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ABSTRACT 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en receptionsanalys av Härskarringens bilder av män 
diskutera mediepedagogikens roll i skolan, samhället och i elevens skapande av en egen 
kulturell identitet. Jag har genomfört två gruppintervjuer med totalt sex respondenter, tre 
pojkar och tre flickor. Detta källmaterial analyserades med hjälp av annan vetenskaplig 
forskning och teori. Min undersökning visar att elevers kulturella identitet delvis är 
sammankopplad med hur man uppfattar medier. Respondenterna problematiserade även 
medias inverkan i skapandet av en kulturell identitet. De menade att det var lätt att ryckas med 
i handling och de värderingar som finns i Härskarringen. Men de uttryckte också en vilja att 
kunna titta kritiskt på populärkulturen och hålla sig på avstånd. Uppsatsen utmynnar i en vilja 
om en generell mediepedagogik som genomsyras av en förståelse för elevens befintliga och 
pågående kulturella identitetsprocess.  
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DEL I 

Inledning 

Under de senaste åren har samhället genomgått något av en informationsrevolution. 

Massmedia har aldrig varit mer lättillgänglig och så väl utspridd i samhällets alla skikt. 

Medias bilder och ord är något som är ständigt närvarande hos oss, var vi än går. En av 

anledningarna till denna utbreddhet är den tekniska utvecklingen. Tekniken är idag mer 

lättförstådd och kan användas av allt fler människor. Alla människor kan bli en ansvarig 

utgivare.1 En annan anledning är också den explosionsartade kommersiella marknaden som 

har insett medias sprängkraft. Genom media skapas många av våra verkligheter. Media har 

nästintill monopol att informera oss om händelser runt om i världen. De skapar en symbolisk 

verklighet. Det är också från media som våra föreställningar om hur vi ska bete oss formas. Vi 

kan säga att genom media lär vi oss hur vi ska uppfylla de samhällsroller vi har, t ex man och 

kvinna.2  

 

Samtidigt har klyftan mellan vuxna och ungdomars kultur ökat. Dels handlar det om att 

samhället har ett snabbare tempo, men också att ungdomars kultur alltid har setts som något 

avvikande. Ungdomskultur är ofta stämplad med en ”skräp-stämpel”. Men ändå så ökar 

ungdomars konsumtion av just denna kultur. Denna ökning har inte passerat obemärkt. 

Ramaskrin ekar från historiens moralväktare. Redan under början av vårt sekel har ungdomars 

kultur setts som något avvikande, ett exempel är diskussion om dansbaneländet i skiftet 

mellan 1930 och 40-talet. Ungdomars beteende kopplades samman med musiken och sågs 

som ett hot mot samhället.3 Idag hör vi varningar om videovåld och andra destruktiva 

handlingar som kopplas till populärkulturen. Denna uppdelning får konsekvensen att 

ungdomars tillvaro skiljer sig markant från den vuxna, vilket i sig kan göra att vuxna känner 

sig osäkra på vilka krav man kan ställa på sina barn, men också vad som anses som viktigt för 

barnet.4

 

                                                 
1 Edlund E. Skolan och de rörliga bilderna 1986 s. 9 
2 Rosenberg G. Tankar om journalistisk 2000 s. 137-154 
3 Hedlund i tidningen Allt 1945.  
Hämtat från Bengtsson B. Ungdom i fara: ungdomsproblem i svensk spelfilm 1998 
4 Edlund s. 9 ff. 
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Mitt i detta virrvarr finns skolan. Skolan som för många ungdomar är den plats där de 

spenderar en stor del av barndomen och tonåren. Vilken roll ska skolan spela? Ska vi, skolan 

och lärarna, bortse från populärkulturen eller ska vi omfamna den? Jag menar att 

populärkultur i skolans värld idag nedvärderas. Skolan måste se att det är elevernas kultur 

som bortses. Man kan inte fånga elevernas intresse för något som de inte kan relatera till. 

Därför måste skolan ta detta på större allvar. Att använda sig av populärkultur i 

undervisningen har flera fördelar, det skapar en länk till ungdomars vardag och bidrar till att 

ungdomar blir mer motiverade. Dock måste innehållet diskuteras och reflekteras över så att 

ungdomarna kan utvecklas till kritiskt tänkande medborgare.  

 

Jag ser diskussion och reflektion som nyckeln till att uppfylla läroplanens mål:  

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som 
vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män[…]Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 
unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet.5

I denna uppsats kommer jag att diskutera mediepedagogikens roll i skolan, med källmaterial 

från en receptionsanalys med ungdomar kring tre spelfilmer. Den analysen kommer att 

fokusera främst på könsroller.  

Film är fiktion. Men samtidigt är film ett samhällsfenomen. Den är skapad av människor som 

alla är påverkade av samhällets strukturer. Man kan säga att film är kulturella fenomen i ett 

samhälle som består av olika spänningar om makt. Film berättar om relationer till samhället 

och utgör därmed en del av alla de fenomen som skapar mening.  

Tankar kring uppsatsämne  

Under hela min studietid har frågan om kvinnor och mäns olika situationer i samhället funnits 

med mig. Jag har också funderat mycket kring var man får sina olika föreställningar om vad 

som är eftersträvansvärda karaktärsdrag. Under min praktik så har jag också observerat hur 

tjejer och killar intar olika roller. Visst är detta en generalisering, men jag anser att man till en 

viss del måste kunna generalisera för att kunna dra slutsatser. Dessa intagna roller blev väldigt 

tydliga när jag var med en elevgrupp och diskuterade tv-program.  

                                                 
5 Lpf 94 www.skolverket.se 2005-11-10 
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Det aktuella tv-programmet var Sex and the City. Detta är en serie som handlar om fyra 

väninnor och deras äventyr i storstaden. Karaktärerna har väldigt olika personligheter, 

Miranda som är ordentlig och ”rejäl”, Carrie som är trendig och storstadstjej, Charlotte som är 

den romantiske och Samantha som är den sexuellt frigjorda och tuffa tjejen. De tjejer som var 

med i denna grupp kunde alla definiera sig i någon av dessa karaktärer. Men de uttryckte 

också viljan att erhålla vissa av de andra karaktärernas egenskaper; man ville vara frigjord 

som Samantha och cool som Carrie. Även de killar som var med i gruppen var aktiva i 

diskussionen. De reflekterade över hur de ville att deras blivande flickvän skulle vara.6 Det 

som var slående av denna diskussion var hur självklart det var för dessa ungdomar att se sig 

själva i karaktärerna, eller hur de skapade en bild av hur deras blivande flickvän skulle vara. 

De såg inte dessa karaktärer som fiktiva utan som något verkligt man kunde förhålla sig till.  

 

Detta var väldigt intressant eftersom jag, när jag läste samhällskunskap D vid Högskolan 

Dalarna, skrev en uppsats kring hur bilden av män framställs i film. Detta gjordes utifrån en 

enkätundersökning med unga män vid en gymnasieskola. De fick svara på vilken som var 

deras favoritfilm och svaret blev Sagan om ringen – trilogin. Min observation visade att den 

uppsatsen var väldigt relevant i ungdomars vardag. Jag har fortsatt att fundera kring detta 

tema och även vilken roll skolan kan ha i denna situation. Tankarna och inspirationen har 

utmynnat i det syfte som denna uppsats berör. 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utifrån en receptionsanalys av  

Härskarringens bilder av män diskutera mediepedagogikens roll i skolan,  

samhället och i elevens skapande av en egen kulturell identitet .7  

                                                 
6 Observation genomförd 2005-10-12 
7 Val av film motiveras närmare under avsnittet Bakgrund 
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Tidigare forskning 

Forskning om mediepedagogik 

Forskning med inriktning mot ren mediepedagogik är relativt outforskat. Snarare forskas det 

mer om hur media kan integreras i andra ämnen, t ex svenska eller bildämnet. Trots denna 

vetenskapliga brist har jag valt ut ett antal forskare och rapporter som jag anser vara relevanta 

för denna uppsats syfte. 

 

Skolverket lanserade 1995 ett skolutvecklingsprojekt som hette Skola i utveckling. Detta 

projekt var en samlad beteckning för sju utvecklingsområden varav bild och media var ett. 

Syftet var att genom rapportörer undersöka skolors intentioner med utvecklingsarbete, vad 

man gjorde och vad resultatet blev. Det som beskrivs var en process under två år. Denna 

undersökning resulterade i en rapport som heter Bland eldsjälar och esteter. I denna rapport 

redovisas olika praktiska tillvägagångssätt som jag inte kommer att redovisa här.8 Jag tyckte 

dock att det var intressant att se vilka intentioner och mål skolan hade med 

mediepedagogiken.  

 

Dessa utvecklingsmål sammanfattas i följande modell: 

 

  Vad vill skolorna utveckla?  
 
Eleverna  Pedagogerna   Verksamheten 
 
Identitet  Synsätt   Innehåll 
- Individ  - Kunskapssyn   - Inom ett ämne 
- Grupp  - Elevsyn   - Hela skolan 
- Ämnesintegrering  
Medvetenhet  Arbetssätt   Kontaktyta 
- Mediesamhällets faror - Metoder   - Internt på skolan 
- Kulturella värden - Handledarrollen  - Externt 
Bild och mediekompetens Bild och mediekompetens  Organisation 
- Skaffa sig verktyg 
- Yrkeskompetens 
 

Figur ett: Utvecklingsmål för deltagande skolor i Skola i utveckling9

 
                                                 
8 För mer utförlig beskrivning se Bland eldsjälar och esteter; en rapport om 40 skolors arbete med bild och 
media Skolverket 1999. Anledningen till detta är att denna uppsats inte har några intentioner att vara en 
metodikhandledning, utan snarare en analytisk och diskussionsfrämjande plattform. 
9 Bland eldsjälar och esteter; en rapport om 40 skolors arbete med bild och media Skolverket: Stockholm 1999 
s. 13 
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Enligt figuren ovan ser vi att skolans huvudsakliga mål är att utveckla eleven, sen 

pedagogerna och till sist verksamheten. Slutsatsen av denna rapport är att skolor genom 

utvecklingsarbete måste hålla sig ajour med samhällets kulturella utveckling. Många av de 

skolor som deltog i projektet hade redan insett detta då de bland annat satte upp som mål att 

utveckla elevernas identitet. Målen, menar rapportens författare, kan uppnås genom en 

medveten bild och mediepedagogik. På deltagande skolor utvecklades pedagogerna till att inta 

en handledarroll i elevens eget sökande efter kunskap. Men det var inte bara eleven och 

pedagogens roll som ändrades på dessa skolor. Även verksamheten har genomgått en 

förändring. Tid och rum har blivit allt mer uppluckrade, schemastrukturer bryts och skoltid 

och fritid blandas. De tidigare uppsatta målen uppnåddes.10  

 

Även forskaren Elisabet Edlund har använt sig av exemplifiering i sin rapport av praktiska 

moment. Hon har fokuserat mer på hur man kan använda sig av mediala tekniker, såsom att 

göra film, tidning eller liknande för att skapa en förståelse hos eleverna kring media och dess 

sammankoppling med samhället. Även denna författare betonar vikten av en medvetenhet hos 

pedagogen.11 Med hjälp av medierna skapar eleverna en verklighet, en verklighet som Edlund 

anser att skolan ska vara en motpol till.  

