslag och andra ljudeffekter 

kanske berörde barnen mer känslomässigt än en bok kan göra och att barnen därför 
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lättare kunde minnas och referera till händelser. Detta är intressant att fundera på ur 

ett lärandeperspektiv då kognitionsforskaren Gärdenfors (2010: 46) menar att minne 

och lärande är starkt beroende av varandra. Han berättar också att hjärnan är särskilt 

duktig på att tolka rörliga visuella bilder, dit film hör men inte böcker. Det kan vara 

så att en filmupplevelse genom sin multimediala form kopplar till fler kognitiva 

minnesfunktioner då den använder sig av fler sinnen, vilket Gärdenfors (2010: 50) 

menar ökar chansen att minnas bättre, men vad det i sin tur kan innebära för lärande 

och undervisning är svårt att dra några direkta slutsatser om (för definition av 

lärande och multimedial, se begreppsavsnittet).  

 

 

8. Metoddiskussion  

Denna studie baseras på analyser och tolkningar av en observation av en filmvisning, 

barns skriftliga utsagor samt av intervjuer med barn. Det finns många faktorer som 

kan påverka en sådan studies resultat, vilket vi i största möjliga mån försökte undvika 

genom de förberedelser som vi redogjorde för i metodavsnittet. Vi klargjorde 

exempelvis för respondenterna att det inte fanns några rätta svar på frågorna som vi 

ställde så att de skulle känna sig fria att utrycka sina tankar (Kvale & Brinkman, 

2014:186). Detta till trots lade vi i transkriberingsfasen märke till att vi omedvetet 

hade gett värderingar på olika svar genom den respons vi gav barnen. När ett av 

barnen hade beskrivit vad hen tyckte att filmen handlade om svarade intervjuaren 

exempelvis: ”Precis! Vilken bra sammanfattning!” En annan respondent fick det 

uppmuntrande svaret: ”Vad intressant, berätta, hur tänker du?” Vår respons kan 

således ha påverkat deras fortsatta svar och studiens resultat, genom att vi kan ha 

initierat ett sökande hos dem som ville avläsa ”det rätta svaret som skulle ge lärarens 

godkännande”. Doverborg & Pramling Samuelsson, (2009:45), menar att detta är en 

vanlig fallgrop, då barn generellt blir allt duktigare på att lista ut vilket svar den 

vuxna är ute efter ju längre tid som barnen har gått i en skola där de lärt sig att frågor 

brukar ha ett rätt svar. Vi lade inte märke till alltför många sådana kommentarer så vi 

förmodar att vår studies resultat inte påverkats i någon större bemärkelse, men det är 

värt att vara medveten om att den typen av respons förekom.  
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Eriksson Barajas (2009:132) är en forskare som också har uppmärksammat en 

problematik med interjuareffekter och därför ägnat sig åt en annan typ av 

receptionsforskning som hon kallar för diskursiv receptionsforskning. Skillnaden är 

att man då vill studera naturliga samtal och interaktioner där forskaren inte är 

involverad eller kanske inte ens närvarande och därför inte kan påverka dialogens 

framfart och innehåll. Detta jämfört med ”vanlig” receptionsforskning, likt denna 

studie, där forskaren vanligtvis har en aktiv roll i insamlandet av underlag (Eriksson 

Barajas 2009: 134). Vi efterlyser, precis som Eriksson Barajas (2009:144) före oss, 

annan diskursiv receptionsforskning av bland annat filmvisning som i större 

utsträckning kan studera naturliga samtal.  Vår studie ägnade inte så stort fokus på 

observationsmetoden, men det blev tydligt att det hade varit intressant att titta mer 

detaljerat på vad som skedde och sades under filmvisningen. Genom att spela in en 

filmvisningspublik skulle aktivitetens sociala sida kunna studeras närmare då denna 

studie visade att andra närvarande elever påverkade åskådarnas meningsskapande, 

tolkningar och identifikationsprocesser. En annan reflektion som vi gjorde under 

transkriberingsfasen var att en stor del av människors kommunikation med varandra 

är icke-språklig. Ibland kunde det uppstå tysta sekvenser på ljudupptagningarna. 

