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Förord

Vi vill tacka barnen i klass 4 på Slottsjordsskolan, Halmstad, och klass 6 i 
Brearedsskolan, Simlångsdalen, samt lärarna Agneta Ågren, 
Slottsjordsskolan, och Henning Nilsson, Brearedsskolan. Tack också till 
barnkultursamordnarna Hanna Norling och Lovisa Nilsson på 
Kulturförvaltningen i Halmstad samt till kulturkonsulent Anita Mellberg, 
Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad, för givande samtal och 
assistans vid urvalet av barn. 

Vi vill även tacka examinator och handledare för konstruktiv kritik och 
vägledning.
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Abstract

Med stöd av teorier om barn och kommunikation, mediepåverkan liksom synen på 
barn som publik ville vi i denna uppsats ta reda på hur barn i mellanstadiet i 
Halmstad läser filmen ”Dylans historia”, en egenproducerad programserie om 
Halmstads historia.

Frågeställningen var:
Hur ser det narrativa mötet ut mellan producenternas intentioner, så som de uttrycks 
i produktionens/filmens narrativa element, och barnen. Det vill säga, hur uppfattar 
barnen filmen? Utifrån Stuart Halls teorier om ”encoding - decoding” jämförde vi 
producenternas intentioner med texten (filmen) med den tolkning som publiken 
(barnen) gjorde. 19 barn i åk 4 och åk 6 intervjuades.

Slutsatsen vi kan dra är att barnens tolkning av de berättartekniska greppen, där 
redigeringen (montaget) och ljudet hade en framträdande roll, i stort 
överensstämmer med producenternas intentioner. 

Därtill visade våra intervjusvar att barnen, förutom att de tolkar det multimodala 
budskapet, också har en ”avslöjande läsning” av texten (filmen), något som Stuart 
Halls teori inte tar upp. Barn i dag är tekniskt bevandrade på ett helt annat sätt än på 
1970-talet, då Halls teorier lanserades. De läser hur filmen är redigerad och deras 
referenser verkar, enligt våra intervjusvar, vara hämtade från mobiltelefonens 
kamerafunktion. Detta intresse tycker vi borde tas tillvara i undervisningen. 

Filmen finns på Halmstad stadsbiblioteks Hallandsavdelning.

Nyckelord: film för barn, lokalhistoria, historieundervisning, receptionsstudie, 
medieproduktion
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Kapitel 1
INLEDNING

Syftet med denna uppsats är att göra en mindre receptionsstudie av filmen 
”Dylans historia” (2009), producerad av Anton Gustafsson och Jonas 
Samuelsson (båda mediestudenter med inriktning medieproduktion från 
Högskolan i Halmstad) med Kathinka Lindhe (likaledes 
medieproduktionsstudent i Halmstad) som en av skådespelarna. 

Vi som gjort studien har mycket olika bakgrund. Våra vägar möttes under 
studierna i praktisk medieproduktion på Högskolan i Halmstad, läsåret 2008/09. 
Anton Gustafsson som foto- och musikintresserad mediestudent, Kathinka 
Lindhe som tidigare barnbibliotekarie (1972-1985), senare journalist på 
Lokalradion med bl a radioprogram för barn (1985-1994) och därefter 
radioproducent på UR (1994-2007). Trots åldersskillnaden förenas vi i intresset 
för filmproduktion. 

Ännu ett intresse är för oss gemensamt: mottagandet av filmmediet. Vi är båda, 
var och en inom sina filmproduktioner, intresserade av själva 
receptionsprocessen, det vill säga vilken roll läsaren spelar i mötet med texten. 
Därför var det naturligt att vi, då filmen ”Dylans historia” producerades, kom 
att resonera  kring den tilltänkta publiken och hur filmen skulle läsas. 

För Kathinka, med erfarenhet av tre barns skolgång i Halmstad åren 1985-2004 
och ett engagemang för lokal historia, var det självklart att filmen relaterades 
till skolans undervisning om Halmstads historia.  Anton, som fotograf, 
redigerare och en av manusförfattarna, ville gärna se hur filmen “Dylans 
historia” togs emot (mer om filmen under kapitlet 2.1 ”Hur filmen  kom till”).
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Studien syftar till att undersöka hur filmens narrativa element uppfattas. Vår 
avsikt har varit att jämföra producenternas avsedda läsning med barnens 
läsning, enl Stuart Hall (1980) vilken beskrivs närmare i kapitel 5. Stämmer 
producenternas ”föreslagna” läsning med barnens, eller gör barnen en 
”förhandlande” eller kanske ”oppositionell” läsning?

Huvudfråga: 
Hur ser det narrativa mötet ut mellan producenternas intentioner, så som de 
uttrycks i produktionens/filmens narrativa element, och barnen. Det vill säga: 
hur uppfattar barnen filmen?

För att besvara studiens huvudfråga undersöktes också följande frågeställningar:

1. Vem är Dylan?
 Filmen om Dylan ansluter till en tradition inom svensk barn-TV: 

fenomenet att en vuxen spelar rollen av barn. Huvudpersonen Dylan, som 
ska vara en kille i ca 10-12-årsåldern, spelas av den 27-årige 
lågstadieläraren Magnus ”Dylan” Johansson från Halmstad. Identifierar 
sig barnen med huvudpersonen Dylan? 

 2. Förstår barnen de redigeringstekniska greppen för gestaltande?
 Blev gestaltandet av utvalda abstrakta begrepp begripligt? Kan barnen 

tolka dessa abstraktioner? 

3. Vilka narrativa grepp fäster sig barnen särskilt vid?
Film är ett snabbt medium. Hinner barnen uppfatta innebörden i centrala              
situationer? Hinner de tolka huvudrollsinnehavarens reaktioner? Hur 
mycket uppfattar de av faktainnehållet? 

1.2 DISPOSITION 

Vi har lagt upp uppsatsen med en inledande introduktion av filmen och vilka 
metoder utifrån vi kommer att behandla denna undersökning. Vi förklarar vilket 
syfte vi har med vår uppsats, samt var vårt fokus kommer att ligga. Vi går 
igenom filmens berättargrepp med såväl filmanalytiska som ljudteoretiska 
verktyg. Genom intervju med producenterna låter vi dem berätta om texten och 
vad de ville förmedla, för att senare låta barnen möta texten. I analysen låter vi 
dessa möta varandra för att se om intentionerna stämmer överens. Efter analysen 
följer vi upp med en avslutande diskussion samt ger förslag på ett framtida 
projekt kring ämnet ”Halmstads historia för mellanstadiebarn”.
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1.3 AVGRÄNSNINGAR

Vi valde att använda oss av gruppintervjuer för att hinna intervjua så många 
barn som möjligt. Djupintervjuer skulle ha givit oss större insikt om hur olika 
individer, baserat på genus, etnicitet och klasstillhörighet, uppfattar filmen om 
Dylan. Det var dock inte möjligt med tanke på den knappa tid som stod till 
buds.
För att barnen skulle få möjlighet att uttrycka sina tankar kring delfråga 3 
(”Vilka narrativa grepp fäster sig barnen särskilt vid”) ville vi ge dem möjlighet 
att använda såväl visuellt som verbalt språk. Av tidsbrist valde vi att inte göra 
någon djupanalys av varje enskild teckning. Vi betraktar teckningarna endast 
som ett övergripande komplement till informanternas, som grupp, verbala svar 
på intervjufrågorna1. Mer om detta i kapitel 6.
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Kapitel 2
BAKGRUND

Här beskrivs det som utgjorde avstampet för vår studie, tillkomsten av filmen 
”Dylans historia”. Manus och inspelning upptog fyra intensiva sommarveckor 
för Anton (intervju med producenterna 2010-05-17) och engagerade Kathinka 
under två sommardagar. Efterbearbetning och musikproduktion tog nästan ett år.
Arbetet med filmen väckte tankar om vikten av att lära känna sin lokala historia, 
liksom frågor om hur undervisningen i ämnet ”Halmstads historia” bedrivs i 
skolorna i Halmstad. Vårt nyvaknade intresse ledde oss in på tankar på hur 
”hembygdsundervisningen”, liksom undervisningen i historia, bedrivits genom 
historien1. 

Självklart aktualiserades det vi lärt oss om hur synen på hur 
kommunikationsprocessen förändrats över tid. Vi har inte närmare studerat 
vilket material som används vid undervisningen om Halmstads historia vid 
skolorna idag, utan nöjt oss med utsagor från lärarna i de klasser vi besökt. 
Enligt dessa används samma A4-häfte som för ca 25 år sedan. Vårt antagande 
var att det inte finns något filmmaterial kring Halmstads historia som riktar sig 
direkt till barn. 

2.1 HUR FILMEN KOM TILL

Sommaren 2009 ville två unga medieproducenter, Jonas Samuelsson 
(utexaminerad från MKV-programmet i Halmstad 2008) och Anton Gustafsson 
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(student vid samma program), pröva sina kunskaper i ett gemensamt projekt 
(intervju gjord med producenterna 2010-05-17). 

Utgångspunkten var ”det vi hade att tillgå” (JS), dvs tekniskt kunnande, 
nyinköpta filmkameror med kringutrustning samt den research som Jonas hade 
gjort i sitt tidigare studentprojekt, filmen ”Halmstad 700 år” (2007). Anton och 
Jonas hade dessutom kommit i kontakt med en person, Magnus ”Dylan” 
Johansson, som de gärna ville använda som skådespelare. Magnus hade tidigare 
erfarenhet av TV-inspelning av ett historiskt program. Han är utbildad 
lågstadielärare och ”vi såg vilken potential han hade i sitt tilltal till barn” (JS).

Filminspelningen gjordes av ren kreativitetslust under en begränsad tid, två 
veckor i månadsskiftet juli-augusti. ”Vi gjorde den för att det var kul, på vinst 
och förlust” (JS). ”Och utan uppdragsgivare slapp vi påverkan från andra, vi 
kunde göra vad vi ville” (AG).

Att filmen riktar sig till barn förklarar producenterna så här: ”barnfilm var 
kanske det  mest otippade som någon i vår ålder (25 resp 26 år) skulle göra. Alla 
andra gör skräckfilm eller reklam.” (JS). Att få vara unik var alltså en av 
drivkrafterna.

Allt från manus till redigering gjorde producenterna själva, med hjälp av ännu 
en tidigare medieproduktionsstudent, Ida Fridvall. Ytterligare en skådespelare 
krävdes, och Antons kurskamrat från medieprogrammet, Kathinka, inkallades att 
spela rollen som sig själv i yrkesrollen bibliotekarie.

Tidigt på manusstadiet väcktes tanken att filmen skulle inspirera skolbarn till att 
själva ”forska” om Halmstads historia. Syftet var också att väcka nyfikenhet och 
en önskan att besöka de platser som filmen visar.  ”Att få se platser, och att 
förstå att historiska händelser kan vara intressanta, inte bara något man måste 
läsa om” (JS). ”Vi ville använda ett, för skolorna, nytt medium (film) för att få 
ut det budskapet” (AG).

2.1.1 Producenternas intentioner

Att detta sommarprojekt kom att rikta sig till barn föll sig naturligt. ”Vi ville 
göra något som ingen annan gjort. Och ingen vi känner gör barnfilm”. Alltså var 
målgruppen klar. Producenterna säger att de riktar sig till åldersgruppen 10-12 
år, ”alltså ungefär då, när man läser om Halmstads historia i skolan”. 

Filmens stämning skulle påminna om den i SVT:s 
”Sommarlovsmorgon” (årligen, sedan 1978, återkommande barnprogram i SVT 
som riktar sig till barn från 9-årsåldern). ”Det var den känslan vi ville 
fånga” (AG).

Filmens aktörer bygger på duon ung/okunnig respektive gammal/vis. Den unge 
och från början ointresserade pojken får kontakt med den äldre, kunniga 
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bibliotekarien som genom förmaningar och hjälpsamhet lyckas vända pojken 
Dylans ointresse på ett sådant sätt att Dylan gör en resa, från ointresserad till en 
genuint intresserad kunskapssökande individ. Huvudpersonen Dylan spelas av 
en vuxen person. ”Vi ville ta ner det på barnens egen nivå genom att ha ett barn 
som huvudperson. Vi hade inget barn, men vi hade Magnus Johansson som är 
fantastisk på att spela barn” (JS). Att Magnus dessutom är lärare gjorde det lätt 
att diskutera och improvisera kring hur barn talar och tänker.