 
 Här har TV ett stort ansvar, liksom även skolan, när det gäller att peka på de 
 skevheter som finns i massmedias verklighetsbild.12

 

Ett gott exempel på hur skolans medieverksamhet och samhällets kulturella normer samspelar 

är Holmberg, Lindberg och Lundbergs arbete med ett projektarbete som döptes till Tonår. De 

använde erfarenhetspedagogik när de tillsammans med en årskurs åtta diskuterade könsroller 

och ungdomars beteende, både i samhället och i medievärlden. Tillsammans inledde de ett 

projekt som kom att utmynna i dels analytiska ansatser, men också i estetiska då klassen 

producerade en programserie om hur det var att vara tonåring i dagens samhälle. Det är just 

denna blandning av analys och estetik som gör denna process utmärkande. Genom att 

analysera sig själva så finns det också en ansats till att skapa en förståelse av samhällets 

strukturer och normer. Det är inte medierna som står i centrum, utan eleven.13  

 

 

                                                 
10 Bland eldsjälar och esteter, s.. 88-91 
11 Edlund, s. 11-24 
12 Edlund, s. 21 
13 Holmberg O. mfl. Tonår. Ett projektarbete i åk 8 1982 
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Författarna skriver: 
Det är rimligt att låta eleverna använda skolan för att tala med varandra om  

 känsloladdade erfarenheter som intresserar dem, men som de utanför skolan 
 har svårt att hitta de rätta distanserade formerna för. 14

 

Det är denna blandning av samhällsanalys, medieanalys och medieanvändning som står i 

centrum för de flesta forskare inom mediepedagogiken. Jag har valt ett axplock av den 

forskning som finns för att skapa en förståelse för den forskningskontext som denna uppsats 

kommer att landa i.15  

Forskning om maskulinitet i spelfilm 

Forskningen kring könsroller inom populärkultur är ett oerhört välutforskat fält. Dock är den 

mesta av forskningen inriktad på hur kvinnor framställs i populärkulturen. Detta hänger 

samman med det faktum att en komplexare maskulinitetsforskning är en relativt ny företeelse 

inom den akademiska sfären. Länge har mansforskningen varit fokuserad på endimensionella 

bilder.16 Jag kommer att redovisa några utvalda forskare för att ge en djupare förståelse för 

hur tidigare forskning som berör mansrollen i spelfilm ser ut.  

 

Förutom min egen forskning, som kommer redovisas i ett separat avsnitt, så har jag funnit en 

författare som berör maskulinitet i spelfilm på ett allmänt plan.17 Annars så har forskningen 

varit med specificerad på samspelet med andra aspekter. Det berör t ex maskulinitet och 

homosexualitet eller etnicitet. Detta är också viktiga aspekter att ha i beaktande när man 

genomför en analys av detta slag. Dock tror jag att det även är viktigt att kunna skapa en 

allmän analys. Detta för att se om de allmänna maskulinitetsteorierna går att anpassa till 

maskulinitet i spelfilm. Jag kommer att ta upp valda exempel av tidigare forskning för att 

förankra och positionera denna uppsats i den akademiska kontext den kommer att landa bland.  

 

James I Deutsch har i boken Gender in film and the media bidragit med essän”As the World 

ends: Traditional gender roles in apocalyptic science-fiction films of the late 1990s”. I den tar 

han fasta på fyra filmer där världen står inför ett stort hot och världens befolkning står inför en 

undergång. I två av filmerna, Armageddon och Deep Impact, är hotet asteroider, som om de 
                                                 
14 Holmberg mfl, 1982  s. 133 
15 För vidare läsning rekommenderas:  
Teorier i pedagogik och litteratur och mediestudier Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.  
Film och mediepedagogik i skolan – en seminarieserie: sammanfattande rapport om 11 seminarier om film och 
mediepedagogik i skolan hösten 1999- våren 2000 Skolverket  
16 Westerberg B. Han, hon, den, det – om genus och kön 1998 s. 213-249 
17 Det berörda avsnittet är Bakgrund 
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träffar jorden kommer att utrota mänskligheten. I de andra två, Independence Day och 

Starship Troopers är det utomjordingar som är hotet.  

 

I Deutschs analys framträder tydliga mönster för männens beteende. De ska vara smarta, 

starka, känsliga, tappra och omhändertagande. Allra tydligast blir det i Armageddon där 

huvudrollen, som spelas av Bruce Willis, har många av de ovannämnda egenskaperna. Han är 

en ensamstående pappa med en dotter som han är väldigt överbeskyddande mot. Detta 

framkommer när en av hans medarbetare inleder en kärleksaffär med dottern. Han är också 

världens främste borrningsentreprenör och detta medför att det är han som räddar jorden från 

undergång. I en av slutscenerna visas karaktärens tapperhet genom att han offrar sitt liv för sin 

dotters lycka och för jordens välbefinnande.  

 

Deutschs slutsats utifrån sin analys är att det är mannens uppgift att rädda jorden. En annan av 

hans slutsatser är att när människor måste slåss för sin överlevnad blir de kvinnliga 

karaktärerna allt mer traditionella. Kvinnorna blir sittande och väntar, ofta hjälplöst, på att den 

manliga hjälten ska rädda världen och återvända. Deutsch menar att i dessa filmer förstärks 

manlig dominans och kvinnlig underordning.18

 

I sin essä ”Someone is going to pay – resurgent white masculinity in Ransom” har författaren 

Krin Gabbard analyserat actionfilmen Ransom. Själva handlingen kretsar kring ett 

kidnappningsdrama. Det är en pojke som bli kidnappad och pappan spelas av Mel Gibson. 

Pappan vägrar att tillmötesgå kidnapparnas krav på lösensumma och erbjuder istället två 

miljoner dollar till den som kan ge honom tips som kan finna hans son. Gabbard menar att det 

finns en problematik kring karaktären Tom Mullen som spelas av Mel Gibson. Tom Mullen är 

en typisk amerikansk hjälte förutom att han lever familjeliv. Gabbard menar att i de allra 

flesta fall har hjälten ingen familj, han är en ensamvarg. Som exempel tar han Clint Eastwood 

som under hela sin karriär aldrig spelat en man som befinner sig i en stabil kärleksrelation. 

Dock har ibland hans karaktärer varit änklingar eller frånskilda. I vissa filmer kan det även 

vara så att Clints karaktär uppvaktar kvinnor, men dessa filmer slutar alltid med att karaktären 

är ensam. Gabbard menar att bilden kring den amerikanske hjälten inte går ihop med 

familjemannen. Hjälten är en man som bestämmer sina egna regler och bryter mot fasta 

                                                 
18 Deutsch J. ”As the World ends: Traditional gender roles in apocalyptic science-fiction films of the late 1990s”, 
Gender in film and the media 2000. s. 39 
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konventioner, dock riskerar han gärna sitt eget liv för att rädda livet på människor i sin 

närhet.19

 

I boken Impossible bodies har Chris Holmlund analyserat maskulinitet och feminitet i 

Pumping Iron- filmerna. Detta är filmer där handlingen kretsar kring kroppsbyggare och deras 

strävan mot toppen inom sporten. Det har kommit ut två filmer och i den första är det män 

som står i fokus. Detta i motsats till den andra där kvinnor är i centrum. Holmlund har 

genomfört en analys hur kameran används i dessa två filmer och finner stora skillnader.  

 

En av Holmlunds slutsatser är att eftersom mäns kroppar inte är omgärdade av samma mystik 

som kvinnans, så har man också valt ett annat kameraspråk för att beskriva männen. Medan 

kvinnornas kroppar ofta exponeras genom inzoomningar på bröst och rumpa och panoreringar 

över deras kroppar när de duschar, fokuserar aldrig kameran på de manliga karaktärernas 

penis. Männens kropp ses som relativt oproblematiskt och därför är inte samma vikt lagd vid 

att skapa ett särskilt bildspråk och belysning.  Kvinnorna blir ifrågasatta för sin kvinnlighet i 

och med sin muskelmassa och måste hela tiden försvara och förklara att de fortfarande är 

kvinnor, medan männens muskelmassa ses som relativt oproblematisk.20  

 

Peter Lehman har i sin essä ”Don’t blame this on a girl” fokuserat på en genre som var 

populär under slutet av 70- och 80-talen, nämligen filmer där kvinnor tar hämnd på sina 

våldtäktsmän, ofta med dödlig utgång. Lehman har fokuserat på hur våldtäktsmännen 

framställs. Efter analys av ett antal filmer tycker sig Lehman se ett mönster. Filmerna anspelar 

på klassiska manliga markörer. Männen är också väldigt motbjudande och ofta använder man 

andra markörer såsom klass och etnicitet för att förstärka bilden av våldtäktsmannen. Som 

exempel framhåller Lehman filmen I spit on your grave. I den framställs männen som 

arbetarklass som för det mesta uppehåller sig vid sin bensinstation. Lehman definierar dem 

själv som ”poor white trash.”21 En av våldtäktsmännen är också mentalt efterbliven.22

                                                 
19 Gibbard K. ”Someone is going to pay – resurgent white masculinity in ransom”, Masculinity – bodies, movies, 
culture 2001. s. 9f.  
20 Holmlund C. Impossible bodies - femininity and masculinity at the movies 2002. s. 17-29 
21 Lehman P. ”Don’t blame this on a girl”, Screening the male –exploring masculinities in Hollywood Cinema 
1993. s. 108 
22 Lehman, s. 103-117 
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Teoretiska utgångspunkter 

Teorier kring media och identifikation 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa teorier kring ungdomars identitetsprocess i 

kombination med media. Då detta är ett massivt fält kommer jag att fokusera på fyra forskare. 

Dessa fyra forskare har jag valt utifrån deras framträdande position inom fältet samt att de har 

olika utgångspunkter i diskussionen kring media och identifikation. Dock utgår alla från ett 

antagande om att populärkultur påverkar ungdomar.  