Hade vi inte även haft anteckningar från intervjuerna att gå tillbaka till, så hade vi 

inte vetat vad tystnaden bestod av. Nu kunde vi dock läsa exempelvis att ”barnet 

nickar till svar”. Vi märkte att ett samtal består av så mycket mer än de ord som 

uttalas högt, såsom ögonkontakt, kroppsspråk och röstlägen och att alla dessa delar 

kan bidra till hur både frågan och svaret tolkas. 

  

Studiens ambition var vidare att ”få tillgång till barnets perspektiv och tankevärld”(se 

syfte).  Vid studiens analys och tolkningsfas blev vi dock varse att de svar och 

tolkningar av filmen som vi fick av barnen blev begränsade till det vi frågade om. 

Några barn delade spontant med sig av andra tankar än det vi frågade om, till 

exempel om hjälterollen, men för det mesta följde svaren intervjumallens frågor. 

Detta behöver förvisso inte vara en nackdel utan kan till och med vara ett bevis på 

studiens tillförlitlighet, genom att vi undersökte det vi hade tänkt undersöka. Vi ser 

det ändå som en begränsning om vi betänker vår förhoppning att få inblick i och 

förståelse för vad som rör sig inom barnet. Arbetsgången att delvis använda 

enkätsvaren som en fingervisning för utformningen av intervjumallen anser vi bidrog 

till att frågorna formades efter studiens syfte, att närma oss barnens tankar.  
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8.2 Reflektioner om studiens resultat och vidare studier 

Studiens resultat visar hur barn tolkar, förstår och skapar mening av en fiktiv 

berättelse i filmform. Det framgår även hur barn tänker när de identifierar sig med 

karaktärerna och i viss mån hur de inte identifierar sig med karaktärerna. Resultatet 

pekar även på barnens syn på lärande generellt och med denna film som 

lärandeobjekt. Studien visar även på likheter och vissa skillnader i de 

tolkningsmönster som barnen använder i studien och som identifierats i annan 

receptionsforskning.  Det är också tydligt att filmvisningen sker i en social situation 

som den i hög grad påverkas av.  Resultatet visar således hur barn beskriver sin 

upplevelse av en film utifrån våra frågeställningar, men lämnar många frågor 

obesvarade. Detta då studien inte utforskar huruvida barns upplevelser av en film 

som media skiljer sig från upplevelser av annan media, till exempel tryckta böcker 

eller ljudböcker. Det har dock heller inte i legat i denna studies syfte att göra sådana 

jämförelser utan där får annan vidare forskning ta över.  

 

Under lärarprogrammets kurser har det talats om vikten av att synliggöra lärandet. 

De barn som representerades i denna studie kunde inte riktigt själv se sin egen 

betydelse för sitt lärande. De kunde inte heller se att den typ av film som de fick se 

kunde vara ett bra föremål för lärande. Vi kan enbart spekulera i varför barnen tänkte 

som de gjorde. Deras avsaknad av förståelse för sin egen roll i sitt lärande skulle 

kunna vara en följd av att de inte brukar fundera på hur de lär sig (metakognition). 

Det faktum att filmen inte heller betraktades som en film som kan bidra till deras 

kunskap skulle kunna bero på att liknande filmer mer sällan förekommer i 

undervisningssyfte. Således har barnen kanske enbart erfarenheter av narrativa 

filmer ur ett nöjesperspektiv. Dessa frågeställningar skulle i vår mening vara 

intressanta att utforska i vidare studier. Används skönlitterära filmer i undervisning 

och i vilket syfte? Hur kan lärare arbeta för att synliggöra lärande i barns upplevelser 

av film? 

 

Innan studien startade hade vi författare en förutfattad mening om att barns 

upplevelse av filmen Frost skulle kretsa mycket kring magi och huvudkaraktären 

Elsa. Så blev inte alls fallet. Mycket lite av barnens fokus hamnade på magin. Vi har 

funderat över om detta kan ha med barnens ålder att göra. Kan det vara så att dessa 
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barn, i tioårs åldern inte fokuserar på fantasiaspekten i filmen i lika hög grad som 

yngre tittare kanske skulle ha gjort? Kan det dessutom bero på att tioåriga barn har 

en större kognitiv förmåga och rikare erfarenhetsbas för att skilja fantasi från 

verklighet? Vi funderar även på om dessa barn fokuserar på relationer i så hög grad 