Den kulturella värld som omger rollfiguren Dylan är en retrovärld med 
referenser till 90-talet. ”Det är ännu ett plan i berättandet, vi hämtade 
inspiration från vår egen barndom (serietidningar och TV-spel som var populära 
då) för att göra filmen lite speciell” (AG). Ytterligare inspiration och referenser 
finns till den humor man kan se i Monty Python-filmerna, något som är tänkt att  
tillföra en humoristisk dimension till Dylans personlighet.
Ett återkommande inslag är hur Dylan redovisar sin inhämtade kunskap i en 
”scrap book”. Han fotograferar platser och antecknar, allt för att kunna redovisa 
läxan för sin lärare. ”Ja, det är ju hans scrap book det handlar om, egentligen. 
Den är beviset för att han har gjort sin läxa som ju egentligen är helt 
meningslös. Han lämnar den till sin fröken men den säger ingenting. Det är ju 
samma ute i skolorna, man gör läxan för att man måste. Det viktiga i filmen är 
att Dylan släpper handkontrollen till TV-spelet, tar boken och läser om vikingar, 
istället för att spela om dem. Han har ju lärt sig hur mycket som helst. Och det 
är ju det som är huvudsaken” (intervju med producenterna  2010-05-17).

Några självkritiska synpunkter från producenterna redovisades vid 
producentintervjun (2010-05-17):
Filmen vilar på vissa kulturella föreställningar. Kathinka är en typisk 
bibliotekarie, en kvinna med glasögon i åldern 55+, medan Dylan är en blond 
svensk pojke som spelar TV-spel. Möjligen försvårar det för identifieringen för 
barn med annan etnisk bakgrund. Bara en sådan sak som att Dylan är besatt av 
vikingar kan vara svårt att förstå för barn som härstammar från en annan kultur.  
Filmen gör det indirekta ställningstagandet att det är möjligt för en ung pojke 
och en äldre kvinna att vara vänner. Kanske hade man i vår kultur inte kunnat 
göra samma ställningstagande om det handlat om en äldre man och en ung 
flicka?  

Man kan kritisera filmen för att den visar en gammalmodig syn på 
kunskapssökande. Bibliotekarien Kathinka lär Dylan att man behöver söka fakta 
kritiskt och bilda sig en egen uppfattning men Dylan söker kunskap endast i 
böcker, istället för att använda sig av internet och därmed ställas inför ännu 
större krav på kritiskt sökande. Ämnets natur (lokalhistoria) gör dock att det 
känns motiverat att i första hand använda boken som kunskapskälla. 
Filmen är egentligen en informations-/inspirationsfilm förklädd till fiktionsfilm, 
vilket gör den lite svårare att analysera ur ett makt-perspektiv. Inga ekonomiska 
krafter har påverkat filmen eftersom hela produktionen är gjord på frivillig 
grund och utan budget. Däremot finns det en tänkt avnämare, nämligen 
grundskolorna i Halmstad kommun, vilket i sin tur har påverkat produktionen på 
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manusstadiet. 
Filmen kan kritiseras för att det krävs att man är halmstadbo för att ha någon 
glädje av den. Detta hänger dock samman med filmens syfte och tänkta publik: 
barn som bor i Halmstad. 

2.1.2 Textperspektivet

Den text vår uppsats behandlar är en film. Därför redogör vi här för några 
centrala cinematografiska begrepp: 

Mise en scène - ”Putting into the scene”2 berättar om vad som händer framför 
kameran. Vad har karaktärerna för kläder, vad finns det för object/subject och 
element i bild? Vad är det för skådespelare som syns? I vilken ljussättning ser 
man dem och hur rör kameran sig? Vilken rekvisita används? Allt detta påverkar 
hur åskådarna uppfattar filmen. Använder man sig exempelvis av en dramatisk 
ljussättning med blått ljus talar våra konventioner och kognitioner om för oss att 
det är en thriller som utspelar sig på natten, utan att det ens behöver vara mörkt 
i scenen. Så länge allt är blått vet vi att det är natt. Trots att det i verkligheten 
inte finns några färger som syns på natten.
I filmen Dylans historia används mise en scène flitigt för att återskapa 
producenternas tanke kring huvudpersonerna för tittarna. Bibliotekariens, 
liksom Dylans, klädval och Dylans sätt att tala/agera är några exempel. 

Cinematografi talar bland annat om hur kameran används3. Filmen ”Dylans 
historia” använder uteslutande statisk kamera för att, så som William Phillips 
beskriver4 , ”dölja att den finns”. Det är subjektet som är i fokus, kameran 
existerar inte. 
Beroende på ljussättningen uppfattar vi filmen på olika vis. En ljuskälla som 
faller på en person från sidan kan skapa en skugga mot en bakgrund. Ljus 
underifrån eller ovanifrån en person skapar en skugga över själva subjektet. 
Filmen ”Dylans historia” använder sig av befintlig belysning snarare än 
studioljus5. 

I efterbearbetningen av en film är det vanligt att man väljer ton och kontrast, 
filmstock. Idag gör man detta digitalt. Det kan handla om att sänka eller höja 
kontraster eller välja att tona filmen i en viss färg6 . Science fiction-filmen 
Matrix (1999) är ett exempel. Början av filmen är extremt starkt gröntonad med 
mättade färger och kontraster för att ge publiken en känsla av illamående och en 
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diffus verklighet. I den andra halvan av filmen, när karaktärerna befinner sig i 
”verkligheten” istället för i den drömvärld där de tidigare befunnit sig, har 
filmen mycket starkare färger och den är blåtonad med höga kontraster. Detta 
för att understryka för publiken att det som händer är verkligt. Samma princip 
används i TV-serier som t ex CSI (en amerikansk polisserie från 2000-talets 
första decennium). Filmen ”Dylans historia” är svagt gul/röd-tonad för att ge 
publiken en varm sommarkänsla7 med referenser till Sommarlovsmorgon (SVT:s 
traditionella satsning för skolbarn sommartid). 
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Kapitel 3
FILMEN DYLANS HISTORIA 

Här nedan beskrivs filmens dramatiska element. 

3.1 FILMEN DYLANS HISTORIA ENLIGT 
PENTADMODELLEN

Dramatism/Pentadmodellen frågar efter de dramatiska elementen i en text. 
Termen dramatism härstammar från Kenneth Burkes studier kring dramatik och 
mänsklig motivation till dramatik1. Pentadmodellen, som Foss tar upp, är en 
modell för att analysera hur en aktör eller producent försöker övertala sin publik 
att anamma det synsätt han byggt upp, exempelvis i en film. Modellen delar in 
producentens synsätt i fem delar vilka vi kommer att gå igenom nedan med 
utgångspunkt från filmen ”Dylans historia”.

3.1.1 Purpose (syfte)

Filmen vill väcka ett intresse för lokalhistoria hos den unga publiken  
(mellanstadieåldern). Vi fick av lärare och kulturförvaltningen reda på att
undervisningen om Halmstads historia ända sedan 1970-talet har bedrivits med 
samma stencilerade häfte som utgångspunkt. Filmen ville prova om filmmediet 
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kunde förnya undervisningssättet. Filmens yttersta syfte är att bidra till en 
pedagogik som bygger på egen forskning via allmänna bibliotek och verkliga 
upplevelser. På så sätt fungerar filmen också som en informationsfilm om 
biblioteket som källa till kunskap och forskning för såväl barn som vuxna.

3.1.2 Händelse (Act)

I den klassiska Hollywooddramaturgin beskriver filmens händelsekedja en 
kurva, med problematik, dramaturgisk vändning och kulmen2 . Sett ur detta 
perspektiv kan Dylans historia sägas vara icke-traditionell, rent narrativt: 

Varje sekel utgör ett avsnitt (ca 8 min) i filmen. Filmen är uppbyggd i åtta 
avsnitt som vart och ett är fristående, men som tillsammans berättar en större 
berättelse än vad enstaka avsnitt gör. Varje avsnitt har sin egen lilla historia, 
vilket betyder att det inte finns någon tydlig dramaturgisk vändning i filmen. 
Vändningen sker successivt med hjälp av helheten. Ju mer Dylan lär sig, genom 
dagliga besök på biblioteket där han får boktips och tips på utflyktsmål från 
Kathinka, desto mer växer hans intresse för historia. I sista avsnittet, där Dylan 
lär sig om hur det stod ett vikingaslag ute vid Örnäsudden, har han förstått att 
vikingarna i hans älskade TV-spel har en motsvarighet i historien.

Filmen ansluter till vår svenska barnprogramstradition med en barn-karaktär 
som spelas av en vuxen. Huvudpersonen handleds sedan av en vuxen som för 
honom framstår som ett orakel.

Filmen följer sommarlovsledige Dylan under en vecka i slutet av lovet. Till 
moderns förtret tillbringar han dagarna med att spela TV-spel. Han är förhäxad 
av spelets små färgglada figurer (vikingar) på skärmen.
Dylan, som går i mellanstadiet, har en läxa som ska göras innan 
sommarledigheten är slut. Han ska lämna in en redogörelse för Halmstads 
historia till sin lärare, men vet inte hur han ska gå tillväga. På moderns initiativ 
beger han sig till Stadsbiblioteket. Där möter han bibliotekarien Kathinka som 
förklarar och visar i en bok. Hon uppmanar Dylan att själv gå sig ut i staden för 
att titta. Dylan börjar på så sätt nysta i stadens historia, från 1900-talet och 
bakåt i tiden. 

3.1.3 Plats (Scene)

Filmen utspelar sig i centrala Halmstad. En viktig plats är Stadsbiblioteket, där 
vi får se Dylan hänga hack i häl på bibliotekarien som visar honom var man kan 
hitta litteratur om Halmstads historia. 
Biblioteket utgör navet i varje avsnitt. Därifrån utgår Dylan, som vi sett cykla 
från sitt hem på Öster in till centrum. Efter tips från bibliotekarien cyklar han 
sedan ut i de olika historiskt intressanta miljöerna, alla förmodligen kända av 
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den tänkta publiken (mellanstadiebarn i Halmstads kommun).
Miljöerna som presenteras i filmen visar barnen platser som de själva varit på, 
detta för att publiken ska förstå att det är ”deras” kultur och miljö vi berättar 
om.

3.1.4 Karaktär (Agent)

De viktiga karaktärerna i filmen är Dylan, med sin skoluppgift, och Kathinka, 
bibliotekarien. Dylan skapar en identifikation för publiken (barnen). De båda 
karaktärerna väljer ut och presenterar fakta. Kathinka förser Dylan med kunskap 
som han sedan ”kokar ner” till något som han kan ta till sig och sedan kan 
presentera för publiken. Kathinka fungerar som metonymi för biblioteket.

Karaktärerna konstrueras med hjälp av följande drag: Dylan är barnslig, nyfiken 
och sökande medan Kathinka är vuxen, allvetande och hjälpande. 
Kathinkas dramaturgiska funktion i filmen är, enligt producenternas intention, 
att väcka Dylans nyfikenhet och kunskap. Hon går från att vara distanserad till 
närhet, hon lämnar sin strikta professionsroll och det skapas ett 
vänskapsförhållande karaktärerna emellan. Dylans dramaturgiska funktion är att 
väcka tittarnas nyfikenhet och öka deras kunskap. 

Den utveckling Dylan genomgår i filmen är att han går från att vara ointresserad 
och slö till att vara mer initiativtagande och positivt inställd till ämnet 
lokalhistoria. Han blir genuint intresserad.

3.1.5 Medel (Agency)

Fokus i filmen ligger på att förklara något till synes krångligt på ett enkelt vis. 
Filmens berättarinsats göms inte, allt karaktärerna gör bidrar på ett eller annat 
sätt till att förmedla information till tittarna, både vad gäller identifikation och 
historiebaserade fakta.

I filmen finns kulturellt betingade koder, så som t ex vårt svenska sommarlov. 
Filmen använder sig av ljusa sommarbilder och glad musik för att vi ska få en 
känsla av ”Sommarlovsmorgon”.