 

Sociologen Thomas Ziehe tar sin utgångspunkt i en diskussion kring modernitet och de 

förändringar som skett. I och med moderniteten blev människor friställda från kulturell 

tradition, med detta menar Ziehe att människor i mindre utsträckning hämtar normer och 

föreställningar från traditionella seder och tankesätt. Alla människor berörs av denna ändring, 

dock berörs unga människor mest då de saknar minnen från den tid då kulturella sedvänjor var 

starkare. Genom media får ungdomar en syn och en kunskap om vuxenlivet som de inte hade 

innan. Ziehe ser denna friställning som något positivt då den gör människor fria från en 

kulturell tradition. I denna frikoppling blir media en nödvändig faktor. Genom olika medier 

får man normer, värderingar, identiteter och tankemönster som kan användas, prövas och 

överges. Eftersom den vuxna generationens livsstil inte längre är gällande som förebild för 

ungdomar så är media den största inspirationskällan.23

 

Litteraturvetarna Møhl och Schack diskuterar identifikationsprocess i litteraturläsning. De 

skriver: 

 
Identifikation kan åstadkommas på olika sätt. Dels med hjälp av introjektion, d v s 
att man försätter sig i den andres ställe och på så sätt lever sig in i den personen, 
dels med hjälp av projektion, som teoretiskt sett uttrycker det omvända 
förhållandet: den projicerande individen placerar andra i sitt eget ställe. 
Uppfattningen av en fiktiv person färgas således av att denna person i större eller 
mindre grad utrustas med den läsandes egenskaper, situationer och problem.24

 

Introjektion betyder alltså att åskådaren eller läsaren lever sig in i en fiktiv karaktärs liv för att 

denna besitter egenskaper som åskådaren själv saknar. Introjektion bygger då på bristande 

likhet. Projektion å andra sidan är en upplevd likhet, man ser sin egen livssituation i den 

                                                 
23 Holmberg O. Ungdom och media 1994. s. 25-28 & 47 
24 Møhl B & Schack M. När barn läser 1981. s. 101 
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fiktiva karaktärens. Vid introjektion vill åskådaren vara den fiktiva karaktären, vid projektion 

känner åskådaren igen sig, han/hon är karaktären.25

 

Till sist ska jag redogöra för författaren John Ellis teorier kring reception av biograffilm. Ellis 

skiljer mellan två tendenser inom identifikation. Den första handlar om tillgång av dröm och 

fantasi. Det gör att man kan genom filmen leva ut olika egenskaper och personlighetsdrag hos 

sig själv. Den andra tendensen är:”... the experience of narcissistic identification with the 

image of a human figure perceived as other.”26 Alltså en narcissisk identifikation med bilden 

av en fiktiv karaktär som den andre. Dessa två tendenser leder till en uppbruten och 

mångskiftande identifikation. Detta innebär att man som åskådare inte bara identifierar sig 

med en karaktär, man kan t.ex identifiera sig med både hjälten och med skurken.27

 

Diskussionen kring hur stor inverkan media har i ungdomars liv är oerhört komplex. Ziehes 

teori kring kulturell friställning är på många sätt kontroversiell då den dömer ut familjen som 

påverkansfaktor i unga människors liv. Jag ser att familjen har en självklar del i unga 

människors skapande av identitet, men att media har fått en allt mer framträdande roll. Jag 

tror att man inte kan friställas helt från sin närmaste omgivning som i de flesta fall faktiskt är 

familjen. Jag har dock valt ett perspektiv för denna uppsats och det är Ziehe. Jag anser att den 

tillför en djupare dimension till denna uppsats. Jag ser Ziehe som en plattform som byggs på 

med hjälp av Møhl, Schack och Ellis. 

Mediepedagogiska forskningsansatser  

Här kommer jag att redovisa för två teoretiska ansatser inom ämnet mediepedagogik. Jag har 

valt dessa två på grund av dess framträdande positioner inom det akademiska fältet, men 

också på grund av att jag anser att de kompletterar varandras tankar och skapar en stabil 

teoribildning att utgå ifrån. 

Generell mediepedagogik 
Andersson diskuterar lärarens roll i skolan och den kulturella förändring som har skett, inte 

bara mediepedagogens. Detta för att han ser en generell mediepedagogik som det 

eftersträvansvärda. Arbetet med media ska inte vara en persons arbete. För att kunna dra 

slutsatser väljer Andersson att titta på hur skolans roll har utvecklats genom historien. 

                                                 
25 Holmberg, 1994 s. 113 
26 Ellis J. Visible fictions 1982. s. 83 
27 Cohan S & Hark I R. Screening the male –exploring masculinities in Hollywood Cinema 1993. s. 10f. 
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Andersson menar att den pedagogiska rollen har förändrats från gårdagens skola, allt från 

skolämnen och skolmiljö till elever. I dagens skola existerar inte kulturellt homogena grupper. 

Dagens klasser har större etnisk och språklig mångfald. Dessutom är dessa elever utsatta för 

och samverkande i en heterogen mediekultur som påverkar och formar deras liv. Andersson 

menar att skolan måste börja ta denna kulturella identitet på allvar. Han anser att man kan se 

två skilda nivåer där den kan tillämpas. För det första måste pedagogen se till den kulturella 

identitet som eleven har när den kommer till skolan. Tidigare fanns en mer likformad identitet 

som nu har ersatts av en mångfald. För det andra ska man ta i beaktande alla de kulturella 

identiteter som eleven ställs inför och som de upplever som mer eller mindre valbara enligt 

resonemanget om kulturell friställning.  

 

Läraren skall alltså inte bara förstå och identifiera den identitetiska mångfalden som eleverna 

bär med sig hemifrån; han eller hon måste också vara förberedda på att anda typer av 

identitetsbyggande tar över. Andersson menar att detta är en oerhört problematisk situation, 

men att skolans aktörer inte har något val. Den pedagogik som fördes i gårdagens skola går 

inte att anpassa till den mångfald av identiteter och medier som kan ses i dagens skola. Istället 

måste pedagogen lära sig att dra nytta av olikheterna, inte vara disciplinerande eller 

moraliserande mot mångfalden.28   

 

Ett sätt att bemöta denna mångfald av kulturell identitet är enligt Andersson att ta avstamp i 

elevernas mediebruk. Men, varnar han, det väsentliga är inte texterna utan det perspektiv som 

kan förankras på dem. Som nämnt ovan ser Andersson mediepedagogik som något angeläget 

för hela skolverksamheten, det är inte reserverat för medieämnen. Detta på grund av hans 

slutsats att arbetet med kulturell identitet måste genomsyra alla ämnen. Skolan måste skapa en 

medveten hållning till elevernas kulturella identitet. 29

 

 

                                                 
28 Andersson L. mfl. Skolan och de kulturella förändringarna 1999 s. 106-111 
29 Andersson s. 111 f. 
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Kognitiva kartor 
En annan teoretiker är Dan Fleming som också närmar sig mediepedagogiken på ett 

socialkonstruktivistiskt plan. Han menar att media ger oss ett språk, ett språk som skolan 

måste erkänna.  

 

Tidigare i historien så har litteraturen setts som det enda äkta språket av litteraturforskare som 

F. R. Leavis, men Fleming menar: 

 
 Both we and our students have been born into the “languages” of the media. They don’t  

assault us invasively: today our learners are always already in them. They are, therefore,  
resources for teaching and learning much like the resources that Leavis hoped to find only 
in literary usages of the English language. At least, perhaps they can be such resources if  
we get our teaching and learning right. Otherwise they will only be dead languages; fossil 
structures of stereotypes, of fixed habits of thought, of emprisoning routines, of emptily 
standardized entertainments. An apprehension of such things is the single most potent 
justification for doing media studies at all.30

 

En annan utgångspunkt hos Fleming är att medierna ger en fragmentarisk bild av världen och 

det leder också till att medieundervisningen i sig blir fragmentarisk och splittrande för 

elevernas förståelse om sig själv och omvärlden. För att lösa detta problem menar Fleming att 

vi måste börja rita kognitiva kartor. Detta för att underlätta för eleverna när de rör sig i 

medievärlden. Med kognitiva kartor menas en form av intellektuell karta, ett förhållningssätt. 

Fleming menar att det som är grundläggande för att dessa kartor ska fungera är elevernas lust 

att veta hur saker och ting fungerar.  

 

De måste lära sig att ge röst åt sina erfarenheter och detta kan pedagogen främja genom att 

använda sig av erfarenhetspedagogik. Eleverna måste veta varför och även reflektera över de 

kartor de använder sig av. Det är absolut nödvändigt: 

 
 to start with things that matter to them, to rework the narratives which 
 the media build around such things, to locate those narratives within  
 institutions and historical processes, but finally to come back to the  
 starting point. The consequent reconstruction of the latter carries, it is 
 to be hoped, a new sense of where one is.31  
 

För att kunna utveckla förmågan att skapa och använda sig av kartor, måste eleverna möta 

olika språk beroende på vilka erfarenheter de skaffar sig. Men Flemings teori är inte bara 

baserad på personlig utveckling och insikt, utan han menar dessutom att medieundervisningen 
                                                 
30 Fleming D. Media Teaching  1993 s. 77 
31 Fleming s. 269 
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bör ha sin tonvikt i de sätt att se på och tolka medierna som vi delar med större eller mindre 

grupper. Därför blir Flemings pedagogiska nycklord; erfarenheter, reflexion och 

kommunikation.32  

 

Båda dessa teoretiker är socialkonstruktivister vilket innebär att de ser elever som en produkt 

av samhällets strukturer. Båda anser att det är detta pedagogerna måste dra nytta av för att 

starta en meningsfull undervisning. Jag ser Anderssons diskussion om den generella 

mediepedagogiken, kulturell identitet och mångfalden i skolan som den huvudsakliga 

teoretiska plattformen för att sedan byggas på av Flemings mer teoretiska tankegångar om 

kognitiva kartor.  

Metod och avgränsningar 

Avgränsning och urval 

Denna uppsats kommer att diskutera hur mediepedagogiken kan förhålla sig till de kulturella 

förändringarna som sker dagligen i vårt samhälle och dess roll i elevens skapande av en 

kulturell identitet. Detta med en receptionsanalys som källmaterial. Denna analys kommer att 

fokuseras på maskulinitet i Härskarringen. Denna avgränsning motiveras av att genus är en 

del av den kulturella identiteten.  

 

Receptionsanalysens bakgrund är min egen uppsats från Samhällskunskap D, där jag 

analyserade maskulinitet i Härskarringen ur ett vetenskapligt perspektiv.33 Denna 

undersökning kommer här att byggas på med en receptionsanalys hos gymnasieungdomar. Jag 

är medveten om att analysens karaktär kan bidra till ett generaliseringsproblem då 

fokusgruppen kommer vara av begränsad storlek. Jag har ändå valt denna typ då jag anser det 

vara av större vikt att analysera resonerande svar som ges i större utsträckning i kvalitativa 

intervjuer än i t ex enkätundersökningar.  

 

Även fokusgruppen är starkt avgränsad, ett måste för denna uppsats tidsomfång. Jag kommer 

att konstruera två fokusgrupper med tre deltagare i varje. Dessa deltagare kommer att vara 

utvalda på grund av deras ålder, kön och villighet att medverka. Alla kommer att vara elever 

på en svensk gymnasieskola i Svealand. En skola som präglas av en stor bredd i 

                                                 
32 Thavenius J. Den motsägelsefulla bildningen 1995 s.211-217 
33 För vidare information om dess avgränsningar se: 
Ravhed & Åkerblom Maskulinitet i Midgård - En kvalitativ filmanalys av manliga gymnasieelevers favoritfilm 

 16



gymnasieprogram. Dock kommer alla respondenter att vara från samma klass. Detta då jag 

anser det vara av stor vikt att respondenterna känner sig trygga med sina medrespondenter. 