på grund av sin ålder. Är de mer intresserade av relationer för att de är i, eller närmar 

sig en ålder där det är viktigt att förstå sig på kamraters beteenden eller hur det 

sociala livet fungerar? Vi undrar också om det faktum att respondenterna föredrog de 

icke-mänskliga karaktärerna kan ha med barnens ålder att göra. Under analysens 

gång uppstod det hur som helst en nyfikenhet på att även se på studien ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det vore intressant att till exempel undersöka 

hur man inom utvecklingspsykologiska teorier resonerar om identifikationsprocesser 

samt vad som är fantasi/verklighet och utforska om det finns några mönster, 

exempelvis om olika kognitiva mognadsfaser, att upptäcka i barns svar.  

 

9. Slutreflektioner om hur studiens resultat kan ha 
betydelse för lärare 

 

Studiens resultat visar alltså att barnen delvis har en liknande syn på lärande som de 

vuxna i Helanders (2011) studie, att lärande ska behandla något nyttigt. Däremot 

visar studien också att barnen, precis som Helander påpekar, kan fokusera på helt 

andra detaljer än vad de vuxna tänkt sig eller förutsett. Barnen i vår studie 

fokuserade mycket mer på de realistiska relationerna i filmen än på fantasi och magi. 

Samtidigt fångades barnen av de roliga bikaraktärerna mer än de mänskliga 

huvudkaraktärerna. Framförallt visade barnen att de tyckte att meningsskapandet 

var det viktigaste med filmen. Det meningsskapande, som lärare i Helanders 

(2011:85) studie däremot inte prioriterade, men som Brink (2005:160) såg i 

tolkningen av bokens budskap och som han likställde med lärande. Det 

meningsskapande som barnen som såg på Frost indirekt uttryckte att de lärde sig av 

och som de kallade för ”kärleken”. Här finns ett glapp, som vi menar visar på vad 

barn intuitivt känner att de vill och behöver lära sig (om kärlek och relationer) och 

vad skolan förmedlar åt dem som viktig kunskap (fakta). Forskning om barns 

litteraturpreferenser har dessutom visat att när pojkar får välja litteratur själva så 

undviker de böcker med relationella teman (Brink, 2005: 192), ändå var det fler 
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pojkar än flickor som tyckte att de lärde sig om kärlek av filmen. Vi ställer oss frågan, 

kan film vara en annan väg att nå vissa pojkar och få dem att reflektera över vänskap, 

utanförskap och hur man helst vill bli behandlad av andra? 

 

Resultatet visade att barnen fokuserade mycket på de icke-mänskliga karaktärerna. 

Det kan man kanske förvänta sig av barn, men det var lite förvånande att denna fokus 

inte bara visade sig när barnen skulle berätta fritt vad filmen handlade om, utan att 

det även kom fram i barnens identifikationssträvan, när de fick välja vilken karaktär 

de önskade vara. Vi frågar oss om det är karaktärernas humorinslag i filmen som 

fångade barnen och i så fall, vad innebär det? Kan det vara så att Olof och Sven 

representerar barn och deras vardag med harmoni och lekfullhet, jämfört med de 

mänskliga karaktärerna som liknar och företräder vuxenvärldens disharmoni och 

spänningar? Kan det vidare vara ett meddelande till oss vuxna om ett underliggande 

behov hos barnen att få skratta mer i skolan? Kanske har vi svaret i den här pojkens 

enkätsvar om vad han tyckte att man lärde sig av filmen: ”Olof och Sven lär oss att ha 

roligt”. 

 

I sammanhanget har vi också reflekterat över att studiens resultat visade att flickor i 

så hög grad såg likheter med sig själv och kvinnliga karaktärer baserat på 

utseendemässiga drag, medan flera av flickorna gärna önskade vara en karaktär som 

de definierade utifrån dess personlighet. Detta exemplifieras av följande citat som är 

hämtad från en flickas enkätsvar: 

  

Vilken av karaktärerna liknar du mest?  

Anna för vi har samma hårfärg och långt hår.  

Vem skulle du helst vilja vara av karaktärerna om du fick välja?  

Olof för han är rolig.   