Filmen har en ton som andas öppenhet och glädje genom konnotationer som i 
vår kultur förstås som ”glatt och positivt”. Inga konflikter, annat än den mellan 
Dylan och modern, anas. Bilderna är lugna och klippningen relativt långsam.
Dylan använder ett ungdomligt språk och har samma intressen som barn av i 
dag. I en intertextuell dimension känns filmen välbekant för barnen. Den 
alluderar på TV-program av typen ”Sommarlovsmorgon” och publiken (barnen) 
känner direkt att det är fråga om ett barnprogram. 
Filmen försöker också förmedla någon form av underfundig humor. Det är bland 
annat den som vi som producenter vill pröva: fungerar den? Förstår barnen det 
som berättas?
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3.2 LJUDTEORI

Filmen har tre berättarverktyg: bild, montage och ljud. För produktionen av 
filmen  ”Dylans historia”, liksom för analysen av vad barnen berättar och ritar,  
tar vi avstamp hos ljudteoretikern, semiotikern och musikern Theo van 
Leeuwen3. Han är den som introducerat begreppet perspektiv om hörseln. 
Han diskuterar den kommunikativa sidan av hörselns perspektiv (the aural 
perspective) i filmens ljudlandskap och för in begreppen informell och formell 
distans. Han delar in filmens ljud i tre grupper: figure, ground och field. Figure 
är filmens viktigaste ljud, det ljud som tittaren identifierar sig med och reagerar 
på (nära). 

Ground har en mera skymd roll i filmen men är fortfarande fullt hörbart, ”as a 
context we take for granted and only notice when it is not there any 
longer” (mittemellan). 
Filmljud som positioneras som field registreras bara som miljöljud, dvs de 
motsvaras av det ambienta ljudet ”as we would treat the people that crowd the 
streets through which we walk” (avlägset). I en film utan perspektiv är ljudet 
endast field. 

Även ljudteoretikern Michel Chion4 har inspirerat oss. Chion, som påpekar att 
ljudet är det starkaste berättarverktyget, beräknar att ca 70% av filmens narrativ 
består av ljudet. Han menar att man skapar riktningar med hjälp av ljudet. 
Horisontellt skapar man en framåtrörelse i handlingen, vertikalt skapas känslan 
genom att man går på djupet. Till Chions begreppsvärld hör begreppen 
acousmatiskt ljud (man hör, men ser inte ljudets ursprung), diegesen 
(illustrerande ljud som tillhör scenen) och det icke-diegetiska ljudet (berättande 
ljud som inte tillhör scenen, men som tillför publiken något – t ex voice over 
eller musik).

Filmen ”Dylans historia” använder ibland miljöljud för att visa händelser som 
inte syns i bild, off screen. I en specifik scen (kungascenen avsnitt 5) används 
ljudet för att tala om för tittarna att 10 000 soldater står utanför bilden, detta 
med hjälp av ljudet av soldater, rasslande kedjor och ljudet av hästar. 

”Dylans historia” använder också musik som stämningsskapare.
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Kapitel 4
KOMMUNIKATION OCH PEDAGOGIK

Hembygden – kan den intressera den som växer upp i en global värld? 
Vi anser det.
Världen har vidgats, den är bara ett ”knapptryck” bort. Ännu viktigare blir det 
då att känna sin närmiljö. ”Att känna sin historia gör det lättare att förstå 
andras”1 , är en devis inom hembygdsrörelsen och den håller vi med om. 
Vi har under arbetet med filmen om Dylan och denna uppsats haft anledning att 
reflektera över det begränsade inspirationsmaterial om Halmstads historia som 
tycks finnas i skolorna, åtminstone inom de skolor i Halmstads kommun vi 
besökte till denna uppsats.

4.1 KUNSKAP VIA GESTALTANDE

Filmen om Dylan följer en tradition inom pedagogiken, att via gestaltande och 
fantasi förmedla kunskap:

”Vid 1900-talets början genomgick skolundervisningen flera väsentliga 
reformer. Till grund för ett modernare synsätt på pedagogiken låg 1900 års sk 
normalplan. Den nya läroplanen betonade åskådningen i undervisningen. 
Med hjälp av bilder, planscher, kartor, modeller och laborationer i fysik och 
kemi skulle barnen förstå bättre. Lärarna rekommenderades att använda 
svarta tavlan och teckna med krita.
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Röster höjdes även för att förnya beståndet av läseböcker. Den ojämförligt 
mest använda Läsebok för folkskolan, som började utges 1868, ansågs nu 
föråldrad. En ny serie läseböcker framställs i regi av Sveriges allmänna 
folkskollärarförening. Man engagerar flera skönlitterära författare, vilka fick 
stor betydelse för folkskolans undervisning. Sagan och äventyret slog sig nu 
ned i katedern. Några av de böcker som utgavs var Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf, 1906-07, Svenskarna och 
deras hövdingar, Verner v Heidenstam, 1908, Från pol till pol, Sven Hedin, 
1911, samt Sörgården och I Önnemo av Anna Maria Roos, 1912. Fantasin 
ställdes nu målmedvetet i undervisningens tjänst.”2              

Det har gått över 100 år sedan Selma Lagerlöf, på uppdrag av Sveriges 
Allmänna Folkskollärarförening och för att levandegöra Sveriges geografi, 
skrev Nils Holgersson. Med tanke på hur den visuella retoriken3 tagit ett kliv in 
i människors vardag och därmed fostrat barn att läsa bildspråk är det märkligt 
att inte undervisningen i högre grad berikats av mulitmodala textformer. Den 
tekniska utvecklingen har dessutom möjliggjort för envar att själv gestalta via 
video. Vi anser att den egna närmiljön och historien är ett ypperligt fält för nya 
pedagogiska grepp.

4.2 FILM SOM TEXT

Första gången ”det vidgade textbegreppet” nämndes i skolans styrdokument var 
1994 i kursplanerna för programgymnasiet. I kursplanen för svenska (2000) kan 
man läsa:

”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 
bilder”4

2005 kom det vidgade textbegreppet in i gymnasiets nationella prov, man skulle 
för första gången tolka bilder i form av en seriestripp. I kursplanen för ämnet 
bild5 kan man läsa:

”Bilden uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel 
tal, text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp”

Under rubriken ” Språk och kommunikation” förklaras begreppet av Caroline 
Liberg, professor i svenska med didaktisk inriktning6 . 
Text (av lat. textus=väv) är alltså inte längre en tryckt sida i en bok. 
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3 Carlsson och Koppfeldt, 2008
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6 Myndigheten för skolutveckling 2003:15
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Kommunikation kan medieras på olika sätt och den digitala revolutionen har 
givit upphov till multimodala textformer där olika uttryck samverkar. För att 
eleverna ska få den visuella kompetens som krävs i ett samhälle där bildspråket 
tar allt större plats, är det viktigt att de lär sig att se en text ur såväl 
producentperspektiv som betraktarperspektiv.7

Elisabeth Lindmark (”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”. I: Asplund 
Carlsson, Maj/Molin, Gunilla/Nordberg, Richard ”Texter och så vidare.” Det 
vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola.”)8 framhåller att skolan inte 
längre är den enda kunskapsförmedlaren till unga människor. Tvärtom, menar 
hon, står skolan endast för en bråkdel av den information som de unga tar in. 
”Vi måste vidga vårt textbegrepp” anser hon.9

I C-uppsatsen ”Det hade jag inte en aaaning om …..”10  drar författarna Jenny 
Johansson och Renate Murken slutsatsen att, 
”lärarutblidningen måste utbilda lärare för det samhälle som vi lever i [...] 
[...]det som är den sociokontext som är elevernas utanför skolan”.
I en tid då barn och unga konsumerar alltmera film måste filmen få en plats i 
undervisningen vid sidan av den tryckta texten, anser författarna. 
Film kan berika om den väljs av lärarna och används inom ramen för skolans 
ämnen. 

Med filmen ”Dylans historia” har Anton Gustafsson och Jonas Samuelsson velat 
visa på ett sådant exempel.

4.3  KOMMUNIKATIONSPROCESSEN

Den dominanta diskursen om unga människor har länge betraktat barn som en 
grupp åtskild från andra publikgrupper11. Diskursen antyder att barn är mera 
känsliga för t ex våld i media, särskilt som de är i en fas i livet då deras 
personlighet danas12. Olesen redogör för en ny syn på barnet13. Istället för att 
betrakta barnet som sårbart och inkompetent ser man barn som kompetenta 
läsare av visuellt innehåll, liksom de är kompetenta användare av den nya 
tekniken.  
Forskning på barn och medier har till stor del handlat om inlärningseffekter och 
den känslomässiga påverkan som medieanvändning har på barns utveckling. 
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10 Examensarbete i lärande, Luleå tekninska Universitet, 2008:25

11 Tingstad, 2006:49 ff

12 Olesen, 2003:16

13 Tapscott, 1998 (i Olesen 2003)
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Detta perspektiv grundar sig på synen på medieanvändning som 
envägskommunikation, dvs ett budskap som har en bestämd verkan, den sk 
stimulus-responsmodellen14.  Mottagaren ses ”som ett sårbart offer för 
senderens manipulering”15

Tingstad redogör16 för olika faser i påverkansforskningens historia. Faserna 
visar i vilken grad forskarna har tänkt sig massmediernas påverkan, men 
illustrerar också vilka kulturella synsätt som dominerat.
Den första fasen - efterkrigstiden - kännetecknades av att medierna liknades vid 
en injektionsnål som ”nærmest sprøyter sitt budskap in i folks hoder”. Detta 
synsätt sammanfaller med den då dominerande hållningen inom psykologin, 
behaviorismen, som bygger sin vetenskapliga syn på stimulus-respons-
modellen. Barnet ses som en tom kruka (eller en tom tavla, den sk. tabula rasa-
teorin) som kan fyllas med innehåll.

Senare fasers empirisk forskning, framför allt under 50-talet, visar att 
mediepåverkan faktiskt inte sker så direkt. Mottagaren har möjlighet att påverka 
sändaren, dels direkt (via brev, telefon) men framför allt (när det gäller barn) 
genom att reagera som publik och på så sätt påverka producenten (exemplet 
Karius och Baktus-filmen, vars slut fick ändras pga publikens reaktioner)17 . 

En ny fas inom medieforskningen kan, enl Tingstad, skönjas från 1960 och 
framåt. Nu ändrades fokus för studierna av mediernas påverkan på barn, från det 
känslomässiga till det kognitiva, från kortsiktig påverkan till långsiktig. Nu 
riktades alltså uppmärksamheten mot barnets tanke- och språkutveckling och 
hur den påverkades av medieanvändning. Stimulus-responsmodellen var 
visserligen fortfarande i bruk, men allt fler forskare menade nu att 
kommunikationsprocessen är mera komplicerad än vad envägsmodellen visar.

Nästa fas kom att kritisera påverkansforskningen för att ha en reduktionistisk 
människosyn. Barnet är inte bara ett offer för den påverkan det utsätts för och 
mediepåverkan är långt mera komplicerad än vad den enkla stimulus-respons-
modellen antyder. Personlighet och social miljö har betydelse i 
receptionsprocessen, liksom mottagarens egen aktiva roll. Lazarsfeld18 hade 
lanserat ”tvåstegshypotesen” där man talade om 'opinionsbildare', personliga 
kontakter (i fallet barn t ex pedagoger), som förstärker eller försvagar 
mediebudskapets innehåll. Större intresse riktades mot variabler mellan 
sändaren, budskapet och mottagaren, t ex kontexten, liksom motivationen hos 
mottagaren. Kollektiva fenomen, som ideologi och kollektiva mönster, 
uppmärksammades också som viktiga för receptionsprocessen. Nu blev det 
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14 Werner, 1994

15 Tingstad, 2006:33

16 Tingstad, 2006:31 ff

17 Tingstad, 2006:34

18 Katz och Lazarsfeld, 1955
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vanligt att receptionsforskningen kombinerades med innehållsanalys.19

Hodge och Tripp20 ansåg att forskningen om televisionens inverkan på barn varit 
alltför inriktad på eventuell negativ inverkan. De hävdade att barn är kritiska 
tittare, vilket Rydin anser är en alltför optimistisk inställning21 . TV-formatet har 
också ofta  rollkaraktärer vars funktion är identifikation. Det skapar en känsla 
av samhörighet och intresse och fångar publiken, påpekar Rydin22 som menar att  
identifikationen minskar benägenheten till kritiskt tittande hos barnet.
I filmen om Dylans historia har Dylan en tydlig roll som identifikationsskapare 
hos barnen.

4.3.1 Synen på barn

Begreppet barndom är knutet till historiska, kulturella och sociala betingelser.
”Barndom är en del av en befolkning, en avgränsad generation som har något 
gemensamt endast för att de har varit barn i ett speciellt tidsrum eller på en 
speciell plats”23. Barndom är, enligt Philippe Ariès24, en kulturell uppfinning 
('invention'). Som kulturellt fenomen har barndomen existerat endast i ca 400 år. 
I den offentliga diskursen har barndom i allt högre grad blivit föremål för 
forskning, från 1980-talet och framåt. Den norske forskaren Tiller25 påpekar att 
barn är ”experter på att vara barn” och om vi ska nå kunskap om hur det är att 
vara barn så är det ”av största vikt att barn används som informanter”, något vi 
tog fasta på när det gällde vår undersökning.