Detta kan i sig medföra ett validitetsproblem för min undersökning. Jag tror dock att vinsterna 

med detta tillvägagångssätt är större än problemen. Det är viktigt att respondenterna ska 

kunna dra slutsatser och resonera fritt. Genom att utöka fokusgruppen med, för 

respondenterna, okända människor försvårar den möjligheten. Det finns även problem med att 

respondenterna kommer att känna varandra. Risken för liktänkande och konsensus är stor. Jag 

tror dock att respondenterna har uppnått ett visst mått av självständigt tänkande. Detta då de 

är elever ur tredje årskursen.  

 

Grupperna kommer att vara könshomogena, alltså en grupp med flickor och en med pojkar. 

Detta därför att jag vill kunna se skillnad i hur respektive kön resonerar kring 

maskulinitetsproblematiken. Jag tror mig lättare kunna se ett mönster om könen är åtskilda.  

 

I Härskarringen presenteras många olika karaktärer. För att få en tydlig fokusering i denna 

uppsats så kommer karaktärsurvalet att vila på samma urval från den tidigare uppsatsen. Jag 

kommer att presentera dessa karaktärer och varför under avsnittet Sammanfattning av 

Härkarringen. Detta för att jag tycker det faller sig mer naturligt att presentera karaktärerna 

där. 

 

En annan avgränsning som görs är att begränsa frågan om mediepedagogikens roll till en ren 

diskussionsfråga. Mediepedagogiken har en väldigt tillbakadragen roll i dagens akademiska 

diskurs. Det finns ett stort underskott av forskarpublikationer vilket har begränsat denna 

uppsats diskussionsmaterial.34 Därför ser jag denna uppsats som en ingång till vidare 

forskning. Denna uppsats ska fylla syftet som inspirationskälla och teoretisk plattform att utgå 

ifrån för fortsatt forskning.  

                                                 
34 Rönnberg M. Vad är mediepedagogik? Skolpåverkan på media 2002 s. 2 
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Metod 

Jag har valt att använda mig av receptionsanalys för att analysera hur gymnasieungdomar 

uppfattar Härskarringens bilder av maskulinitet. Receptionsforskning fokuserar på hur en text 

uppfattas hos mottagaren.35 Dess syfte inbegriper dels en noggrann analys av texten för att 

synliggöra eventuella meningsskapande element, men också en analys av mottagarens 

tolkningar utifrån deras kulturella förförståelse.36 Receptionsforskning har utstått mycket 

kritik för dess bristande förmåga att generalisera, ett problem som delas av alla sorters 

kvalitativa metoder. Men jag ser ändå denna metod som den bästa för att uppnå mitt syfte med 

denna uppsats. Detta därför att jag ser ett kvalitativa resonemang som nödvändigt för att 

kunna besvara mitt syfte. Genom att istället göra kvantitativa undersökningar kommer jag inte 

få en lika tydlig bild av resonemanget bakom svaren. En annan form av kritik mot denna typ 

av undersökning är att forskningen ibland inte tar hänsyn till situationen för textens sändning 

till mottagaren, alltså själva situationen då forskningsobjektet får se det eventuella tv-

programmet eller filmen. Vanligtvis så ses texten hemma tillsammans med vänner och 

koncentrationen är troligen inte lika hög som om texten förmedlas i en lärandemiljö med 

vetskapen att detta ska analyseras i ett forskningsprojekt.37 Jag kommer att undvika denna 

situation genom att analysera personer som sedan tidigare har sett Härskarringen, alltså innan 

de visste om att de skulle delta i en analys. Detta är möjligt eftersom detta är en vitt sprid film, 

totalt har 2 792 405 svenskar sett filmerna på bio.38  

 

För att kunna analysera tittarnas tolkningar använder sig receptionsforskning av grupp- eller 

individuella intervjuer. Jag har valt att använda gruppintervjuer då jag anser att detta är det 

ultimata tillvägagångssättet. Detta för att ungdomarna tillsammans kan resonera och 

diskutera. Jag kan också då få en tydligare bild av deras resonemang utan att jag som forskare 

är allt för deltagande i intervjun, vilket hade blivit fallet i individuella intervjuer.  

 

Eftersom min intentionen med denna typ av undersökning är att få resonerande svar så 

kommer jag utgå från semistrukturerade frågor. Detta innebär att det finns färdiga 

frågeområden, men att intervjuaren är flexibel och låter den intervjuade utveckla sina svar.39 

                                                 
35 Med text menas i detta fallet även film, tv-program och liknande medium 
36 Ekström & Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap 2000 s.273 
37 Ekström & Larsson s. 280 
38 http://www.sfi.se 2005-04-25 
39 Denscombe M. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna  
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Svaren blir då mer resonerande och underarbetade. En frågeguide utformades som stöd för 

intervjuaren. Guiden hade rum för mer utvecklande svar och fortsatta frågor.40

Genomförande av undersökning 

Undersökningen inleddes med ett besök hos de blivande respondenterna. Jag presenterade 

mina tankar inför hela gruppen. Jag berättade även att min intention var att använda mig av 

bandinspelning vid gruppintervjuerna. Alla i gruppen var positiva till att delta och det fanns 

inga hinder i form av tillåtelse från målsman eftersom alla respondenter är över 18 år.  

 

Intervjuerna genomfördes i respondenternas hemklassrum. Det var för dem en trygg miljö. 

Klassrummet låg också avskilt i skolans byggnad och var utan insyn. Jag tycker att det är 

viktigt att poängtera detta, då det kan vara ett stressmoment för respondenten att bli störd av 

aktivitet utanför rummet. Båda gruppintervjuerna inleddes utan bandspelare om det fanns 

några frågor eller funderingar. Anledningen till att bandspelaren inte var på var att den kan bli 

ett stressmoment. En av gruppintervjuerna stördes av en lärare som tittade in i klassrummet. 

Men intervjun kom snabbt tillbaka till den röda tråd som vi hade. Intervjuerna gick bra och 

det bekräftades efter att bandspelaren hade stängts av och vi satt och pratade. Alla 

respondenter tyckte att det hade varit intressant. En respondent som hade varit nervös inför 

bandupptagningen sa också att man inte tänkte på den efter en stund.  

 

Bandinspelningen finns i förvar hos författaren. Intervjuerna har skrivas ut ordagrant, med 

undantag för störmoment, såsom läraren som tittade in. Dessa intervjuer ligger som grund för 

fortsatt analys. Avskrivningen finns till hands för de läsare som efterfrågar dem.  

Forskningsetiska övervägande 

Jag använder mig av data insamlat vid gruppintervjuer. Deltagandet var frivilligt och 

information kring syfte och genomförande lämnades ut innan så att respondenterna fick en 

tydlig bild över vad som skulle ske. Respondenten fick också information om att det är tillåtet 

att när som helst avbryta intervjun. Intervjuformen i sig medförde ett etiskt övervägande. 

Respondenterna kommer att vara anonyma på grund av intervjuns ämneskaraktär då det finns 

möjlighet att känsliga diskussioner kommer att föras. Jag anser att personligt 

ställningstagande alltid är föremål för etiska övervägande. Genom att påvisa frivilligheten och 

                                                 
40 Frågeguide se bilaga 1 
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även motverka att situationen känns otrygg anser jag att mina etiska överväganden är 

hanterade och bemötta. 

 

En viktig del att komma ihåg i kvalitativa intervjuer är forskarens egen förförståelse inför 

ämnet. Enligt Kvale måste forskaren vara kritisk medveten över sina egna erfarenheter och att 

den egna biografin spelar roll. Om denna medvetenhet finns, kan forskaren bli öppen för 

oväntade fenomen och bidra till en större frihet i tolkningsarbetet. Det är av största vikt att 

forskaren har en god kunskap om ämnet för intervjun för att kunna fånga upp innebörder och 

erfarenheter hos de intervjuade.41  

 

Jag är medveten om min egen förförståelse inför denna uppsats ämne. Jag är själv blivande 

lärare i mediepedagogik och tycker att detta är ett väldigt intressant ämne att ta upp. Jag ser 

inte detta som ett problem, utan snarare ett sätt att ge denna uppsats ett djup och insikt om 

mediepedagogikens roll.  

Källor och källkritik 

Mitt underlag för receptionsanalysen är de tre filmer som ingår i Härskarringen. Dessa filmer 

kommer att analyseras tillsammans med gymnasieungdomar i gruppintervjuer. Detta i sig kan 

vara ett problem då filmerna utspelas i en fiktiv värld. Jag tror dock att detta inte är ett 

problem, då filmerna är skapade i vår nutida värld, vilket gör att jag kan binda samman dem 

med resultatet av gruppintervjuerna.  

 

Angående diskussionen kring mediepedagogikens roll i skolan, så har en stor forskarbredd 

inte presenterats. Jag har valt att använda mig av två teoretiker. Anledningen till det är att det 

finns ett enormt underskott av forskning av mediepedagogik. Det är inte en egen akademisk 

disciplin i Sverige, utan det finns bara en mer produktionspraktisk utbildning. Detta är en 

besynnerlig situation eftersom behovet av mediekunskaper diskuteras och har diskuterats 

väldigt mycket.42 Därför anser jag denna uppsats vara en plattform att inspireras ifrån till 

fortsatt forskning. Det är möjligt att utöka denna uppsats med vidare forskning senare, vilket 

också ger uppsatsen legitimitet i den akademiska världen.  

 

                                                 
41 Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun 1997 
42 Rönnberg  s. 2 
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Jag har också själv tidigare gjort en vetenskaplig analys av maskulinitet i Härskarringen, 

vilket i sig kan leda till att jag vill anpassa mina egna slutsatser på elevernas svar. Genom att 

vara medveten om denna problematik, så kan jag undvika detta och hålla mig neutral inför det 

kommande resultatet. 

Definition av centrala begrepp 

I uppsatsen förekommer det en rad väsentliga begrepp. Det är av stor vikt att läsare förstår 

dessa begrepp för att kunna tillgodogöra sig uppsatsen. Därför har jag valt att definiera några 

av de mest frekventa begreppen: 

 

Kultur – Detta är antagligen det mest omdebatterade begreppet i den nutida diskursen om 

samhället. Detta för att det används olika av olika akademiska inriktningar. Jag har valt en 

socialantropologisk definition. ”Kultur är det mönster av övertygelser och värderingar som 

speglas i artefakter, föremål och institutioner och som traderas från generation till 

generation.”43  

Kulturell identitet – Konstruktivistiskt förhållningssätt som menar att identitet är kulturellt 

och historiskt betingat.44

Maskulinitet - Detta är ett omdebatterat begrepp. Jag har dock valt att använda mig av 

beteendevetaren Daniel Ekmans definition. Maskulinitet innebär att varje mans sätt att vara, 

är en process. Varje enskild mans maskulinitet hänger samman med en rad olika faktorer: 

uppväxtförhållanden, psykosexuell utveckling, de rådande normerna, förväntningarna och 

idealen i det omgivande samhället.45

Mediepedagogik – Pedagogisk inriktning mot samhällets mediemarknad.46

Kognitiva kartor – Tankesätt för att kritiskt kunna röra sig inom medievärlden.47  

Härskarringen – Sammanfattande namn på trilogin som omfattar Sagan om ringen, Sagan 

om de två tornen och Sagan om konungens återkomst.48

                                                 
43 Berger A. Kulturstudier – Nyckelbegrepp för nybörjare 1999 s. 116 
44 Andersson s. 103 
45 Ekman D. En mans bok – om manlig identitet - teorier, ideal, verklighet 1995, s. 133 
46 Författarens egen definition 
47 Thavenius s. 211 
48 Sagan om de två tornen, New Line Cinema, 2002 
Sagan om konungens återkomst, New Line Cinema, 2003 
Sagan om ringen, New Line Cinema, 2003 
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Disposition 

I del II kommer resultat från min tidigare uppsats att presenteras. Detta för att skapa en 

förståelse för läsarna kring den teoretiska analys som har genomförts. Jag kommer också att 

presentera en sammanfattning av Härskarringens handling, som stöd för de läsare som inte 

har sett filmen.  