 

 

Vi undrar över flickornas syn på sig själva och om de påverkats av samhällets 

utseendefixering. Enkätsvaret skulle kunna tolkas handla om en flicka som längtar 

efter att få ha roligt och att få busa, men som tvingats in i en roll med fokus på hennes 

yttre skal där vissa delar av hennes personlighet hålls i fångenskap. Oavsett tolkning 

kan det vara bra att vi som lärare diskuterar liknande frågor tillsammans med 

eleverna och medvetandegör hur vi påverkas av vår samtids normer och attityder om 
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hur vi ska vara och se ut. Ett tydligt exempel på det var när barnen i studien skulle 

nämna vem de tyckte att de liknade av filmkaraktärerna och ett av barnen angav en 

bifigur som flera av barnen skrattade åt under filmvisningen. På frågan varför han 

hade valt just den karaktären svarade han genast att det var ett av de andra barnen 

som hade tyckt att han liknade denna bifigur. När vi frågade ifall han själv höll med 

om det, funderade han en liten stund och skakade sedan på huvudet och angav en av 

de manliga karaktärerna istället med motiveringen att de både hade starka kroppar. 

Det är anmärkningsvärt för oss att barnet blev påverkat av ett annat barns uttalande 

så till den grad, att han var beredd att ta på sig det barnets åsikt om sin egen likhet 

med en karaktär och att han utan vidare reflektion över vad han själv ansåg var 

beredd att identifiera sig med den karaktären. Detta visar tydligt att identitet 

verkligen skapas i en social kontext tillsammans med andra människor och deras 

tyckanden. Det visar också på vikten av att lärare är medvetna om att sådana 

processer är ständigt pågående i barns liv. Att undervisningsinnehållet ska prägla en 

mångfald ur etnisk, religiös, socioekonomisk och genusperspektiv är närmast en 

söndertjatad kliché, liksom att undervisningen ska individanpassas efter de individer 

som finns i klassen.  Det faktum att ett barn valde renen Sven att identifiera sig med, 

då det för honom saknades andra lämpliga identifikationsfigurer i filmen, visade oss 

dock att detta är viktigt. Vad barn behöver för att växa upp till trygga vuxna individer 

är inte bara ord och måsten, utan uppdagas i verkliga processer som pågår i 

klassrumspraktiken. Barn talar om för oss hur otroligt viktigt det är att vi reflekterar 

över vem vi möter i klassrummet, att vi anstränger oss för att lära känna dem och 

återigen – väljer innehåll som på så många olika vis som möjligt visar på livets 

mångfald i världen. Detta för att varje barn åtminstone någon gång under sitt skolliv 

ska få känna att hen och skolans ämnen och kunskapsinnehåll hör ihop. När barnet 

kan känna igen sig och identifiera sig med det som behandlas i undervisningen tänker 

vi att barnet indirekt får budskapet ”jag är också viktig”.  

 

  



53 

 

10. Referenser  
 
Litteratur 
 
Brink, Lars, 2005: Bröderna Lejonhjärta. En receptionsstudie i år 3. I Lena Kåreland 
(red.) Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och 
förskola. (sid. 155-179). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Brink, Lars, 2005: Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 
6. I Lena Kåreland (red.) Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus 
i skola och förskola. (sid. 181-201). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Corsaro, William A. 1997: The Sociology of Childhood. Thousand Oaks, California: 
Sage Publication Ltd. 
 
Doverborg, Elisabeth &, Pramling Samuelsson, Ingrid, 2009: Att förstå barns tankar 
– Metodik för barnintervjuer. Stockholm: Liber AB  
 
Eriksson Barajas, Katarina, 2009: Diskursiv receptionsforskning – en väg till 
kunskap om berättelsen i vardagen, (131-147). I Den väsentliga vardagen. Några 
diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild. (s.131-147). Stockholm: Carlsson 
Bokförlag. 
 
Erstad, Ola, 2010: Media Literacy and Education. The Past, Present and Future. I 
Sirkku Kotilainen & Sol-Britt Arnolds-Granlund (red.) Media Literacy Education. 
Nordic Perspectives. (s.15-27). Göteborg: Nordicom, University of Gothenburg. 
 