4.3.2 Barn som publik

Tingstad kallar diskursen om barn och medier ”en bekymringsdiskurs”26. 
Den sedan 1970-talet förhärskande idén är att medierna utgör ett ”hot mot den 
goda barndomen” och att barnet behöver skyddas mot dess påverkan. Parallellt 
har en annan diskurs vuxit fram, den att barn behöver skyddas mot 
vuxenvärldens kontroll av barns mediebruk. Barnen själva är kompetenta och 
måste få välja fritt. Tingstad27 pekar på ett tredje sätt att se på barndom: att barn 
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25 Tiller i Tingstad, 2006:52

26 Tingstad, 2006:54

27 Tingstad 2006:56
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symboliskt görs ansvariga att ”korrigera” de vuxna (exemplet är ett norskt TV-
program där barn agerar ”miljödetektiver” och ställer de vuxna till svars). 
Gemensamt för dessa tre perspektiv är att de etablerar en skillnad mellan barn 
och vuxna, generaliserad utifrån olika föreställningar om barndom. Under de 
senaste tio åren har det skett ett paradigmskifte vad gäller synen på kultur för 
barn och unga. Inom barnkulturforskningen talar man idag om kultur för barn, 
kultur med barn samt kultur av barn. Dessa olika former överlappar och 
samspelar med varandra. I och med det nya paradigmet erkänns barn som 
kompetenta medskapare av sin egen kultur.28

Ett av skälen till den nya synen är troligen det faktum att barn ser mycket film:

”Barn och ungdomar idag ser så mycket på tv och film att de har stor 
kunskap i filmens språk. De vet när det kommer ett klipp, och hur en karaktär 
kommer att utvecklas. Vad de inte alltid har är en vokabulär och ett språk för 
att uttrycka sin kunskap. De behöver detta språk för att kunna diskutera och 
sortera de intryck de får från att se på film eller tv. Därför är media- och 
filmpedagogisk undervisning ett viktigt komplement till den reguljära 
undervisningen.”29

Ingegerd Rydin skriver att rörliga bilder som visuellt material fungerar som ett 
”narrativ”, där barnen kan avläsa rörelser och uttryck utan att ljudet behöver 
berätta någonting, med hjälp av röst.30

Rydin redogör för hur forskarnas syn på ljudets respektive bildens betydelse för 
barns reception av film divergerar. Så har t ex Hayes & Birnbaum31 hävdat 
bildens dominans för "the meaning making", medan t ex Rolandelli32 punkterat 
myten om bilden som förstahandskälla för förståelsen. Rolandelli hävdar att 
barnen använder ljudet (audio information) framför bilden (visual information) i 
de fall då språk och dialog är på barnets nivå. Rydin hävdar att dessa två "modes 
of representation" (ljud och bild) arbetar parallellt när barn ser på film och TV. 
Då den språkliga informationen krävs för förståelse riktar barnet sin 
uppmärksamhet mot ljudspårets information medan bildens information fångar 
barnets uppmärksamhet när bilden talar för sig själv eller är mera intressant än 
ljudet. I denna uppsats blir det tydligt att både ljud och bild samverkar för 
meningsskapande hos barn. Varken ljudet eller bilden är nödvändigtvis det 
viktigaste, snarare de båda tillsammans. En svart bild eller en sekvens utan ljud 
kan också tillföra något till berättelsen. 
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30 Rydin, 1996:184

31 Hayes & Birnbaum,1980

32 Rolandelli, 1989
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4.3.3 Vuxen som spelar barn, en välbekant tradition 

Ingegerd Rydin33 beskriver hur radions och televisionens program för barn 
utvecklats genom åren.
Den dominanta diskursen i televisionens barnprogram har, alltsedan TV:s 
barndom, visat duon ”den vuxne förståndige” contra ”det charmiga, frimodiga 
barnet”, vare sig barnet är en docka (exemplet Andy Pandy och Televinken), en 
björn (exemplet Björne) eller ett barn (exemplen Villervalle, Tjorven och Pippi). 
Formen med en förståndig vuxen och ett kunskapssökande barn känns också 
igen från SVT-programmet Bolibompa genom åren. Programledaren är vuxen, 
men med ett barnsligt språk och beteende och programmen går ofta ut på att den 
vuxne instruerar och lär barnet/djuret olika saker. Vuxna i rollen av förvuxna 
barn har förekommit flitigt i televisionen genom åren och får betraktas som en 
konvention som är etablerad. 

Ett exempel är programmet ”Mumlan” (TV2 1973). Även det populära 
programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, vilket repriserats för varje ny  
generation svenska barn, baseras på vuxna som, i olika grad, spelar barn. Brasse 
i serien är det mest uttalade barnet. Med Tønnessens resonemang om 
'generationshabitus'34  ser vi att våra informanter är väl förtrogna med formen 
och vi ser detta som en förklaring till att barnen accepterar att skådespelaren 
Dylan är äldre sin rollfigur.

Han är en kille i 10-12-årsåldern med uppenbara koncentrationssvårigheter och 
dåliga skolresultat. Han fokuserar på annat än skolan och spelar helst TV-spel. 
Han är snäll, hjälpsam och med tiden lyckas han vända sitt intresse mot 
skoluppgiften som han slutligen ambitiöst tar tag i.
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Kapitel 5
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

5.1 Kultursociologi

I vår ambition att förstå samspelet mellan texten och mottagaren, där texten är 
en medialiserad berättelse om Halmstads historia (filmen ”Dylans historia”) och 
den tänkta publiken (barn från samma Halmstad) har vi använt oss av 
medieforskningens kulturstudier enligt den brittiska tradition som kallas 
cultural studies och som fokuserar på hur texters 'kodning' (coding) och 
'avkodning' (decoding) styrs av ideologier och maktstrukturer i samhället1.

Forskningsparadigmet cultural studies dateras till 1970-talets början och bland 
andra sociologen Stuart Hall vid universitetet i Birmingham. Kulturstudierna 
växte fram i spänningsfältet mellan samhällsvetenskap och humaniora. De blev 
ett tvärvetenskapligt fält och det är här vi återfinner medievetenskapen. 
Studierna bygger på kritisk marxistisk teori om att sociala fenomen inte kan ges 
en betydelse en gång för alla. De är istället historiskt avgränsade och 
föränderliga i en dialektisk utveckling. Kulturstudierna intresserar sig för 
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människors vardag, sociala praxis och populärkultur liksom sammanhanget 
mellan politik, ekonomi och kultur. 

Kulturstudierna har haft stort inflytande på publikforskningen från 1980-talet 
och fram till dagens receptionsforskning. De har sina rötter i 
litteraturforskningen och hämtar sina begrepp därifrån. Man talar om 'läsning' 
och 'text' i vid bemärkelse. Med fenomenologin har den ett inifrån- och 
nerifrånperspektiv, dvs den intresserar sig för människornas egna upplevelser 
och tolkningar i mötet med medietexten. Tolkningsramar är ett centralt begrepp. 
Själva produktionen sätter ramarna för receptionen. Även om texter är 
polysemiska (kan ha många olika tolkningar) uppmanar de till ett dominerande 
('preferred') tolkningssätt.

Central utgångspunkt i kulturstudierna är Stuart Halls 'encoding-decoding'-
modell som, influerad av semiotiken (läran om tecknen), menar att budskapet 
alltid tolkas/avkodas (decoding) innan det påverkar. Hall publicerade sin analys 
1973 i artikeln ”Encoding and Decoding in Television Discourse” och hans 
tankar är förhärskande inom medieforskningen än idag. Hall2 talar om tre olika 
readings, läsningar, eller – som i vårt fall – sätt för åskådaren att ta emot filmen:

Domninant reading/preferred reading, är det sätt att ta emot filmen som 
producenten/regissören/manusförfattaren tänkt sig.
Negotiated reading utgår från den dominerande läsningen men lägger till 
ifrågasättanden som härrör från mottagarens egen verklighet. 
’Resistant reading’ kallar Hall en helt och hållet kritisk läsning av filmen utifrån 
mottagarens egen uppfattning om världen. Budskapet konstrueras och tolkas av 
sändaren (encoding) och mottagaren å sin sida konstruerar och tolkar (decoding) 
budskapet utifrån sin egen världsbild. Samma text/film upplevs alltså på helt 
olika sätt av olika mottagare beroende på att de tillför olika saker genom sin 
”läsning” (reading) av filmen. Även mediet självt påverkar budskapet, liksom 
som mottagandet.
I en intervju 19943 justerar Stuart Hall sin beskrivning av de tre lässätten 
(readings) och säger att alla texter i praktiken är förhandlande (negotiating). 
Förhandling mellan läsaren och texten försiggår inom en institutionell ram.

Stuart Halls modell för kommunikation4 förklarar hur budskapet kodas utifrån 
avsändarens kunskaper, hans produktionsvillkor och den tekniska infrastruktur 
som gäller. Samma process gäller avkodningen. Den är betingad av mottagarens/
publikens kunskaper, produktionsvillkor och den tekniska infrastrukturen. 
Däremellan befinner sig budskapet ”as meaningful discourse”. Mellan 
avsändaren och budskapet kan man tala om ett ”brus” (distortion) - störande 
inslag som påverkar hur budskapet ser ut. Detsamma gäller mellan budskapet 
och mottagaren. Ett ”brus” av olika omständigheter som påverkar mottagaren 
ligger i vägen. Bruset beror på bristen på likvärdighet (lack of equivalence) 
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mellan de två sidorna av kommunikationskedjan5. 

Applikationen av detta rudimentära paradigm har ändrat vår förståelse av den 
gamla termen ”programinnehåll” och den kom också att förändra innebörden i 
orden publikmottagande, ”läsning” och respons. Hall förebådade en ny typ av 
publikforskning. Till exempel lanserade han tanken att våld på TV inte är våld 
utan ”budskap om våld”. Dittills hade man behandlat frågan om våld på TV som 
om vi var oförmögna att förstå den epistemologiska distinktionen. Epistemologi 
är detsamma som kunskapsteori (det vill säga läran om vad man kan veta och 
hur man kan nå kunskap). ”The use of the semiotic paradigm promises to dispel 
the lingering behaviourism which has dogged mass-media reach for so long”6.

Publiken är inte en massa, utan består av många olika sociala grupper. Det går 
inte att förutse hur budskapet ska tas emot, något som vi resonerade mycket 
kring under Dylan-filmens tillkomst. Publikens förmåga att tolka är inlärd sedan 
barndomen, den ingår i den dominerande kulturella ordningen och de till den 
knutna dominerande meningarna.

Människor kan opponera sig mot de dominerande meningarna. Man kan helt 
enkelt välja att tolka på annat sätt, vilket ger en mycket mera aktiv bild av 
mottagaren än den som tidigare varit förhärskande. Rydin7 tar upp en svensk 
undersökning  som visar barnens användning av Halls strategier. 
Undersökningen handlar om en grupp åttaåringar som först intervjuas om sin 
syn på universum. Sedan får de se ett faktaorienterat TV-program som handlar 
om universum. Därefter intervjuas de igen, i syfte att se om deras syn har 
förändrats. Ett av barnen visade en oppositionell läsning (oppositional reading) 
och höll fast vid vad han/hon trott från början. Detta var ett barn med en 
uttryckt kristen ideologi. De barn som tidigare inte uttryckt någon speciell åsikt 
om universum tyckte att TV-programmet var intressant och anammade den 
information som det givit dem, dvs de använde sig av ”den föreslagna 
läsningen” (preferred reading). De av barnen som hade haft en egen världsbild 
av tankar kring universum kombinerade sin egen bild med den nya information 
de fått och presenterade en kompromissyn på universum där de blandade vad de 
visste från början och passade in det nya de lärt sig i denna bild, det Hall kallar 
”förhandlande läsning” (negotiated reading). 

Klart är att barn blir känslomässigt involverade och kan känna stark 
identifikation med karaktärer i olika program. Vissa barn, och även vuxna, 
känner så starkt med TV som medium att de nästintill betraktar TV:n som sin 
vän. Sådana barn blir så starkt influerade av vad de upplever att de kan känna 
riktig rädsla inför händelser på skärmen8.
Ännu ett viktigt begrepp när det gäller att förstå den individuella 
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tolkningsprocessen9 är 'förväntningshorisont' eller ‘schema’. Det handlar om det 
erfarenhetsgods man har med sig ”i bagaget”, mentala stereotypier i 
medvetandet som fungerar som begreppsmönster mot vilka nya erfarenheter 
”studsas”. Tingstad pekar särskilt på att barns förståelse av mediebudskap färgas 
av sådana mentala stereotypier (personal scripts).