 

I del III kommer resultaten av receptionsanalysen att redovisas.  

 

I del IV kommer jag att analysera mitt slutresultat med koppling till de teoretiska ansatserna 

som har presenterats kring media och identifikation. Jag kommer även här föra en 

teoridiskussion kring mediepedagogikens roll i skolan, samhället och i elevens 

identitetsskapande. Till sist vill jag föra en framtidsblickande slutdiskussion kring mitt 

slutresultat. 
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DEL II 
Här kommer jag att redovisa de vetenskapliga resultat som ligger till grund för vidare analys. 

Jag kommer också att redovisa en sammanfattning av Härskarringens  handling som stöd för 

de läsare som inte har sett filmerna. 

Sammanfattning av Härskarringen 
Filmen utspelas i den fiktiva världen Midgård. Här bor en mängd olika folkslag, bland annat 

människor, men även alver, dvärgar och hober. Filmen inleds med en historisk tillbakablick 

till när den onde Sauron smidde en maktens ring i Domedagsberget. Denna ring hade makten 

att stävja alla folkslag och skulle hjälpa Sauron att bli härskare över Midgård. En allians av 

människor och alver lyckades besegra Sauron. Dock förstördes inte ringen och Sauron 

lyckades på så sätt överleva som ett väsen. Ringen försvann i 2500 år och levde endast vidare 

som en myt. En varelse, Gollum, hittar ringen och behåller den i 500 år. Ringens krafter 

bryter successivt ner honom. Sauron har vid den tiden börjat ta form igen och mobiliserar sina 

onda styrkor för att återigen försöka ta makten över Midgård. Ringen, som är för evigt 

sammanlänkad till Sauron och vill tillbaka till honom, känner av detta och överger Gollum. I 

detta skede inträffar något som ringen inte räknat med, den hittas av hoben Bilbo. 

 

Hoberna är ett småväxt folkslag som lever isolerat från omvärlden i det lilla riket Fylke. De är 

glada, naiva och omedvetna om omvärlden. Filmen handling börjar när Bilbo lämnar över 

ringen till sitt syskonbarn Frodo. Bilbos gamle och nära vän trollkarlen Gandalf inser ringens 

makt och förstår att den måste förstöras. Enda sättet att förinta den är kasta ringen i elden i 

Domedagsberget. Frodo tar på sig ansvaret att föra ringen till det onda landet Mordor där 

Domedagsberget finns för att där förstöra ringen. Ett brödraskap utses som ska hjälpa Frodo 

att nå målet. Detta brödraskap består, förutom av Frodo, av; hans tre hobvänner Sam, Merry 

och Pippin, trollkarlen Gandalf, människorna Aragorn och Boromir, alven Legolas samt 

dvärgen Gimli. Under filmerna får vi följa brödraskapets äventyr och mödor.  

 

För att få en tydlig avgränsning och fokusering i denna uppsats kommer frågeområdena 

begränsas till en representant av varje folkslag ur brödraskapet. Övriga karaktärer kommer att 

beröras i relation till huvudobjekten för analysen. Alla hober har framträdande roller, men 

Frodo med sin roll som ringbärare spelar en huvudroll. Det är på Frodo som uppdragets 

välgång vilar och på grund av detta är hans karaktär ett av analysobjekten. I valet av dvärgar, 
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alver och trollkarlar som analysobjekt var valet enkelt. Dessa folkslag har i brödraskapet bara 

en representant, trollkarlen Gandalf, alven Legolas och dvärgen Gimli. I brödraskapet finns 

två människor representerade, Aragorn och Boromir. Jag har valt Aragorn eftersom han vid 

sidan av Frodo ses som en huvudkaraktär, då han i filmerna måste axla rollen som ledare för 

mänskligheten. Den sista filmens titel, Sagan om konungens återkomst, syftar på Aragorn 

Forskningsresultatredovisning av tidigare forskning 

Under högskolekursen samhällskunskap D genomförde jag och en medförfattare en kvalitativt 

vetenskaplig analys av hur maskulinitet framställs i spelfilm. Genom att göra en 

enkätundersökning tog vi reda på vilken som var manliga gymnasieelevers favoritfilm. 

Resultatet av undersökningen visade en bild av ett land, Midgård, där maskulinitet är starkt 

sammankopplat med starka stereotyper. Den hegemoniska maskuliniteten bygger på 

traditionella värderingar och normer från det ”verkliga” samhället. Det fascinerande är att 

Midgård som är en fiktiv värld, helt åtskild från vår egen, är så beroende av att reproducera 

stereotypa subjektspositioner. I kraft av att vara en fiktiv värld skulle inte Midgård behöva 

vara beroende av vårt samhälles värderingar och normer. Midgårds värderingar kring genus 

står i motsättning till det tankar kring genus som dominerar dagens samhälle. Naturligtvis 

måste man i detta avseende ta hänsyn till den tid då Härskarringen först kom till. Tolkien 

skrev trilogin under 1940- och 50 talen då en annan syn på genus existerade.  

 

Trots detta är de normer och värderingar som presenteras i Härskarringen problematiska. 

Filmerna presenterar ett samhälle där kvinnliga karaktärer knappt har något 

handlingsutrymme eller ens existerar. Även om man är man, som t.ex. Frodo, men inte 

uppfyller den hegemoniska maskuliniteten ses man ner på. Respekt är något man måste göra 

sig förtjänt av. Respekt fås ofta genom att visa prov på sin fysiska kapacitet och sin förmåga 

att leda trupper i strid.  

 

Aragorn och Legolas, de två mest fysiska karaktärerna, framställs som förebilder för hur en 

man ska vara. Det presenteras inget negativt kring karaktären Aragorn. Det är ett problem att 

den ideala maskuliniteten är i det närmaste ouppnåelig. En slående företeelse är att det enda 

folkslaget i den fiktiva världen som har anknytning till vår verkliga värld, är människan. Det 

är också människan som är den mest stereotypa och den främsta bäraren av hegemonisk 

maskulinitet. De män åskådaren generellt borde ha lättast att identifiera sig med är de som är 

mest ouppnåeliga.  
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Trilogin i sig själv är i viss mån motsägelsefull. Det presenteras en starkt stereotyp bild av 

Mannen men den karaktär som når längst och som blir den största hjälten är Frodo. Det är den 

lilla hoben som aldrig når upp till den hegemoniska maskuliniteten som är hjälten. Genom den 

starka fokuseringen på stridscener blir den hegemoniska maskuliniteten automatiskt i fokus, 

så kommer det vi ser som ett av filmernas budskap i skymundan, nämligen att man inte 

behöver vara en ”typisk hjälte” för att uträtta hjältedåd. 

 

Den största problematiken med Härskarringen, enligt oss, är dels den ensidiga bild av 

maskulinitet som presenteras och dels den närmast obefintliga bilden av feminitet. Även om 

trilogin vill förmedla värdefulla värderingar såsom lojalitet, kärlek och rättvisa så är dessa 

värderingar bara mellan de manliga karaktärerna. Det tydligaste exemplet på detta är just att 

de skapar och upprätthåller ett brödraskap, ordet i sig utesluter kvinnor. Frågan är vad detta 

ger för bild till unga män när det gäller genus. En film som Härskarringen bidrar till att i 

särhålla könen. Lojaliteten stannar innanför gruppgränserna.  

 

Dock behöver inte de bilder som presenteras av maskulinitet i Härskarringen vara skadliga 

eller reproducera stereotypa genusmönster, den kan också bidra till att skapa en trygghet. I 

ungdomsåren är det viktigt att hitta sin subjektsposition, speciellt den som man eller kvinna. 

Musik, Tv och film blir en bundsförvant i denna process.  

 

Efter avslutad undersökning framkom ett fascinerande mönster hos brödraskapet. Alla 

karaktärer har sina egna personliga drag och innehar en egen maskulinitet. Men tillsammans 

skapar karaktärerna, enligt rådande stereotyper, den perfekta mannen.49

                                                 
49 Åkerblom & Ravhed Maskulinitet i Midgård – Maskulinitet i populärkultur – en kvalitativ filmanalys av 
manliga gymnasieelevers favoritfilm 2005 
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DEL III 

Maskulinitet i Midgård 

Här följer en beskrivning och analys av undersökningens resultat. Med utgångspunkt i denna 

studies syfte så kommer analysen koncentreras på hur bilder av männen mottas av 

gymnasieungdomar. Intervjuerna kom att behandla egenskaper hos karaktärerna för att senare 

lyftas till identifiering på ett mer allmänt plan. I varje gruppintervju fanns tre respondenter. 

Dessa är kodade med bokstäver för att skydda deras anonymitet. I varje grupp kommer det 

finnas person A, B och C. Bokstaven I kommer att vara en referens till intervjuaren.  

Resultatredovisning av gruppintervjun med pojkarna  

Intervjun inleddes med att diskutera allmänt kring Härskarringen. De tre respondenterna hade 

sett den relativt nyligen och alla tyckte att det var bra filmer, även om en av dem inte var ett 

större fan av denna genre.  

 

Under diskussionen om karaktärerna så framkom en tydlig linje om hur dessa uppfattas hos 

respondenterna. De karaktärer som har stått i fokus för föregående uppsats diskuterades och 

respondenterna, med undantag för en respondent, kom fram till att den karaktär som de 

gillade mest var Aragorn, detta var även svaret för alla tre angående vem de ansåg vara mest 

man i filmerna. På frågan varför så resonerade de så här:  

 
A. Ja, han är ju den goda ledaren. Han har ju ledaregenskaper. Han är god och han är klok och 
han är.. jag kanske minns fel.. Men visst är han tyst och tillbakadragen ett tag? I början? 
I. mm.50

… 
B. Han har liksom de egenskaperna. Alla följer ju honom.  
I. Vilka är dessa karaktärsegenskaper som gör honom till ledare? 
C. Aragorn är ju människan och så ser han liksom ut som en ledare också. Som Frodo hade inte 
kunnat vara ledare för han är så liten. En liten kille kan inte leda större.  
B. Men Hitler var ju kort.. 
C. Ja men det känns som en viktig sak.. 
B. Ja, men han känns liksom mer erfaren. Han har varit med om mycket. Liksom Frodo har ju 
bara bott i Fylke och ätit god mat och fikat. Så då har han inte så bra ledaregenskaper.51

 
Det framkommer att respondenterna tycker mest om Aragorn på grund av hans 

ledaregenskaper. Dessa egenskaper är hans godhet, fysiska yttre och erfarenhet. Också att han 

är tyst och tillbakadragen gör att han uppfattas som en ledare.  