Gärdenfors, Peter, 2010: Lusten att förstå. Om lärande på människan villkor. 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Hagen, Ingunn, 2010: Children and Young People in a Changing Media Environment: 
Some Challenges. I Sirkku Kotilainen & Sol-Britt Arnolds-Granlund (Red.) Media 
Literacy Education- Nordic Perspectives. (s.29-40). Göteborg: Nordicom, University 
of Gothenburg 
 
Krag Jacobsen, Jan, 2009: Intervju – konsten att lyssna och fråga. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Kvale, Steinar  & Brinkman, Svend, 2014: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Olesen, Jesper, 2003: Why Do We Study Children’s Media Use the Way We Do? 
Discussions on Methodological Reflexivity. I Ingegerd Rydin (red.)  Media 
Fascination. Perspectives on Young People’s Meaning Making. (s.15-29). Göteborg: 
Nordicom, University of Gothenburg. 
 
Möhl, Bo & Schack, May, 1981: När barn läser. Litteraturupplevelse och fantasi. 
Södertälje: Gidlunds. 
 
Rydin, Ingegerd, 2003: Children’s Television Reception. Perspectives on Media 
Literacy, Identification and Gender. I Ingegerd Rydin (red.) Media Fascination. 



54 

 

Perspectives on Young People’s Meaning Making. (s.77-93). Göteborg: Nordicom, 
University of Gothenburg. 
 
Seip Tönnessen, Elise, 2003: Entering an Interpretative Community. I Ingegerd 
Rydin (red.). Media Fascination. Perspectives on Young People’s Meaning Making. 
(s.95-110). Göteborg: Nordicom, University of Gothenburg. 
 
Skolverket, 2011: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. 
 
Tivenius, Olle, 2015: Uppsatsens inre liv. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Wärneryd, Bo, 1990: Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar 
och postenkäter. Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 
 
 
Artiklar 
 
Helander, Karin, 2011: ”Den var rolig och så lärde man sig nånting, men jag kommer 
inte på vilket det var.” Om barnteater och receptionsforskning.  i Karin Helander 
(red.), (3-4:2011). Locus – tidskrift för forskning om barn och ungdomar: 
Barnkultur. Stockholm: Stockholms universitet. Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen. 
(buv.su.se). 
 
 
Webblänkar 
 
Axelson, Tomas, 2007: Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik 
och existentiella frågor. Uppsala: Uppsala Universitet.  
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:523367/FULLTEXT01.pdf 
 
Bazalgette, Cary & Buckingham, David, 2013: Literacy, media and multimodality: a 
critical response. http://onlinelibrary.wiley.com.ep.bib.mdh.se/doi/10.1111/j.1741-
4369.2012.00666.x/abstract (hämtad 2017-05-08). 
 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/media (hämtad 2017-05-11). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/multimedia (hämtad 2017-05-11).  

 
 

  

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:523367/FULLTEXT01.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.ep.bib.mdh.se/doi/10.1111/j.1741-4369.2012.00666.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.ep.bib.mdh.se/doi/10.1111/j.1741-4369.2012.00666.x/abstract


55 

 

11. Bilagor  
 

11.1 Enkätfrågor 
 

Före filmvisningen 
 

1. Har du sett filmen tidigare? (Ringa in det som passar). 
 

JA   NEJ 
 

2. Vad tror du filmen ska handla om? 
 

3. Har du lekt Frost någon gång? (Ringa in det som passar). 
 

JA   NEJ 
 
 
 

 

 
Efter filmvisningen 
 

4. Vad kommer du först på om jag ber dig tänka på filmen Frost?  
 

5. Berätta vad du tyckte bäst om i filmen!  
 

6. Berätta vad du tyckte sämst om i filmen!  
 

7. Vilken av karaktärerna i filmen liknar du mest? 
 

8. Vem skulle du helst vilja vara av karaktärerna om du fick välja?  
 
9. Tycker du att man lär sig något av filmen?  
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11.2 Intervjumall 
 
 

1. Berätta hur tyckte du att det var att kolla på filmen? 
 
Vad var det som var … med filmen? 

 
2. Om du nu tänker på filmen, vad kommer du ihåg?  

 
3. Skulle du säga att berättelsen är fantasi eller på riktigt? 

 
4. Liknar berättelsen någon annan du har hört/sett/läst förut? 

 
5. Vad tyckte du var bäst? 

 
6. Vad var sämst då? 

 
7. Många hade kommenterat det där med att Anna slog till Hans, vad tänkte du 

om det? 
 