Sociala texter, t ex en film som den om Dylan, speglar inte världen. Däremot 
konstruerar den representationer (bild, text, ljud osv) av världen och dessa 
representationer blir till tecken som tolkas av publiken. Meningsskapandet är 
det centrala och är socialt konstruerat. "Media are mediared and understood 
through our culture as a social process"10.

Meningsproduktionen och receptionen sker alltså i en kulturell och social 
kontext. Texterna kan vara mer eller mindre öppna, men all text ska ses ses som 
ett system av strukturer som mottagaren fyller ut med sin kulturella kompetens 
och sina erfarenheter. 

Tønnessen11 fäster vår uppmärksamhet på att ”barn har mindre erfarenhet än 
vuxna”. Hon lanserar en, för vårt syfte, användbar tanke om 
masskommunikation i det moderna samhället. Hon talar om hur gemensamma 
erfarenheter i jämnåriga grupper ger upphov till det hon benämner 
'generationshabitus':

”...når det gjelder massekommunikasjon i det moderne sammfunnet, er det 
vanlig at en aldersgruppe deler de fleste erfaringene med sine 
jevnaldrede ...fellingserfaringene innenfor jevnaldringsgruppa gir upphav til 
det en med en konstrusjon kunne kalle generationshabitus, en felles 
disposition for tolkning av tekster formet ut fra felles texterfaringer”12

Denna generationsbestämda tolkningsberedskap blev tydlig i vårt empiriska 
material men, som Tønnessen påpekar, måste man skilja mellan rent individuella 
faktorer (individuell kompetens som är kulturellt bestämd) och kollektiva 
komponenter i kulturen. 
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5.2 Multimodalitet

Kommunikation är i dag en fråga om blandformer av text, ljud och bilder. 
Kress & van Leeuwen myntade begreppet multimodalitet13. Betydelse skapas 
genom olika modes, ett centralt begrepp inom de multimodala perspektiven. 
Kress & van Leeuwen14 intresserade sig för kodningen av texten (i vid mening). 
Verbala och visuella element samspelar i ett semiotiskt rum och bidrar till 
meningsskapandet.  De beskriver flera dimensioner för den visuella 
avläsningen: som till exempel salience (visuell framskjutenhet) där färger, 
kontraster och storlekar spelar roll och framing (linjer som avgränsar semiotiska 
rum och kopplar ihop enheterna). Kress & van Leeuwens ’Reading Images’ från 
1996 beskriver  en grammatik för det visuella och pekar särskilt på skolan, där 
läsning och skrivning varit de dominerande språkliga utsagorna. Kress och van 
Leeuwen talar om ”klassrummets orkestrering”, där också andra ‘modes’ (sätt 
att kommunicera) samspelar till meningsskapandet. 

Som kuriosa i sammanhanget vill vi peka på att denna mulitmodala diskurs 
ingalunda var ny då den lanserades av Kress och van Leeuwen. Redan 1657 
formulerade den tjeckiske pedagogen Johan Amos Comenius15 synsättet så här:
”Låt därför detta vara en gyllene regel:
Att förevisa allt för alla sinnen, så långt detta är möjligt, det vill säga: 
Saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln, och kan något 
uppfattas av flera sinnen, förevisa då detta för flera sinnen”

Denna då revolutionerande pedagogik presenterades i ”Didactica Magna”, en 
organisationsplan för skolan som skulle få stor betydelse för bland andra 
Rousseau. Vi ser att filmen om Dylans historia väl passar in i denna 
pedagogiska modell.
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Kapitel 6
METOD 

Texten / filmen riktar sig till barn som läser om Halmstads historia i skolan, dvs 
barn i  mellanstadiet. Insamlandet av vårt empiriska material (intervjuer och 
teckningar) gjordes under vecka 17 2010 och utfördes ute på skolorna i barnens 
egen miljö.

Vi fördelade intervjuarbetet så att vi tog varsin skola. Vi besökte klasserna 
under en förmiddag och visade de tre utvalda avsnitten under första passet, före 
rasten. Medan barnen tittade på filmavsnitten genomförde vi en observation och 
förde anteckningar. 
Åk 4-eleverna ritade också teckningar (före rasten). Åk 6-eleverna inte ville rita 
(de verkade tycka att det var barnsligt att rita). 

Efter rasten gjordes fokusgruppintervjuerna, enligt vår intervjuguide, i ett 
angränsande grupprum medan resten av klassen fortsatte skolarbetet.
Vi använde bandspelare för att dokumentera diskussionen och, som Wibeck1 
påpekar i sina råd till intervjuare, verkade våra informanter inte tänka på att 
bandspelaren fanns där.
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6.1 Urval 

Urval av barn
För att få hjälp att hitta skolklasser hade vi ett möte med kommunens 
barnkultursamordnare och den ansvariga för ”Kultur i skolan” 2010-02-16.

Vi anvisades en åk 6 (fokusgrupp 1) och en klass åk 4 (fokusgrupp 2). 
Samtliga barn i klasserna var med och tittade på filmens avsnitt. 
Till fokusgruppen i Brearedsskolans åk 6 fick de barn anmäla sig som själva 
ville, totalt 6 barn. Vi försökte påverka urvalet till ett variationsurval, genom att 
se till att både flickor och pojkar var representerade, en viktig aspekt med tanke 
på frågan om identifikation med huvudrollsinnehavaren Dylan. Halkier2 ger 
rådet att, om datainsamlandet är det enda empiriska materialet, det är ”viktigt att 
bilda ett ”tillräckligt” antal grupper”. Därför lät vi samtliga 13 barn i 
Slottsjordsskolan vara med, vilka bildade tre grupper om 4+4+5 informanter. 
Inalles intervjuades alltså 19 barn. Wibeck anser att ett minimum av tre 
fokusgrupper för en undersökning krävs3.

Vi är medvetna om att flera faktorer påverkade barnens reception: kön, huruvida 
man är inflyttad eller infödd halmstadbo, föräldrarnas utbildningsnivå och 
historieintresse, huruvida man är van att se film och hur ofta man ser film. Allt 
skapar tolkningsreferenser och ramar för hur filmen tas emot (encoding) av 
barnen. Med vårt lilla urval har vi inte kunnat ta hänsyn till dessa faktorer, 
vilket givetvis är en brist men nödvändig på grund av den begränsade tid vi hade 
att disponera. Vi tror ändå att våra intervjuer pekar på hur filmen ”Dylans 
historia” kan tänkas ”encodas” och ”decodas” av andra halmstadbarn i åldrarna 
9-12 år4 samt ge en uppfattning av vilka narrativa inslag som är centrala5 för 
filmens berättelse.

Urval av filmavsnitt
Filmen ”Dylans historia” består av åtta avsnitt. Varje avsnitt är cirka åtta 
minuter långt och behandlar ett sekel i Halmstads historia på ett sådant sätt att 
Dylan gör en tidsresa bakåt i historien. Vi valde avsnitten 1, 5 och 7 eftersom vi 
tyckte att just dessa avsnitt sammanfattar dels känslan i hela programserien och 
dels specifika narrativa grepp som vi ville veta om barnen kunde förstå. Valet av 
avsnitt berodde också mycket på att avsnitt 5 och 7 hänger samman. Det första 
avsnittet tog vi med för att etablera Dylan som karaktär. Syftet var att få 
kunskap om hur barn i åldrarna 9-12 år ”decodar” dessa utvalda avsnitt. Vi ville  
nå ökad insikt om vilka berättargrepp inom filmmediet som fungerar för den 
tilltänkta målgruppen. Frågan om huruvida barnen identifierar sig med 
huvudpersonen Dylan intresserade oss särskilt, liksom om filmens undertext går  
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fram, t ex scenen med Övraby kyrkoruin. Vi är medvetna om att barnen kanske 
inte skulle ha uppfattat filmen på samma sätt om vi valt ut andra avsnitt, men 
eftersom vi inte kunde visa hela filmen var vi tvungna att välja ut de delar som 
vi ansåg representerar filmen på bästa möjliga vis.

6.2 Att intervjua

Varken Wibeck eller Halkier, som båda diskuterar fokuserade gruppintervjuer 
som undersökningsmetod, tar särskilt upp barn som informanter. 
Halkier6 påpekar vikten av att informanterna är införstådda med hur 
undersökningen kommer att användas, Wibeck7 rekommenderar att man delar ut 
ett formulär om 'informerat samtycke' som deltagarna får skriva under. Hon 
menar att ett särskilt etiskt ansvar vilar på den som forskar på barn som publik. 
Hur kan forskaren vara säker på att barnet har förstått innebörden i 
forskningsinformationen? 

Som informanter bör barn alltså behandlas med särskild försiktighet. Ulrika 
Sjöberg8  diskuterar hur man intervjuar barn och vad man bör ha i åtanke när 
man gör intervjuer med stöd av Kvale9 . Vid intervjuer av barn måste man 
försäkra sig om att man pratar om samma sak som barnet gör. Man måste vara  
försiktig när man ställer frågor så att de inte blir ledande, något som vi själva 
märkte under gruppintervjusituationen. Det är också lätt att barnen svävar ut och 
börjar prata om något helt annat. Då måste man försöka avbryta dem på ett 
mjukt sätt och leda tillbaka till den ursprungliga frågan. 
Sjöberg menar, att om ett barn säger en sak under en kontrollerad gruppintervju 
och kanske säger en helt annan sak i en djupintervju, innebär det inte på något 
sätt att ett av svaren är det som barnet egentligen tycker.10

6.3 Kvalitativa gruppintervjuer - Barn

Som Halkier hävdar är fokusgrupper ”bra på att producera data om sociala 
gruppers tolkningar, interaktioner och normer, medan de är mindre lämpade för 
att producera data om individers livsvärldar11. Halkier12 framhåller hur den 
individuella intervjun ger större möjligheter att tränga in i den enskildes 
förståelse. Den sociala kontrollen i gruppen kan hindra att olikheter i perspektiv 
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kommer fram. Självkritiskt kan vi konstatera att det var just förståelse som vi 
var ute efter och att det då kunde ha varit lämpligare att göra fyra individuella 
intervjuer, istället för fokusgrupper om fyra personer. Dock framhåller Halkier 
att fokusgruppen har en fördel: den sociala interaktionen. Den viktigaste 
dynamiken i fokusgrupper är när deltagarna börjar interagera, diskutera och 
förhandla med varandra13 . Deltagarnas jämförelser av erfarenheter ”producerar 
ofta komplexiteter i betydelsebildning” som annars kan vara svåra att få fram. 
Det var också så vi upplevde intervjusituationen. 
Vi begränsade oss till våra specifika frågeställningar enligt Rydin14. Barnen 
”bubblade över” och stimulerade varandras minnen då de återgav sekvenser från 
filmen som de sett. Dock hamnade vi någon gång i en situation där flera barn 
glömt en specifik händelse, men där något av barnen kunde återberätta den. Det 
fick till följd att alla i gruppen svarade likadant på frågan: ”Vad minns ni 
starkast av filmen?”. 
Vi tror ändå att gruppintervju var den bästa metoden för oss att genomföra 
denna undersökning.
Intervjuerna transkriberades direkt efteråt. (Se vidare punkt 6.6.)

6.4 Kvalitativ gruppintervju - producenterna

Intervjun med producenterna gjordes av Kathinka Lindhe som medverkade i 
tillkomsten av filmen "Dylans historia" endast som skådespelare. Hon var därför 
inte involverad i produktionen på samma sätt som Anton Gustafsson. Intervjun 
med producenterna gjordes i deras arbetslokal på Tekno Center 2010-05-17. 
Först gjordes en semistrukturerad intervju15 kring tillkomsten av filmen "Dylans 
historia" för att få grepp om vilka idéer som förverkligades i filmen och vilka 
produktionsförutsättningarna var. För att fånga intentionerna med filmen gjordes 
därefter en strukturerad intervju med producenterna utifrån samma intervjuguide  
som den som användes med barnen, dvs samma huvudfråga och delfrågor, för 
att en jämförelse skulle kunna göras av svaren.
Intervjuerna transkriberades sedan på samma sätt som vi transkriberat 
barnintervjuerna. (Se vidare punkt 6.6.)