                                                 
50 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s. 3 
51 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.4 
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Men när diskussionen gick vidare och karaktären Gandalf diskuterades så framkom detta 

resonemang: 

 
B. Han (Aragorn, författarens anmärkning) är ju ledargestalten efter Gandalf.  
C. Ja det är ju han som leder dem tillsammans med Gandalf.  
I. Varför tycker du att han är efter Gandalf? Varför är Gandalf mer ledare? 
B. Därför att Gandalf är visare.  
C. Ja det känns som att han kan mer än Aragorn.  
B. Ja och sen förlorar alla hoppet när han försvinner. Jag tror att om Aragorn hade ramlat ner 
istället så skulle de andra vara typ jaja kom så går vi vidare.52

 
Alltså är Gandalf den som är ledaren av brödraskapet, trots att det är Aragorn som 

respondenterna ser som den mest manliga och även den karaktär de tycker mest om. Min 

slutsats av detta resonemang är att Gandalf och Aragorn har olika egenskaper som alla kan 

karaktärisera en ledare. De är båda goda och kloka. Men Gandalf ses som mer ledare eftersom 

han i högre grad är mer erfaren än Aragorn. Men Aragorn ses som mer man eftersom han har 

en större fysisk pondus. En av respondenterna problematiserade dock detta: 

 
C. Fast alla är ju män på olika sätt liksom. Det är ju inte så många tjejer med i filmen.53

 
Maskulinitet stärks av att det finns en motpol, något annorlunda. Aragorns kärlekshistoria 

med alven Arwen bidrar till att förstärka Aragorns manlighet. Den tredje respondenten som 

inte hade Aragorn som sin favoritkaraktär valde istället Legolas.  

 
C. Nej, för att han är så träffsäker och stark. Man kan liksom lita på honom och han är så 
respektingivande.  
B Men han är ju tjejidol.. Kolla på hans hår och att han alltid är ren och snygg..54

 
Denna karaktär valdes ut på samma premisser som Aragorn valdes av de andra två, att han 

besitter egenskaper som fysisk styrka och respektingivande Det är intressant att se hur en av 

medrespondenterna reagerade på detta svar, Legolas blev refererad till som tjejidol. Han 

besitter alla de egenskaperna som Aragorn också gör som gör dem till män. Men Legolas ses 

som tjejidol på grund av hans tilltalande och vårdade utseende.  

 

                                                 
52 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.3 
53 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.4 
54 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.1 
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Frodo som är ringbärare i filmerna kommenterades också under intervjun. Här var 

meningarna skilda. En av respondenterna beskrev dem som ”… dem är mysiga”55. Detta stod 

i kontrast mot en annan av respondenterna ” Jag tycker han är liksom tråkig, liksom bara sur 

och trött hela tiden.”56 Tidigare i intervjun ställdes också Frodos ledaregenskaper mot 

Aragorns. Respondenterna var eniga om att Aragorn den som var mest ledare av de två. En 

motivering var på grund av Frodos storlek. Hoberna, folkslaget som Frodo tillhör, är mycket 

mindre än människor. Respondenten ställde frågan hur en liten ledare ska kunna leda 

människor som är större i storlek. De kopplade alltså samman det fysiska med 

ledaregenskaper.  

 
En av respondenterna kände igen sig mycket i Frodo. Han beskrev det som: 

 
B. Ja fast jag tycker om honom. Jag tycker om hoberna.  
I. Varför just hoberna? 
B. Jo, men jag känner att dem är lite som mig.. tillbakalutade och lugna. De hetsar inte upp sig i 
onödan.57

 
De andra två respondenterna tyckte att det var svårt att känna igen sig i någon. En av dem sa 

”Det är väl Aragorn, ledaren och snygg och så.. nej, jag vet inte..” Det är intressant att notera, 

även om han skojade, att det just är Aragorn som han väljer. Tidigare hade samma respondent 

svarat att det var Aragorn som han såg som mest manlig. Detta kan uppfattas som att det finns 

en vilja att förfoga över Aragorns manliga egenskaper. Den tredje respondenten tyckte det var 

svårt att känna igen sig i någon av karaktärerna. 

 
A. Nej, de flesta karaktärerna är så storslagna och alla är starka, liksom en trollkarl, en konung, 
eller soldat eller krigare kanske är det rätta ordet. Det finns inte så många vardagliga karaktärer. 
Utan alla har ju sina egenskaper. Det är ju så starka egenskaper.58

 
Det efterlystes alltså fler vardagliga karaktärer, det är dem man kan känna likhet med. Detta 

resonemang bekräftar den respondent som valde att identifiera sig med Frodo. Frodo är 

visserligen modig, men innehar inte, enligt respondenterna, några av de, tidigare beskrivna, 

manliga egenskaperna. När frågan utvecklades till att involvera om det fanns några 

egenskaper som de skulle vilja förfoga över som någon av karaktärerna hade, kom svaren 

betydligt snabbare. 

 

                                                 
55 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.2 
56 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.2 
57 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.2 
58 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.3 
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B. Ja, jag skulle vilja vara lika klok som Gandalf. Kunna prata lika vist och bra som honom.  
I. Känner ni att det finns någon? 
C. Ja det hade varit roligt att vara lika smidig och stark om Legolas. 
A. ja.. det är svårt att säga på rak arm. Det är så stora karaktärer och så sammansatta av många 
egenskaper. Men om jag skulle välja någon så skulle jag vilja vara en lika bra ledare som 
Aragorn. Men det är ju en fiktiv värld så det blir svårt. Men det är ju mycket lättare i andra tv-
serier som utspelar sig i vår värld. Då kan man verkligen känna att man vill vara någon i filmen. 
Jag såg Martin Beck filmen som gick på tv igår. Och då kände jag verkligen att jag ville vara 
lika häftig som Mikael Persbrandt. Och så kände jag igen mig i den också.59

 
Det är bara en av respondenterna som övervägde att detta är en påhittad värld. Han 

opponerade sig emot att det var en annorlunda värld, men kunde samtidigt känna att det var 

mycket lättare att känna igen sig i tv-serier och filmer som utspelar sig i vår verklighet. Detta 

är oerhört intressant för denna uppsats. Uttalandet visar att det är lättare att vara kritisk till 

handlingar som utspelar sig i påhittade verkligheter än de som utspelar sig i miljöer som 

speglar vår egen verklighet. Samma respondent betonar vikten av att försöka stå på avstånd: 
 

A… Man ser liksom  wow vilken grej, vilken film. Nu är inte jag ett stort fan av dessa filmerna 
men ändå, jag tror lätt att man fastnar för en bra film. Men man får försöka stå lite på avstånd 
annars finns det nog risk för att man sväljer allt med hull och hår. Det är nog lätt för att det är så 
många effekter så man tycker att det är häftigt och vill vara med i en sån värld. Men man får 
försöka se handlingen och undertonen. 
B. Hur lätt är det då?60

 
Den andre respondentens fråga är oerhört viktig. Hur ska vi kunna förhålla oss till denna 

problematik? På frågan varför de tror att vi uppfattar några av karaktärerna på ett visst sätt, 

diskuterade respondenterna filmens kontra samhällets påverkan på människan: 

 
A: Jo, det är så att jag tror att man har lite färdiga konstruktioner i huvet. Liksom ett socialt 
pussel. Det ser man ju när man tar det konceptet att en grupp människor sätts i land på en ö. Då 
blir det ju genast en gruppdynamik, jag tror att man tar en pusselbit och sätter ihop med en 
annan och då blir det att en är ond, en är stark en är klok en är god och en är lömsk och så tänker 
man nog genast lite undermedvetet 
I. Jag förstår vad du menar.  
B. Jag tror det också men filmens sätt styr nog ganska mycket oss som tittar. Jag menar, Aragorn 
är ju kung, eller blivande.. så han har ju kungblod i sig. Så då framställs han som ledare. Han har 
liksom de egenskaperna. Alla följer ju honom. Fast det är klart.. De som har gjort filmen är ju 
också människor som påverkas av andra.61

 
Det är viktigt att följa resonemanget i denna ordväxling. Respondenterna tar en 

konstruktivistisk ståndpunkt, men utvecklar även denna till att innehålla referenser till 

bildspråk och hur själva filmen har utformats för att förstärka en karaktärs egenskaper. Det 

hela knyts samman med en konstruktivistisk tanke, att de som har gjort filmen också är 

påverkade av andra människor.  

                                                 
59 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.3 
60 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.4 
61 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.4 
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Resultat redovisning av gruppintervjun med flickorna 

Även flickorna hade nyligen sett Härskarringen och tyckt att det var bra filmer. De tre 

respondenterna tyckte att det var själva historien som gjorde filmerna bra och även arbetet 

bakom filmen, att miljöerna var väl genomarbetade och att det fanns en tanke med allt.  

 

Till skillnad från majoriteten i pojkarnas intervju så valde två av respondenterna Legolas som 

sin favoritkaraktär. På frågan varför så motiverades valet så här: 

 
A. För han är bra och god. 
C. Först tyckte jag om honom också bara för att han är snygg. Men nu tycker jag om honom 
ändå.62

 
Det är intressant att se hur flickorna baserar sitt val delvis på Legolas utseende. Under 

intervjun med pojkarna var det Legolas utseende som fick en av respondenterna att referera 

till Legolas som tjejidol. Men den tredje respondenten i tjejintervjun reagerade över deras val: 

 
B. Han är ju fjollig. 
C. Nej det är han ju inte! 
I. Varför är han fjollig då? 
B. Nej men hans hår och alltid han alltid träffar allt han skjuter. Jag tycker inte om han. 
C. Men det är ju bra! Jag tycker i alla fall att han är jättebra! 
I. Vad är det som gör han bra? 
C. Men det är väl att han träffar allt som han skjuter. Nej, men jag tycker att han är lika bra som 
Aragorn, för att han är såhära cool.  
A. Man kan ju lita på dem att allt blir bra. Det är ju de två som leder alla de andra.  Om de två 
kommer till en strid då vet man att det kommer att gå bra. 
C. Nej precis och sen att han kan se in såhära i framtiden. Liksom” a red sun rises, blood has 
been spilled tonight.”63  
 

Den opponerande respondenten valde istället Aragorn som sin favoritkaraktär. En karaktär 

som de tre respondenterna enligt citatet ovan likställer med Legolas fysiska egenskaper. Men 

ändå anser samme respondent att Legolas är alltför perfekt. Detta på grund av hans välvårdade 

yttre och fysiska förmåga, något som låg till grund för de andra respondenternas val. 

Respondenterna diskuterade Aragorns egenskaper ingående.  

                                                 
62 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.6 
63 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.6 
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På frågan hur de skulle beskriva Aragorn kretsade resonemanget kring vad begreppet manlig 

betyder. 
 