8. Hur tänkte du när du skulle välja vilken karaktär du liknar mest? 
 
Du kände dig mest lik… 
Varför? 

 
9. A) Vem skulle du helst vilja vara, om du fick välja?  

 
Hur tänker du då? 

 
B) Är det någon skillnad om hur du tänker om vem du liknar och vem du vill 
vara? 

 
10. A) Kände du att du lärde dig något från filmen? 

 
Vad tänker du om det? 
 
B) Vad betyder det att lära sig något? 
 
C) Hur lär man sig något tycker du? 
 
D) Tror du att du hade lärt dig något annat om vi hade läst boken istället? 
 

 
Berätta hur du tänker… Du säger att… Hur menar du?  
 
Berätta mer... Hur tänkte du?  Varför då?   
 
Papegojametoden…  
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11.3 Sammanfattning av filmen Frost 
 
Här nedan skildras en sammanfattning av filmen Frost som en hjälp läsare som är 
mindre insatta i filmens handling och karaktärer.  
  
Anna och Elsa var två systrar vars föräldrar var kung och drottning. Elsa hade krafter 
som innebar förmågan att skapa snö och is. Medan systrarna var små råkade Elsa 
skada sin syster Anna med magi under en lek. Anna kunde läkas med hjälp av trollens 
trolldom som även raderade Annas minne av Elsas krafter. De raderade hennes 
minne för att systrarna aldrig mer tillsammans skulle leka med hennes magi och på 
så vis undvika att någon kom till skada. Kungen och drottningen valde att stänga 
slottet för allmänheten för att skydda sitt barn från folkets fördomar ifall Elsas magi 
skulle bli känd. Men likväl för att skydda andra från Elsas krafter som växte sig allt 
starkare och som hon ännu inte kunde kontrollera. Elsa förseddes med handskar som 
skulle hjälpa henne att hålla tillbaka is- magin. Anna och Elsas föräldrar dog medan 
flickorna fortfarande var små vilket fick en konsekvens av att kungariket Arendal 
behövde en ny tronföljare.  
 
Elsa, den äldsta av systrarna skulle några år senare krönas till drottning. Slottet 
skulle efter en lång tid öppna sina portar för kungligheter och andra gäster. Elsa och 
Anna skulle för första gången på väldigt länge träffa andra människor än de som 
vistats på slottet. Anna hade länge längtat till kröningsdagen och drömde om att bli 
förälskad. Elsa stod inför en utmaning och kände också oro över hur hon skulle klara 
av att dölja sina krafter under kröningsceremonin.  
 
Ceremonin gick bra och under kröningsfesten ville Anna presentera prins Hans för 
Elsa, en man Anna hade träffat tidigare under dagen och blivit blixtförälskad i. De 
meddelade för Elsa att de förlovat sig. Elsa godtog inte parets förlovning och 
hamnade i en diskussion med Anna vilket ledde till att Elsa valde att avbryta och 
lämna festen. Detta gjorde Anna frustrerad som då ryckte tag i Elsa och råkade ta av 
Elsas magiskyddarhandskar. Ut ur Elsas hand for magi som täckte hela festsalen med 
is. Elsa blev rädd för sina förmågor och risken att hon skulle skada andra så hon valde 
att fly från slottet. Överallt där Elsa rörde sig där frös allt till is, till slut syntes inte ett 
spår av sommaren och Elsas flykt hade skapat ett fruset Arendal som var täckt att snö 
och is. Anna bestämde sig för att ge sig iväg på häst och söka efter sin syster i hopp 
om att Elsa kunde göra så att sommaren kom tillbaka. Undertiden skulle prins Hans 
hålla ställningarna på slottet. 
 