6.5 Närhet - Distans 

Inom etnografisk forskning kombinerar man ofta intervjuer med deltagande 
observation. DeWalt & DeWalt16 beskriver hur man som nykomling på ett fält 
försöker komma underfund med de koder som gäller. Man deltar i skeendet, 
samtidigt som man reflekterar över det man ser och hör. Deltagande observation 
är alltså både insamlande och analys av data, samtidigt. De beskriver ett rent 
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deltagande som going native, dvs. forskaren låter sig uppslukas av händelserna 
på fältet. Man kan tala om ren ”närhet” som ett sätt att skapa förtroende. 
Motsatsen är ren observation, ”distans”.
Reflektionen och analysen kräver distans. Det gäller alltså att pendla emellan 
närhet och distans när undersökningen utförs.
Vid undersökningen på Slottsjordsskolan gjorde Kathinka följande 
självreflektion:

”Läraren och jag var kvinnor i samma ålder. Vi verkade dessutom ha 
samma kulturella bakgrund och samma sätt att närma oss barnen, något 
som underlättade närheten. Jag har många gånger stått inför skolklasser i 
min yrkessroll som såväl bibliotekarie som journalist och jag kände att jag 
lätt föll in i mitt gamla ”frejdiga” sätt där jag med ett ”hejigt” anslag 
bygger upp barnens förtroende för mig som intervjuare. Nödvändigheten 
av distans kom i andra hand. Inte förrän vid transkriberingen reflekterade 
jag över det jag tagit för givet: jag samlade data 
men skulle också problematisera och analysera mitt material.”

Anton gjorde följande reflektion efter sin intervjudag på Brearedsskolan:

”Det var intressant att komma ut och visa filmen för den tilltänkta 
målgruppen. För mig som producent var det första gången som jag lät 
barn titta på filmen. Det kändes lite spänt, eftersom jag inte alls visste hur 
mottagandet skulle bli. Under gruppintervjun var barnen mycket mer 
öppna än vad jag väntat mig. De tyckte att filmen var rolig att prata om 
och de hade många åsikter som de ville framföra till mig som gjort filmen. 
Jag hade hoppas på att de skulle se mig mera som en ung kille än som en 
auktoritet, men tyvärr var det det senare som gällde”.

Genom deltagande observation kan man komma åt det som inte sägs med ord. 
Ingegerd Rydin skriver att rörliga bilder som visuellt material fungerar som ett 
”narrativ”, där barnen kan avläsa rörelser och uttryck utan att ljudet behöver 
berätta någonting17 . Att genom deltagande obeservation kunna studera barnens 
reaktioner då de avläste bilderna gav en extra dimension åt vår frågeställning 
om hur barnen tolkade filmen, så att vi sedan skulle kunna kontextualisera de 
utsagor vi samlade upp i intervjuerna. 

Vi gjorde på följande sätt för att uppnå så stor distans som möjligt under 
observationen (citat från den ”loggbok” vi fört kontinuerligt under processens 
gång):

Deltagande observation Slottsjordsskolan 28/4:

Så snart filmen började ställde jag mig vid ena långsidan av klassrummet, 
ganska långt ner, så att jag kunde titta på barnen lite bakifrån. Jag antecknade 
några reaktioner:
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Några barn tappade koncentrationen efter en stund, började vrida sig i bänken.
När Dylans TV-spelande kom igång blev de koncentrerade igen. Många skratt 
när Dylan cyklade iväg (igenkänning? Min tolkning). Spänt intresse. Lite 
småskratt när Dylan fick se alla böckerna. Knäpptyst intresse under 
”biblioteksscenen”.”Göte Karlsson-scenen” fick en kommentar rakt ut: ”Där 
köpte jag min kamera!”

Deltagande observation Brearedsskolan 29/4:

Jag ställde mig snett till höger om eleverna så att jag kunde se dem bra från 
sidan.

Barnen satt oväntat fokuserat och tittade. Några av dem tappade 
koncentrationen på vissa ställen av filmen. Detta var främst under långa 
transportscener, som vi visste skulle vara lite tråkiga(re) än andra scener, men 
trots allt nödvändiga för att få programserien att hänga ihop. Till min lycka 
skrattade barnen även under flera sekvenser då jag inte förväntat mig att någon 
skulle skratta.

6.6 Transkribering

Eftersom vi valde att dela på oss när vi gjorde gruppintervjuerna och tog varsin 
skola var vi noga med att transkribera allt material för att kunna återge 
situationerna för varandra, enligt Halkier18. Vi följde hennes rekommendation 
om att så långt som möjligt skriva ut allt inspelat material. Wibeck delar in 
transkriptionsnivåerna i tre olika grader av detaljering. Vi valde att skriva med 
grad 2, ”ordagrann, återges med konventionell stavning”19 . 
De transkriberade delarna har vi läst många gånger. Vi har även lyssnat på våra 
bandinspelningar gemensamt vid flera tillfällen för att se om vi kan hitta något 
som vi, vid tidigare lyssningar, missat. För att kunna hålla reda på vem som 
säger vad i intervjuerna har vi fört anteckningar kring detta (pojke 1, flicka 2 
etc).

6.7 Teckningar

Teckningar låter barnen kommunicera tankar och verklighetsuppfattning på ett 
icke-verbalt sätt. Teckningar är ett bra medel eftersom barnen är väl införstådda 
med det sättet att förmedla känslor och situationer på20. Då vår undersökning går 
ut på att ta reda på hur barnen uppfattar ett så visuellt medium som film är 
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teckningar som metod också ett bra verktyg att låta barnen uttrycka sig på21 . 
Vi bad barnen i åk 4 rita något specifikt som de mindes utifrån vad de hade sett 
(barnen i åk 6 var dessvärre helt ointresserade av att rita alls). Med denna metod 
ville vi fånga barnens uppfattning av berättelsen i förhållande till 
producenternas intentioner. Vi presenterade uppgiften för barnen i enlighet med 
Rydin22. Den specifika frågeställningen här var den övergripande frågan: hur 
uppfattar barnen filmen? Är det något särskilt som de minns efter visningen? 
Barnen tilldelades papper och en blyertspenna.
Efter att barnen fått rita sina teckningar förde vi ett kortare resonemang med 
varje barn kring vad teckningen föreställde.

Rydin beskriver teckningar som ett underskattat forskningsverktyg23  som borde 
användas mer frekvent. Teckningar kan ses som ”reflections of the child’s 
feelings” och därigenom utröna vad barnen valt att lägga fokus vid. Vid 
analysering av teckningar blir det tydligt att objekts avstånd till varandra, dess 
storlek, placering samt hur detaljerade objekten är blir signifikativt för hur stor 
vikt barnet lagt vid det24. Detta blir också tydligt i vår undersökning, då 
majoriteten av barnen valt att rita huvudpersonen i filmen mycket större än allt 
annat i sina bilder (se exempel i bifogad bilaga). 

Rydin hävdar att våra kulturella skillnader påverkar såväl hur barnen väljer att 
uttrycka sig i sina teckningar som  hur vi som avkodare väljer att tolka barnens 
verk. Till exempel kanske kinesiska barn tränas att uppfatta detaljer på ett helt 
annat sätt än vad svenska barn gör25?
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Kapitel 7
RESULTAT OCH ANALYS

7.1 Analys av intervjuer och teckningar

Frågan vi ville ha svar på genom denna undersökning var: hur tas filmen om 
Dylan emot av vår tänkta publik, barn i mellanstadieåldern? Eller för att tala 
med Stuart Hall: hur läser publiken vår produktion? Inom den multimodala 
diskursanalysen menar man att betydelser skapas i interaktion mellan olika typer 
av modaliteter. Kress och van Leeuwen1 nämner främst modaliteterna skrift, 
visuell kommunikation och färgsättning. 

Film är ett medium där multimodalitet bidrar till helheten. Allt sägs inte med 
ord, betydelse uppstår i kombinationen av olika modaliteter. För våra 
frågeställningar valde vi ut några partier i filmen där betydelsen av bilden 
förmedlades av flera modaliteter och vi ville med dessa scener få ett grepp om 
hur väl vår publik kunde ta till sig och tolka filmen.

I scen 1 av filmen tar huvudpersonens mamma Dylans handkontroll för att på så 
sätt hindra honom från att ägna sommarlovets sista vecka åt dataspel. Detta är 
en central scen för förståelsen av hela den fortsatta handlingen, och vi ställde 
alltså frågan till barnen:
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Fråga 1
Varför tar Dylans mamma handkontrollen?
Svaren visade att barnen, enl Stuart Hall, har en sk ”preferred reading”.
”Därför att han var tvungen att göra sin läxa, som han inte gjort” (pojke åk 6) 
är ett typsikt svar som visar att barnen till fullo tolkade scenen så som 
producenterna avsett. Vi fann ingen skillnad i förståelse mellan åk 6 och åk 4, 
ett representativt svar från en flicka i åk 4 var; ”han var tvungen att göra den 
(läxan) klar. Han spelade TV-spel hela tiden”.

Fråga 2
För producenterna var det viktigt att barnen skulle kunna identifiera sig med 
huvudpersonen Dylan som ska vara en kille i ca 10-12-årsåldern. 
Producenternas egen beskrivning av Dylanpersonen var att han är ”en typisk 
halmstadkille, ett barn i en vuxens kropp”. Textperspektivet visar i rollen som 
Dylan den 27-årige lågstadieläraren Magnus ”Dylan” Johansson från Halmstad. 
Filmen ”Dylans historia” ansluter därmed till en tradition inom svensk barn-TV: 
fenomenet att en vuxen spelar barn. En viktig fråga för producenterna var om 
detta var något som barnen ”hängde upp sig på” eller om denna konvention är 
helt accepterad.
 
För att få en uppfattning om detta ställdes frågan: I vilken klass går Dylan?
Svaren varierade, allt mellan ”4:an” och ”första året på gymnasiet” föreslogs. 
Barn verkar ha svårt att avgöra ålder på personer, eller också fäster de inget 
avseende vid ålder. De flesta svaren var vad Stuart Hall kallar ”negotiated 
reading”, dvs de  innehöll ett resonemang med ifrågasättanden som härrör från 
barnens egen verklighet. Det handlade om Dylans utseende ”han hade hår på 
benen, vilken fyra har hår på benen?” eller beteende ”vänta nu... om man går i 
fyran så kan man väl inte bara cykla iväg till biblioteket, är inte det lite väl 
farligt?”, men svaren var också analyserande; ”han var ju väldigt lekfull och 
gillade Spiderman”. Genomgående var att barnen i åk 4 bedömde att Dylan gick 
i mellanstadiet, medan barnen i åk 6 gissade högstadiet eller gymnasiet.
Ännu ett tolkningsmönster kunde vi skönja, ett som Stuart Hall saknar 
beteckning för men som vi vill kalla ”revelaing reading”, dvs genomskådande 
läsning. Detta tolkningssätt kommer fram i de svar där barnen visar att de 
avslöjat att det handlar om ett skådespeleri ”det är coolt att man kan leva sig in 
i en roll så... och ändå spela barn”, ”i verkligheten (avslöjar att det är ett 
skådespel) så jobbar han”.

Fråga 3
Producenterna var intresserade av att få veta huruvida barnen kunde se de 
redigeringstekniska greppen för gestaltandet av utvalda abstrakta händelser 
(händelser i förfluten tid). Blev dessa gestaltningar begripliga? Och kan barn i 
målgruppen (mellanstadieåldern) tolka dessa abstraktioner? För att få svar på 
frågan valdes den scen i filmen som visar det tydligaste exemplet på 
multimodalitet. 
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Scenen utspelar sig vid Norre Port i Halmstad under den tid då Halmstad var 
danskt. Den svenska kungen kommer på besök med tio tusen soldater i släptåg 
för att inta och ta tillbaka Halmstad i svensk ägo. På grund av de tekniska 
svårigheterna för producenterna att visa tio tusen soldater i bild valde de att 
endast filma den svenska kungen och låta den svenska hären tala genom 
ljudbilden. Soldaterna och dess hästar framträder endast genom off ground ljud 
och det var viktigt att barnen förstod vilket motstånd danskarna ställdes emot.  
 
För att ytterligare försvåra kommunikationen spelas rollerna av huvudpersonen, 
den svenska kungen samt en ställföreträdande dansk soldat av samma person. 
Alla talar med varandra genom klipp och producenterna ville ta reda på om 
barnen förstod detta berättartekniska grepp som kan förefalla ganska avancerat.