A. Han är liksom hjälten, modig 
B,C. ja… 
B. Men kan man inte bara säga att han är manlig? 
I. Vad är det som gör honom manlig? 
C. Det är ju just att han är så här modig liksom. Han är så ärlig på nåt vis.  
B. Han gör liksom alltid rätt.64

 
Att vara manlig sammankopplas alltså av flickorna med att vara modig, ärlig och att kämpa 

för den goda saken, något som de menade att både Legolas och Aragorn gör. Men Legolas 

valdes ut av två av respondenterna på grund av sitt fördelaktiga yttre. Detta var samma 

anledning till att den tredje respondenten inte valde Legolas.  

 

Till skillnad från pojkarna valde flickorna inte att se Aragorn och Gandalf som ledarna för 

brödraskapet, utan istället Aragorn och Legolas.65 Detta på grund av deras fysiska kraft. På 

frågan hur flickorna skulle beskriva Gandalf så svarar de att han är: 

 
A. Typ helig 
C. God 
B. Långsam 
A. Långsam? 
B. jo, men han gör saker rätt men det är så himla segt. Det tar liksom sån tid att bestämma sig.66

 
Att fatta snabba beslut och att vara handlingskraftig förknippas alltså samman med den 

ledande, maskulina rollen som Aragorn och Legolas innehar. Gandalf ses som mindre ledare 

eftersom han inte är lika rask.  

 

Även flickorna var eniga i svaret angående frågan om vilken karaktär de anser vara mest 

manlig i Härskarringen, mest manlig är Aragorn. Det som var fascinerande med detta svar var 

sättet som det motiverades på.  

 
I. Varför just Aragorn? 
B. Det kanske har lite med den här kärlekshistorien att göra också? Det blir så här.. åhhh 
C. Men han är ju så genomgod och bra. Också är det för att han blir kung i slutet.67

 

                                                 
64 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.6 
65 Se citat ovan s. 26 
66 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.6 
67 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.7 

 31



Delvis motiverades svaret med samma argument som pojkarna, att Aragorn är god och att det 

är naturligt eftersom han är kung. Men ett annat argument var att Aragorn är den enda av 

karaktärerna som ingår i en kärlekshistoria. En mans sexuella potential avgör alltså hur pass 

manlig en karaktär uppfattas.  

 

Respondenterna blev en aning ställda när frågan om det fanns någon karaktär de kunde känna 

igen sig i. De menade att det finns nästan bara manliga karaktärerna i Härskarringen.  

 
C: Det är ju väldigt få kvinnor i sagan om ringen. 
I. Gör det att man som tjej kan känna likhet i manliga karaktärer istället? 
B. Jo, men det är svårt när det är så himla starka egenskaper killarna har. De har ju verkligen allt 
manligt, typ starka, plikttrogna ärliga.  
A. Det blir ju läskigt om man typ säger att jag är en Aragorn68

 
Efter en stunds resonemang så kom de fram till att det ändå fanns karaktärer som de kunde 

känna en likhet med.  

 
C. I och för sig tror jag att man kan känna igen sig i Frodo. Att man är såhära.. Liten och rädd 
ibland. Men ändå att han liksom är lojal till uppdraget. Fast jag är nog inte lika modig om han..69

 
Respondenterna resonerade vidare kring vilka egenskaper de skulle vilja ha som några av 

karaktärerna förfogar över.  

 
B. ja, alltså de är ju jättemodiga och jag tror inte att någon av oss skulle typ våga att stå uppe vid 
ringmuren när orcherna kommer. Det skulle jag också vilja vara. 
A. Ja och hoberna är så himla snälla och lojala.  
C. ja, men de verkar ju inte ha så mycket egen vilja.  
A.  nej men de försöker ju ändå hjälpa Frodo. 70

 
Flickorna skulle vilja erhålla modighet men också lojalitet och snällhet. Denna lojalitet 

ifrågasättes av en respondent som menar att denna lojalitet ligger på gränsen till en viljelöshet. 

Men detta motiveras av den andra respondenten som att hjälpsamheten, att kämpa för det 

goda, ändå är mer värt.  

 

                                                 
68 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.8 
69 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.7 
70 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.7 
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Även dessa respondenter utgick från en konstruktivistisk tanke angående uppfattningen av 

Härskarringen. 

 
I. Varför tror ni att man uppfattar karaktärer på ett visst sätt? 
A. jag vet faktiskt inte. Det är väl bara så.  
C. ja det är ju så att de är på olika sätt. Frodo är ju tveksam och Aragorn gör ju saker direkt. Då 
blir det ju att man uppfattar de olika. Man har ju lite förutfattade meningar hur allt ska vara. 
I. Hur uppfattas Aragorn då? 
C. nej men han känns mer manlig. 
B+A. Ja verkligen 
C. och sen också att de är så himla bra på sina vapen. Alltså Aragon och Legolas. Frodo är ju 
inte så mycket med så egentligen utan han är ju… Deras uppdrag är ju mer att bära ringen. De 
andra ska ju kämpa mot de andra liksom.71

 
Respondent C poängterar att det finns förutfattade meningar hur någon ska vara för att kunna 

fylla en roll. Ånyo befästs ett sätt att vara med givna egenskaper. Att vara manlig är enligt 

respondenterna att vara duktig på att slåss, att behärskar sina vapen och att kunna vara 

beslutseffektiv.  

                                                 
71 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.7 
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DEL IV 

Analys och diskussion 

Sammanfattande analys med koppling till media och identifikationsteori 

Jag kommer här att analysera resultaten av receptionsundersökningen utifrån de fyra forskare 

som har presenterats tidigare.  

 
Det har varit intressant att se hur flickorna respektive pojkarna väljer att resonera kring de 

olika karaktärerna. Thomas Ziehe menar att dagens ungdomar inte längre hämtar normer och 

värderingar från äldre generationer, de är kulturella friställda. Istället hämtar ungdomar 

normer och värderingar från media och dess olika uttrycksformer. Självklart måste detta 

påstående ifrågasättas. Ziehe menar att den vuxna generationens livsstil inte längre är gällande 

som förebild för ungdomar. Jag tror att detta är att dra slutsatsen för långt. Så länge som vi 

lever i ett samhälle där familjen, i olika konstellationer, fortfarande är gällande som främsta 

omhuldare av ungdomen så går det inte att dra denna slutsats. Men om hans teori om kulturell 

friställning stämmer så är vissa av de normer och värderingar som presenteras i 

Härskarringen problematiska. Som undersökningen ovan visat presenterar filmerna ett 

samhälle där kvinnliga karaktärer uppfattas som om de knappt har något handlingsutrymme 

eller ens existerar. Även om man är man, som t.ex. Frodo, men inte uppfyller den 

hegemoniska maskuliniteten ses man som mindre manlig. Detta är slående för både flickorna 

och pojkarna i min undersökning. Egenskaper som fysik och ledaregenskaper anses vara mer 

manliga. Respekt är något man måste göra sig förtjänt av. Respekt fås genom att visa prov på 

sin fysiska kapacitet och sin förmåga att leda trupper i strid.  

 

Aragorn och Legolas, de två mest fysiska karaktärerna, väljs ut som förebilder för hur en man 

ska vara. Men Aragorn är mer manlig än Legolas. Enligt både flickorna och pojkarna så 

handlar det om hans utseende. Legolas är inte smutsig som Aragorn utan alltid ren och 

välvårdad. För två av flickorna så var det detta de föll för först, innan de upptäckte hans andra 

egenskaper. Pojkarna skämtar om att Legolas är en tjejidol på grund av hans utseende.  

 

Det presenteras inget negativt kring karaktären Aragorn. Däremot så besitter han många av de 

egenskaper som respondenterna såg som manliga. Intressant att notera var flickornas svar 

angående varför Aragorn uppfattas som manlig. De resonerade kring att det hade med hans 
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kärlekshistoria att göra. Är det så att flickorna då kunde känna en större närhet med Aragorn 

än Legolas då de såg en scen där de själva kunde placera sig i handlingen, något som annars 

är nästan omöjligt på grund av bristen på kvinnliga karaktärer? Pojkarna resonerade också 

runt detta. De menade att genom att det finns en motpol till Aragorn, något annorlunda, så blir 

han också förstärkt i sin manlighet.  

 

Pojkarna diskuterade också Aragorns manliga egenskaper. Hans ledarinstinkt, potens, fysiska 

förmåga och fysiska yttre är exempel som kom fram. Men när diskussionen drog över till att 

handla om Gandalf, blev resonemanget annorlunda. Gandalf och Aragorn har olika 

egenskaper som alla kan karaktärisera en ledare. De är båda goda och kloka. Men Gandalf ses 

som mer ledare eftersom han i högre grad är mer erfaren än Aragorn. Men Aragorn ses som 

mer man eftersom han har en större fysisk pondus. Är det så att manlighet sitter mer i fysiska 

egenskaper? För flickorna var det annorlunda. De ansåg inte Gandalf vara den självklara 

ledaren, detta på grund av hans oförmåga att ta beslut snabbt och att vara handlingseffektiv. 

Denna tanke påverkade respondenterna i deras val av mest manlig karaktär.  

 

När detta är den förhärskande bilden av maskulinitet, vad händer då med de unga män som 

sitter i biosalongen? Då jag anser att media är en stark påverkansfaktor, dock inte den enda, så 

ser jag det som ett problem att den ideala maskuliniteten är i det närmaste ouppnåelig.  

 

Författarna Møhl och Schack menar att man måste skilja mellan de två begreppen, 

introjektion och projektion. Introjektion innebär att åskådaren lever sig in i en fiktiv karaktärs 

liv för att denna besitter egenskaper som åskådaren själv vill ha. Projektion däremot innebär 

en identifikation med en fiktiv karaktär. I fallet med Härskarringen blir projektion nästintill 

omöjligt. Många av de manliga karaktärerna, såsom Aragorn, har karaktärsdrag som är starkt 

stereotypa och därmed ouppnåeliga. Det finns ingen verklighetsanknytning i Aragorns 

karaktär. Respondenterna i pojkgruppen menade att orimligheten hos karaktärerna kunde bero 

på att det är en fiktiv värld och att det var lättare att kunna känna en projektion i andra medier 

som utspelar sig i vår verklighet. Flickorna tyckte att det var svårt att känna likhet med någon 

eftersom det är en brist på kvinnliga karaktärer, men på frågan om den kunde likhet med 

någon av de manliga karaktärerna var svaret jakande.  

 

Vissa av de andra karaktärerna, såsom hoberna, blir på grund av sina mer nyanserade och mer 

verklighetstrogna karaktärer lättare att identifiera sig med, alltså projektion. De har drag som 
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alla har lättare att känna igen sig i. Både flickorna och pojkarna menade att Frodo var den som 

var lättast att identifiera sig med. Detta är i sig en positiv företeelse eftersom det också är 

Frodo som slutför uppdraget och blir hjälten. Alltså är det lättast att identifiera sig med den 

karaktär som ligger längst ifrån den hegemoniska maskuliniteten.  