Under sökandet efter sin syster förlorade Anna sin häst och blev nedkyld och kall. 
Anna hittade till en handelsstation där hon kunde värma sig och köpa förnödenheter. 
In på affären kom Kristoffer, en iskarl (någon som säljer is) som var irriterad över att 
vintern påverkat efterfrågan av hans produkter. Kristoffer hade en ren som hette 
Sven som var Kristoffers vän och dragdjur för hans släde. Anna insåg att hon behövde 
någon annans hjälp för att hitta Elsa och övertalade Kristoffer att hjälpa henne. På 
vägen stöter de på en talande snögubbe som Elsa skapat vars namn var Olof. Olof 
visste vart Elsa var och följde med för att visa vägen. Tillslut fann de Elsa som hade 
byggt ett stort is-palats uppe på ett högt berg. Elsa blev först glad att se Anna sedan 
blev hon orolig över vad hennes krafter kunde åstadkomma för skada. Anna försökte 
övertyga Elsa att följa med henne så att de tillsammans kunde försöka få tillbaka 
sommaren. Elsa blev tillslut upprörd över sin systers påstridighet då Elsa inte själv 
trodde att hon någonsin skulle kunna kontrollera sina krafter. Frustrerad råkade 
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Elsas krafter tränga ut ur hennes händer och en stråle av is-magi träffade Anna i 
bröstet. Elsa kände rädsla över att skada Anna ännu mera så hon förvisade Anna och 
hennes sällskap från palatset.  
 
Kristoffer tog med Anna till några vänner (som visade sig vara trollen) för att de 
skulle kunna hela Anna från den magi som drabbat henne. Trollen förklarade att 
Annas hjärta hade blivit fyllt med is och att hela hon skulle frysa till is innan dagens 
slut. Dock berättade trollen att ”bara en äkta kärlekshandling kan tina ett fruset 
hjärta” (Frost, 2013, Walt Disney). De alla (Anna, Kristoffer, Sven & Olof) insåg 
allvaret och tillsammans begav de sig tillbaka till slottet i Arendal i hopp om att prins 
Hans skulle kunna bryta förtrollningen med en äkta kärlekskyss. Undertiden hade 
prins Hans skickat iväg soldater som tillfångatagit Elsa och fört henne tillbaka och 
fängslat henne i slottet. Elsa lät även meddelas med lögner om att hennes syster Anna 
var död. 
 
Kristoffer insåg under färden mot slottet att han hade känslor för Anna men var fast 
besluten och övertygad om att kärleken mellan Anna och Hans kunde rädda Annas 
liv. De anlände till slottet och Anna togs omhand och Kristoffer och Sven återvände 
till bergen. Slottstjänarna tände en brasa för att värma Anna som nästan var 
genomfrusen och de kallade efter prins Hans. När Hans kom berättade Anna om det 
som hänt och hur en kyss av äkta kärlek kunde bryta förtrollningen. Hans ville inte 
kyssa Anna och släckte även den eld som höll Anna varm. Det visade sig att prins 
Hans bara hade låtsas vara förälskad i Anna och såg möjligheterna att bli kung av 
Arendal, för att efter Anna frusit till is behövde han bara göra sig av med Elsa. 
 
Hans gick därefter till rådssalen för att lögnaktigt meddela att Anna var död. Men att 
de båda turligt nog hade hunnit ge varandra sina äktenskapslöften innan Anna avled. 
I samband med detta beskyllde även han drottning Elsa för förräderi och dömde 
henne till att tjäna den sista vilan som straff. Därefter begav de sig mot Elsas cell för 
att upptäcka att hon rymt. Elsas sorgsna och upprivna känslor skapade en storm som 
hägrade kring slottet. Detta upptäckte Sven och Kristoffer som insåg att något inte 
stod rätt till och tillsammans red de tillbaka. Plötsligt dök snögubben Olof upp hos 
Anna och hjälpte henne ut ur slottet. Olof berättade även för Anna att han insett att 
Kristoffer stod för den äkta kärlek som skulle kunna rädda Anna. Tillsammans tog de 
sig ut för att möta upp Kristoffer som red i deras riktning. En bit från slottet fick 
Anna syn på en hjärtekrossad Elsa som ovetandes hade Hans med ett svingande 
svärd bakom sig. Anna valde att strunta i kyssen från Hans som förmodligen hade 
kunnat rädda hennes liv för att försöka rädda sin syster. Anna kämpade nästan helt 
genomfrusen fram till Hans och Elsa för att i sista stund hinna ställa sig mellan 
svärdet och Elsa. I nästa ögonblick frös Anna helt till is men hann rädda Elsas liv när 
svärdet slogs i bitar när det nuddade Annas frusna kropp. Efter denna akt började 
Annas kropp sakta smälta. Det visade sig att valet att rädda sin systers liv framför sitt 
eget var den äkta kärlekshandling som krävdes för att bryta förtrollningen. 

 