Producenterna uttryckte sin avsikt (producentintervjun 2010-05-17) så här:
”vi ville klippa filmen så att barnen förstår att allt som händer händer i Dylans 
huvud, eftersom han spelar alla roller själv. På så sätt ville vi uppnå en komisk 
effekt. ”
Scenen, sedd ur textperspektivet: 
Dylan samtalar med sig själv genom att filmen visar Dylan på tre ställen (i tre 
roller) i en drömscen. Scenen är inspirerad av Monthy Pyton-filmerna, en 
konnotation som rimligen ligger utanför mellanstadielevernas ramar. Av intresse 
från producenterna var att se hur scenen tolkades av barnen. 

Därför ställdes frågan: Hur kunde Dylan vara tre personer på samma gång?
Barnen i åk 6 hade samtliga en ”preferred reading”, enligt Stuart Hall. Just så 
som producenterna avsett: ”det var som en dröm inne i hans huvud” eller som 
en annan i klassen formulerade det ”han var inte på tre ställen samtidigt, det 
var som han hittade på”.

Bland barnen i åk 4  uppstod livliga diskussioner om hur scenen hade spelats in.
Det verkar som att förmågan att uppfatta abstraktioner utvecklas någonstans 
mellan åk 4 och åk 6, för i åk 4 hade så gott som alla barnen en ”negotiated 
reading” enl Stuart Hall.”VAR det verkligen Dylan som var alla tre?” var ett 
typiskt svar, liksom ett besviket (då produktionssättet avslöjats) ”det verkade 
iallafall som att de var tre”.
Återigen märkte vi att Stuart Halls teorier om ”readings” inte räcker till för 
filmmediet. Halls modell kräver ännu en kategori, den vi vill kalla ”revealing 
reading”, en läsning som genomskådar de gestaltande greppen. Några exempel 
hämtade från svaren i åk 4: 

”dom visade aldrig alla tre samtidigt” visar att barnen tänker 
”redigeringstekniskt” liksom ”tog det inte lång tid att filma? Säga tre ord... 
stanna... säga tre ord igen … stanna” och också ”ni klipper, typ... från den ena 
till den andra: bla, bla, bla... och så till nästa: bla, bla, bla...”
Vi finner det mycket intressant att barnen utvecklat denna förmåga att 
genomskåda. Vi ser här ett område för vidare studier. Utifrån de svar barnen i åk 
4 gav kan vi bara spekulera i att det har att göra med den tekniska utvecklingen: 
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”ni gör pauser, så som man kan göra med mobilen”.

Dock tycks barnens erfarenheter av redigeringsteknik inskränka sig till 
mobiltelefonens möjligheter:”asså på mobiler och så … där brukar man se när 
man klipper, men jag såg inget sånt”. Pojken verkar förvirrad, känner inte till 
redigering i dator, men har mobilens alla faciliteter som referens. En reflektion 
som vi gjorde, utifrån vår inriktning på medieproduktion, är att dessa barn inte 
har fått möjlighet att pröva att jobba med filmmediet själva, detta trots att de 
flesta datorer idag är utrustade med enkla redigeringsprogram och att de flesta 
av barnen redan är i besittning av filmkamera via sin mobil. Här skulle man 
önska att skolan satsade på mediepedagogik. 

Fråga 4
Ännu en fråga kring abstraktion intresserade producenterna. Då fråga 3 ville ge 
svar på huruvida barnen uppfattade en abstrakt händelse, gick fråga 4 vidare för 
att undersöka om barnen kunde uppfatta en abstrakt känsla (en känsla som inte 
gestaltades med stora gester och ljud av typen skrik, gråt e dyl). En scen valdes 
ut där Dylan har dåligt samvete. Han har, i en av de gestalter som han 
föreställde i den scen som fråga 3 skildrade, råkat göra sig skyldig till den brand 
som utplånade hela Halmstad år 1619. Nu förstår han att branden var hans fel 
och han överväldigas av känslan, vilket gestaltas i bild genom att han bälgar i 
sig saften han just håller på att dricka. Att förstå Dylans dåliga samvete kräver 
inte bara att kunna tolka detta uttryck för frustration, det kräver också att man 
förstått händelsen med branden.

På frågan, Varför dricker Dylan saften så fort? fick vi i åk 6 endast ett svar. 
Övriga elever satt tysta och frågande, men en flicka svarade ”för att han hade 
skickat alla soldaterna till Övraby så att de eldade ner en kyrka på hemvägen. 
Han tyckte liksom att det var hans fel.” 

När frågan ställdes till grupperna i åk 4 utbröt i alla grupper diskussion. Det 
allmänna intrycket var att eleverna inte förstått gestaltningen alls men vid 
närmare analys av våra intervjusvar ser man att graden av förståelse varierar, 
allt från att inte ha förstått ”han var väl törstig” och ”för att han vill ut och 
forska direkt” till att ”han kom ihåg... han såg inuti vad som hände” och ”han 
hade gjort nåt fel”.
Vi ser att barnen har olika mognadsgrad för att tolka abstraktioner och vi finner 
detta vara ett intressant ämne för vidare forskning.

Fråga 5
Vi hade också med en fråga som skulle visa huruvida barn idag och i denna 
ålder överhuvudtaget intresserar sig för lokal historia: Är det intressant att få 
veta mer om Halmstads historia? Filmen om Dylan följer en tradition inom 
pedagogiken, att via gestaltande och fantasi förmedla kunskap om hembygden. 
Mer än hundra år har gått sedan Selma Lagerlöf fick uppdraget att förnya 
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undervisningen om Sveriges geografi med sin berättelse om Nils Holgersson. 
Trots den explosionsartade tekniska utvecklingen mot ett multimodalt 
berättande har, efter vad vi kunde konstatera vid våra besök i skolorna, inte 
mycket hänt inom undervisningen i hembygdskunskap. Därför var 
producenterna intresserade av att höra om barnens intresse för lokal historia och 
också om barnen nämnde något om att historien presenterades som en film.

I åk 6 var intresset ljumt: ”jo, kanske lite” och ”ja, lite grand”. När en av 
intervjupersonerna uttryckte det så här: ”inte i verkligheten, men när man får se 
det på film, så...” nickade resten av gruppen.

I åk 4 utbröt en livlig diskussion om just Halmstad som stad: ”det är kul att 
känna – wow! Där har jag varit”, ”Det var ju Europa och tjuren! Där var jag 
igår!” och ”Filmen var kul för man såg och kände igen platser”. 

Även halmstaddialekten (som Dylan talar) lyftes fram: ”Han sa koarset 
(korset) ..(allmänt skratt)”, ”han snacka dialekt! Toerget (torget), toerta (tårta), 
koerv (korv).. (skrattar hjärtligt).

När intervjuaren, i samtliga grupper i åk 4, blev tvungen att precisera frågan: 
”är det intressant att få veta mer om Halmstads historia?” blir svaren jakande: 
”Ja, det är kul. För man är ju från Halmstad.” och ”Intressant, ja, för man 
kommer ju härifrån”. 

Barnens läsning, enligt Stuart Hall, är ”preferred” (i enlighet med 
producenternas intentioner). Filmen tycks ha skapat närhet, identifikation och 
jag-bekräftande, precis som avsikten var. ”man känner igen sig – det var kul!”.
I en av grupperna (om fyra barn vardera) svarade tre av fyra jakande på frågan 
om det var intressant. Den fjärde, en inflyttad göteborgspojke hade en 
”oppositional reading” och sade att filmen skulle ha varit rolig, om den bara 
handlat om Göteborg! Och tillägger ”kan ni inte göra en sån film om Göteborg 
också?”.

Fråga 6
Ytterligare en fråga ställdes, för att sammanfatta vilket intryck barnen fått och 
om något etsat sig fast: Vad minns du starkast från filmen?
Producenternas intention var att ”lyfta fram Dylan och genom honom skapa 
engagemang och intresse för de platser och den historia som presenteras”.

Textperspektivet visar Dylan i så gott som alla scener och bilder, filmen igenom. 
Det narrativa kretsar kring Dylans person och de erfarenheter han gör. 
Barnen erbjöds att teckna svaret på frågan om vad de mindes starkast, något 
som barnen i åk 6 aktivt avböjde (det verkar som att ”rita” betraktas som 
barnsligt när man kommit upp i åk 6). Barnen (fyra elever) i åk 6 svarade 
istället muntligt. Ett av svaren kan, med Stuart Hall, rubriceras som 
”negotiated” (ifrågasättande):
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”tröjan, varför hade han en sådan tröja (Spidermantröja)?”. Övriga tre svar 
visar på en preferreed reading, där särskilt producenternas önskan om 
identifikation besannas: ”Torget som han var på har jag varit på”, ”I den 
fotoaffären (Göte Karlsson) köpte jag min kamera” och ”han cyklade till 
biblioteket och forskade”.

Barnen i åk 4 gav sig däremot genast i kast med tecknandet:

6 av 13 barn ritade den abstrakta scenen med danskar och svenskar vid Norre 
Port.
1 (samma pojke som beskrivs nedan, med ”oppositional reading” till det mesta i 
filmen) av 13 ritade en flagga (från samma scen).
7 av 13 bilder visar Dylans person.
2 av 13 bilder tar fasta på att Dylan spelar TV-spel.
2 av 13 bilder tar fasta på att Dylan söker kunskap genom böcker.

Vid intervjutillfällena hade vi vår uppgjorda intervjuguide och vi höll oss så 
strikt det gick till den. Dock var det bland de pratglada fjärdeklassarna svårt att 
avhålla sig från dessa extrafrågor:

Extrafråga 1 
Tyckte ni att filmen blev långtråkig någon gång?
Samtliga svar utom ett visade på en ”preferred reading”. En pojke, som på 
samtliga frågor visat låg igenkänning och svårighet att tolka, gav uttryck för en 
”oppositional reading” ”alltså, det kunde ju ha varit kul om man fick se nått nytt 
som man inte kände igen. Typ två saker av nio kunde ju ha varit nått nytt”.
Denne pojke ritade svenska flaggan.

Extrafråga 2 
Vad var kul med filmen? Svaren här visade på ”preferred reading” enligt Hall. 
Igenkänningsfaktorn var hög: ”det var kul att filmen handlade om... alltså om 
vardagen.... alltså liksom att mamman tjatar om att göra läxan och sluta spela 
och så” liksom att flera barn i åk 4 tycktes gilla att få lära sig mer om 
Halmstad, ”det var kul, jag visste till exempel inte det där om Övraby”, ”om vi 
inte hade lärit oss det förut så skulle man ha lärt sig ganska mycket”.
Det var för övrigt samma barn som ritade de mest innehållsrika teckningarna 
med många detaljer. 
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7.2 Summering

Vårt syfte var att undersöka hur filmens narrativa element uppfattas genom att 
jämföra producenternas avsedda intentioner med barnens läsning, enligt Stuart 
Hall. 

Berättande handlar inte bara om vad som hörs och syns i bild. Även 
redigeringstekniska grepp spelar stor roll för berättandet och hur något tas emot.  
Att vi klipper till en närbild på Dylan i stället för en helbild gör exempelvis att 
fokus läggs vid Dylans inre känslor snarare än vid hans kroppsspråk. Hur detta 
fungerar i praktiken för barnen kunde vi inte veta innan vi visat filmen.

För att besvara vår huvudfråga valde vi att ställa ett antal delfrågor till barnen 
kring specifika händelser i filmen. Vi ville ta reda på om barnen förstod de 
narrativa grepp vi använder oss av. Till exempel frågade vi barnen; ”Varför 
dricker Dylan saften så fort?” för att se om barnen förstod att Dylan skämdes. 
Med hjälp av dessa svar tror vi oss kunna utröna om barnen förstått filmens 
berättarmässiga element. 

Vi ville också ta reda på om barnen kunde identifiera sig med Dylans rollfigur 
trots att han är en vuxen som spelar barn. Vi gör bedömningen att barnen 
faktiskt accepterar detta grepp. När vi frågar vilken klass Dylan går i får vi 
blandade svar men alla är överens om att han faktiskt är ett barn. 
Kanske underlättar det att detta redan är en etablerad konvention inom svensk 
barn-TV. 

Vi fann att barnen fäst sig vid en scen där Dylan spelar tre olika personer med 
hjälp av klippteknik. De var mycket intresserade av att veta hur vi åstakommit 
detta. Barnen tänker redigeringstekniskt och ställer frågor kring hur vi gjort. 
”Ni klipper typ från den ena till den andra”, ”Ni gör pauser så som man kan 
göra med mobilen.” Barnen har en läsning som genomskådar de gestaltande 
greppen. Vi märker att Stuart Halls brepp inte räcker till för filmmediet. 
Ytterligare en kategori behövs, en avslöjande läsning som vi kallar revealing 
reading.

Efter att vi studerat transkriberingarna ett flertal gånger har vi, precis som 
Halkier2 säger, funnit saker som vi först inte lade märke till under själva 
fokusgruppintervjuerna. Vi ser tydligt att Halls begrepp (preferred reading, 
negotiated reading samt oppositional reading) är användbara för att förstå hur 
filmen tagits emot av barnen även om vi finner svårigheter med att applicera 
dem på film som medium och därför tillförde en kategori vi kallar revealing 
reading. 

Genom att vi vid transkriberingen var noga med att skilja informanterna åt, kan 
vi nu se att samma typ av åsikter återkommer hos vissa informanter. Vi kan 
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urskilja en förhandlande avläsning hos en pojke (med rötter i Göteborg), han 
tyckte genomgående att serien var bra, ”om den bara hade utspelat sig i 
Göteborg”. Han uppmanade också producenterna  att göra en likadan film i 
Göteborg. Som filmen var nu tyckte han inte att den var bra. 

Ett annat exempel på avståndstagande avläsning (oppositional reading) kunde vi 
se hos en annan pojke. Han ställde sig gång på gång i direkt motsats till vad alla 
andra elever ansåg om filmen. Det var samma kille som hade svårt att förstå 
filmens fantasiinslag och som ritade en mycket enkel teckning. 
Han ville att allt som visades skulle vara precis så som saker fungerar i 
verkligheten. Han ansåg filmen enformig. ”Man ser man ju inget nytt, kunde 
vara kul att någon gång få se något nytt som man inte känner igen”. 

I enlighet med Hall kan vi också se en flicka som har en föredragande 
(preferred) avläsning. Hon hade lätt för att leva sig in i de gestaltande inslagen 
och kunde förstå Dylans tankar och humor. På teckningen ritade hon hela hären 
och tiotusen soldater (detta syns inte i bild, men förs fram narrativt av 
ljudbilden - som ”ground” enligt van Leeuwen3)
Här är det tydligt att producenternas intentioner möter en preferred reading hos 
flickan.

Samhället är i ständig förändring och sätten att kommunicera förändras hela 
tiden, säger Caroline Liberg under rubriken ”Språk och kommunikation” i en 
skrift från Myndigheten för skolutveckling4 . Därför var det intressant för oss att 
konstatera att, i en vanlig klassrumssituation och med ett ”gammaldags ämne” 
som hembygdskunskap, upplevs filmmediet som nytt. Den entusiasm, med 
vilken barnen tog emot vår ”text”, gick inte att ta miste på. Vi tycker oss också 
ana ett slumrande intresse hos barnen att själva få uttrycka sig med film som 
medium.

Frågeställningar
Vi ville ha svar på frågan ”Vem är Dylan?” för att få en känsla av om det gick 
att identifiera sig med huvudpersonen. Många av informanterna hade tagit fasta 
på saker i filmen som de kände igen, t ex miljöer: 

”där var jag igår”, ”jag vet vilket hus han skulle sett om han hade vänt sig om” 
och (om Övraby) ”undrar var det ligger – jag vill åka dit”, men också Dylans 
kläder och tillhörigheter (cykeln, ryggsäcken, tröjan).
Dylans sätt att tala på var något som uppskattades av barnen överlag. Hans 
halmstaddialekt: ”han pratar som … ja, som här”, men också hans slang i 
kontrast till bibliotekariens korrekta språk ”han sa bara ...sjysst, tjena..och 
tja!” framkallade skratt.

Med vår fråga om hur Dylan kunde vara tre personer samtidigt ville vi få veta 
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om barnen kunde föreställa sig en historisk scen, på samma sätt som den 
gestaltades, ”tänktes i huvudet”, av Dylans själv. Det var tydligt att förmågan 
att föreställa sig är olika utvecklad hos olika barn. Flera var helt med på noterna 
och förstod att scenen utspelades ”alltså.... inne i huvudet på honom” och att 
Dylan ”tänkte lite hur det kunde va”, medan några barn inte alls förstod. Detta 
var samma barn som intog en oppositionell läsning, enligt Stuart Hall. För detta 
syfte borde vi ha tagit oss tid till resonemang med barnen kring deras teckningar 
– säkert hade fler intressanta synpunkter kommit fram.

Påfallande stort var intresset för de redigeringstekniska knepen. Detta 
framkommer när vi läser barnens svar på frågan om vad de fäst sig vid, liksom 
frågan om Dylan som tre personer. Intressant är också att barnen tror att de 
känner till  hur redigeringen går till. De refererar till sin egen verklighet och 
förklarar hur producenterna gjort, men med sina egna referenser från framför 
allt mobiltelefoni. 

”alltså.. ni gör pauser, så som man kan göra med mobilen”, ”ni klipper från 
en till en annan, så som man kan göra på mobilen”, ”tog det inte lång tid? 
Alltså att säga tre ord, stanna, så säga tre ord och stanna”. 

Tydligt är att barnen har kunskapen att själva uttrycka sig med filmmediet. Med 
de nya telefonerna har de också verktygen att filma och deras intresse verkar 
stort för just redigering, något skolan skulle kunna ta fasta på och använda 
pedagogiskt. Skolorna har datorer och dessa är utrustade med 
redigeringsprogrammen Windows MovieMaker eller iMovie (beroende på 
operativsystem).

Vi vet att barn är storkonsumenter av film, även om vi inte kunnat belägga 
denna iakttagelse med statistik5. Vid vår undersökning var det tydligt hur 
intresserade de också är av hur man gör film. Vi ser det som ett viktigt område 
att utveckla. Det är viktigt att öppna barnens ögon, som filmkonsumenter, men 
också att låta resonemangen om ”det vidgade textbegreppet” bli verklighet 
genom att låta barn få tillgång till ännu ett språk, det audiovisuella. Detta 
resonemang stämmer väl överens med Kulturrådets tankar i skriften ”Barns och 
ungas kultur”6 :

”Under de senaste tio åren har det skett ett paradigmskifte vad gäller synen på 
kultur för barn och unga. Inom barnkulturforskningen talar man idag om kultur 
för barn, kultur med barn samt kultur av barn. Dessa olika former överlappar 
och samspelar med varandra. 
I och med det nya paradigmet erkänns barn som kompetenta medskapare av sin 
egen kultur. ”
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Vi skulle vi vilja se en satsning i Halmstads åk 4-klasser med inriktning på film 
och lokalhistoria. Den skulle kunna se ut på till exempel följande sätt:

1. Studiedagar för lärare i åk 4. Lärarna får se filmen om Dylans historia 
och diskutera den, träffa filmarna, mediastudenter (från ovanstående 
utbildningar), historiker och huvudrollsinnehavaren (tillika läraren) Dylan 
för diskussioner och tips om hur man kan  jobba med ämnet lokalhistoria, 
kopplat till film.

 2. Barnen i åk 4 får se filmen ”Dylans historia”. Man kan visa avsnitt för 
 avsnitt, som inslag i undervisningen  (allt enligt tankarna om ”det vidgade 
 textbegreppet”).

 3. Inspirerade av punkterna 1 och 2 jobbar man med den egna 
 lokalhistorien ute på skolorna. Studierna kan ske i samarbete med den 
 lokala hembygdsföreningen som ofta välkomnar samarbete med barn. 
 Barnen använder filmkamera eller mobiltelefon för att dokumentera och 
 samla in material om bygden.

 4. Vi tänker oss ett ambulerande filmpedagogiskt team, bestående av 
 intresserade praktikanter från någon/några av filmutbildningarna 
 (MKV-programmet vid Högskolan i Halmstad, gymnasiernas 
 medieprogram samt Katrinebergs folkhögskolas filmlinje) som besöker 
 skolorna och hjälper dem igång med arbetet, håller lektioner i enkel 
 filmanalys, redigeringsteknik, manusskrivande mm.

 5. Barnen visar sina egna filmer – inte bara för skolan utan gärna i form av 
 en filmfestival dit Halmstadborna bjuds in.

En replik hämtad från intervjuerna med ”våra” barn var: ”kan man hyra denna 
filmen?”. Självklart är det en replik som gläder en producent. Men för att vi ska 
få en generation medvetna filmläsare enligt Hall7  krävs något mer: vi måste ge 
barnen redskapen. Film är ett multimodlat språk, enligt Kress & van Leeuwen8.
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Kapitel 8
AVSLUTANDE DISKUSSION
Vårt uppsatsarbete och intervjuerna vi gjorde i samband med det har givit oss 
nya perspektiv på den medieforskning vi tagit del av under utbildningen. 
Fortfarande är det Stuart Halls tankar från 1980 som är den dominerande 
diskursen, men kanske har den hastiga tekniska utvecklingen under den senaste 
tioårsperioden gjort att hans kommunikationsmodell måste modifieras? Här anar 
vi ett område för framtida problematisering och forskning.

Vår huvudfråga var: inspirerar filmen ”Dylans historia” till intresse för 
Halmstads historia för mellanstadiebarn som bor i Halmstads kommun? 
Här skulle ha krävts ämnesdidaktiska studier och vidare forskning.
Vår hypotes var att filmens målgrupp var barn i åk 4. För att kunna ge ett 
entydigt svar hade krävts att vi visat filmen för flera barn ur flera olika 
årskurser. Men redan vårt begränsade urval visade att vårt antagande stämde. 
Eleverna i åk 6 var mindre intresserade medan de i åk 4 överlag uppskattade 
filmen.

Vi nöjer oss med det svar vi fått på vår fråga och ser nu att filmen skulle kunna 
komma till användning inom skolorna. Det var också det intryck vi fick vid 
samtalet med kommunens barnkultursamordnare. Det finns ett tomrum som 
filmen om Dylans historia skulle kunna fylla. Därför skissar vi på en modell till 
ett filmpedagogiskt och lokalhistoriskt arbete bland mellanstadiebarn i 
Halmstads kommun.
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När vi ser på vår studie genom Stuart Halls glasögon blir det uppenbart att han 
inte vägt in producentperspektivet i sina teorier. Barnen i dag förstår och 
funderar över hur filmen är producerad rent tekniskt. Hur bilderna fogats 
samman och hur ljudet placerats för att tillsammans bilda meningsskapande. 
Produktionsdelen är inte oviktig för resultatet och att barnen själva belyser detta 
var värt att notera.   

8.1 Områden för framtida forskning

Medieforskningens kulturstudier daterar sig tillbaka till 1980-talet. De fokuserar 
på hur texter kodas och avkodas och hur denna process styrs av ideologier och 
maktstrukturer i samhället. Kulturstudierna, där Stuart Hall har kommit att bli 
den främste företrädaren, bygger på marxistisk teori om att sociala fenomen inte 
kan ges en betydelse en gång för alla. De är historiskt avgränsade och 
föränderliga i en dialektisk utveckling. Kulturstudierna intresserar sig för 
människors vardag och populärkultur liksom för sammanhanget mellan politik, 
ekonomi och kultur.
Inget område i vår vardag har genomgått större förändring under tiden från 1980 
tills nu. Föränderlighet och dialektisk utveckling inom tekniken och IT präglar i 
högsta grad den senaste 35-årsperioden.

De barn som nu är i mellanstadieåldern (våra intervjuobjekt) föddes i slutet av 
1990-talet. De är jämngamla med Internet, bärbara datorer, mobiltelefoner och 
den digitala tekniken som har gjort det möjligt för vem som helst att erövra 
medierna. 

Hur en film kommer till - det som för 20 år sedan var en kunskap för de få - är 
för dagens barn greppbart. De använder själva redigeringstekniska grepp när de 
filmar med sina mobiltelefoner. De tittar på, eller för att tala med Stuart Hall 
”avläser”, film på ett helt annat sätt än tidigare generationer (jmfr när montagets 
fader, Eisenstein, fick publiken att verkligen tro1 att barnvagnen rullade nerför 
trapporna i Odessa). Vi ser i vår undersökning att detta avspeglar sig på barnens 
läsning av filmen. De verkar tillämpa en ”avslöjande” läsning där de resonerar 
om hur filmsekvenserna är gjorda. Stuart Halls modell med tre ”läsningar 
(dominant, resistant, negotiated reading) behöver enligt vår erfarenhet från 
denna undersökning kompletteras med ännu en ”reading” (revealing reading).
Hur denna avslöjance läsning går till vore ett intressant ämne för vidare 
forskning kring barn och medier, anser vi.
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Det vidgade textbegreppet: 
 http://www.ur.se/play/153250  (2010-05-16) 

Teckningar

Se bifogat dokument.
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