 

Introjektion, däremot, är lättare att åstadkomma. Genom filmerna ges respondenten prov på 

hur en man ska vara och man försöker då också uppnå de karaktärsdrag som visas. Pojkarna 

ville vara modiga, fysiskt kapabla, visa och besitta ledaregenskaper. Flickorna ville också vara 

modiga, men sen skilde det sig åt. Flickorna ville vara mer snälla och lojala, som en hob. 

Denna lojalitet ifrågasattes av en respondent som menar att denna lojalitet ligger på gränsen 

till en viljelöshet. Men detta motiveras av den andra respondenten som att hjälpsamheten, att 

kämpa för det goda, ändå är mer värt. Detta kan bero på den traditionella kvinna och mans 

roller som vi intar. Som flickorna sa: 
B. Jo, men det är svårt när det är så himla starka egenskaper killarna har. De har ju verkligen allt 
manligt, typ starka, plikttrogna ärliga.  
A. Det blir ju läskigt om man typ säger att jag är en Aragorn72

 
Det är intressant att se hur den karaktär som de manliga respondenterna känner att de kan 

identifiera sig med är den som är längst ifrån den hegemoniska maskuliniteten. Flickorna 

kände också mest likhet med den. Men det som skiljer pojkarna och flickorna från varandra är 

att pojkarna skulle vilja ha något mer, de skulle vilja ha egenskaper som är delar av den 

hegemoniska maskuliniteten medan flickorna inte vill det. Man känner som tjej en rädsla för 

att axla de typiskt manliga egenskaperna. 

 

John Ellis har liknande tankar som Møhl och Schack. Han teoretiserar om tillgången av dröm 

och fantasi som en film kan ge. Genom filmen kan publiken fantisera om egenskaper de vill 

ha. Ett tydligt exempel ur Härskarringen är den scen där Legolas åker skateboard på en sköld 

nerför en trappa samtidigt som han avfyrar pilar. Här skapar man en igenkänningsprocess hos 

ungdomar samtidigt som själva utförandet är spektakulärt och i verkligheten omöjligt. De 

båda respondentgrupperna utgår från konstruktivistiska tankar angående hur vi uppfattar saker 

på film. Båda grupperna är överens om att filmmakarna framställer vissa personer på ett visst 

viss och att det kan bero på att de ska tillfredställa de konstruktioner som åskådaren har sedan 

tidigare. Många av respondenterna var tankfulla inför sina svar. De menade att det inte var 

frågor som man brukade fundera över när man tittade på en film. De ansåg att man såg det 

                                                 
72 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s.8 
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som något naturligt. En av respondenterna i pojkgruppen försökte problematisera detta genom 

att påpeka att man måste försöka stå på avstånd och tänka på vad det är man ser. En av hans 

medrespondenter frågade då hur man skulle kunna göra det? De kom inte fram till något svar.  

 

En slående företeelse är att det enda folkslaget i den fiktiva världen som har anknytning till 

vår verkliga värld, är människan. Det är också människan som är den mest stereotypa och den 

främsta bäraren av hegemonisk maskulinitet. De män åskådaren generellt borde ha lättast att 

identifiera sig med är de som är mest ouppnåeliga.  

 

För att sammanfatta så kan vi se hur pojkarna och flickorna anser att samma karaktär är mest 

manlig. Besluten baseras på att han är modig, stark, ledare, klok och sexuellt potent. Pojkarna 

såg denna potens som något som underströk hans manlighet. Flickorna såg det som något de 

kunde relatera till, något de tyckte var svårt med de andra egenskaperna. Båda 

respondentgrupperna kände igen sig i samma karaktär men pojkarna valde att sträva efter en 

mer hegemonisk maskulinitet, medan flickorna tyckte det var svårt och obehagligt att axla de 

traditionellt manliga karaktärsegenskaperna. Respondenterna har också ett konstruktivistiskt 

medvetande. Både flickorna och pojkarna ansåg att det låg en tanke bakom hur karaktärerna 

framställdes och hur vi uppfattade dem.  

Analysdiskussion kopplad till mediepedagogisk teori  

I analysen ovan så frågar en respondent hur man ska göra för att förhålla sig till media och hur 

man ska göra för att kunna se undertoner och handlingen ur ett kritiskt perspektiv. Mitt svar 

på frågan hade varit att det är delvis skolans uppgift att hjälpa eleverna att förhålla sig kritiska 

mot de bilder som pumpas ut av medier. Det finns ett problem när pojkarna kunde känna igen 

sig i den karaktär som står längst ifrån den hegemoniska maskuliniteten, men samtidigt vill 

uppnå de egenskaper som anses vara mest manliga. Det skapar en känsla av otillräcklighet hos 

respondenterna. Både flickorna och pojkarna kunde känna likhet med en av karaktärerna. De 

kände att han, Frodo, hade egenskaper som kunde passa in på dem och hur, i flickornas fall, 

de ville fortsätta vara. De skapar en bild av en önskvärd kulturell identitet. En av 

respondenterna valde att försöka problematisera det hela. Han menade att Härskarringen 

utspelade sig i en fiktiv värld, men att det var mycket lättare att känna igen sig i andra filmer 

som utspelade sig i vår verklighet. Kring den identifieringsprocessen fanns inte samma 

kritiska förhållningssätt.  
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Andersson menar att skolan måste ta tag i denna kulturella identitet som skapas genom media. 

Hans tankar vilar på Ziehes teori om kulturell friställning. Ungdomar idag har inga minnen 

från en tid där traditioner var viktiga och ungdomar överlag var en mer homogen grupp. 

Andersson menar att det beror på att vi har fått en mycket större etnisk mångfald i Sverige 

men också att mediemarknaden har ökat explosionsartat. Vi måste som lärare ta hänsyn till 

den kulturella identitet som eleven har när den kommer till skolan, för att senare också 

förhålla oss till den påverkansfaktor som vidareutvecklar deras identitet.  

 

I min undersökning ser vi hur flickor och pojkar delvis har skilda uppfattningar och 

strävansmål kring identifiering. Men de har också många lika beröringspunkter. De utgår från 

ett konstruktivistiskt sätt att se på media, men det är nästan ingen som problematiserar kring 

hur de själva uppfattar karaktärerna. Genom att skolan tar ett större ansvar för att diskutera 

problematik och fördelar med media så kommer denna medvetenhet att öka hos eleverna. 

Enligt min uppfattning så uppfattas media idag som något av en ”kulturförstörare” eller 

uppfattas det som ett metodiskt hjälpmedel. Jag anser att detta är ett slöseri med resurser. 

Medieberättelser är idag vår tids symboliska verklighet och måste tas på allvar. Därför ser jag 

Anderssons vilja om en generell mediepedagogik som en ledstjärna. Eleverna skapar sin 

kulturella identitet i möten med andra, både människor, medier och erfarenheter. Genom att 

skolan tar detta på allvar och diskuterar eleverfarenheter av t ex maskulinitet kommer man 

också ett steg närmare en mer levande och reflekterande skola. Som en av de kvinnliga 

respondenterna uttryckte det: 

 
A. Ja, det hade varit jättebra att få diskutera dem i skolan. För annars sitter man bara hemma och 
så när den är slut så stänger man av och tänker inte mer på den. Men om man får diskutera mer 
så kanske man börjar tänka mer också. Alltså typ vad media är för något och sånt.73

 

Andersson menar att skolans uppdrag har förändrats. Skolan ska inte längre skapa och 

sammanhålla homogena grupper, det är omöjligt. Istället ska de kulturella förändringarna upp 

på dagordningen, för att kunna stödja eleverna.74  

 

Ett viktigt led i detta resonemang är att diskutera behovet av Flemings kognitiva kartor. Jag 

fick en känsla under mina intervjuer att eleverna efterlyste ett förhållningssätt. Många av 

respondenterna var tankfulla inför sina svar, för de kände att de aldrig hade tänkt på frågorna 

                                                 
73 Gruppintervju genomförd 2005-11-29 s. 8 
74 Andersson s. 112 
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kring identitetsskapande. De uttryckte också en vilja att diskutera mera. Genom att skolan 

främjar ritandet av kognitiva kartor hos eleverna så har man kommit en lång bit. Man kan då 

understödja ett arbete med ett problematiserande av kulturell identitet och ett tydligt 

mångfaldsarbete inom alla ämnen. Men som lärare måste man se att det är eleven som ska rita 

dessa kartor, inte läraren. Det finns det en risk från lärarens sida att bli moraliserande och 

kväsa det intresse som har väckts. Läraren måste vara prestigelös och kunna se utanför den 

traditionella lärarrollen. Läraren är inte länge bäst i klassen, man måste ta hänsyn till 

elevernas erfarenheter och vara ödmjuk inför dessa.  

 

Sammanfattningsvis så ser jag, liksom Andersson behovet av en generell mediepedagogik. 

Det ska inte vara begränsat till eldsjälarna inom svenskämnet. Lärarrollen har varit under stor 

förändring och är det fortfarande. Genom att ta elevers erfarenheter på allvar så har vi kommit 

långt. Hos eleverna finns det en vilja av att hitta något att luta sig mot. I vissa fall blir det 

medias bild av verkligheten. Det är inte fel, men det måste skapas kognitiva kartor för att 

främja ett kritiskt tänkande hos eleverna, och det är inte läraren som ska rita dem åt eleven, 

utan eleven ska göra det själv. Genom att diskutera medier och andra eleverfarenheter så har 

man kommit en lång bit på väg när det gäller att problematisera kulturell identitet och 

mångfald i dagens skola.  
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Slutdiskussion 

Det är alltid spännande att påbörja en uppsats. Jag hade från början ett klart syfte som jag har 

hållit fast vid, men som har fokuserats under tidens gång.  

 

Min undersökning visar att elevers kulturella identitet delvis är sammankopplad med hur man 

uppfattar medier. Man kan ifrågasätta omfattningen av min undersökning och även objektet 

för analysen. Men Härskarringen är utvald genom en enkätundersökning genomförd hos 

närmare 90 manliga gymnasieelever. De fick specificera sin favoritfilm. Jag tror även att min 

receptionsundersökning är talande för en större grupp av elever.  

 

Som med alla kvalitativa undersökningar så finns det en risk för godtycklighet. Jag har strävat 

efter att skapa en objektivitet genom att presentera relevanta citat från gruppintervjuerna. Jag 

anser mig också ha lyckats, gruppintervjuerna är heltäckande och relevanta. Jag anser att allt 

för stora generaliseringar om just Härskarringens inverkan på unga mäns skapande av en 

egen manlig identitet, inte kan dras. Detta på grund av att jag menar att det inte är bara 

Härskarringen som påverkar utan hela populärkulturens spektra. Min undersökning visade en 

skillnad i resonemangen hos pojkar och flickor. Pojkarna var mer benägna att sträva efter den 

hegemoniska maskuliniteten, medan flickorna tyckte att det kändes obehagligt att sträva efter 

egenskaper som traditionellt anses som manliga. Respondenterna problematiserade även 

medias inverkan i skapandet av en kulturell identitet. De menade att det var lätt att ryckas med 

i handling och de värderingar som finns i Härskarringen. Men de uttryckte också en vilja att 

kunna titta kritiskt på populärkulturen och hålla sig på avstånd.  

 

Denna vilja är ett verktyg som skolan borde ta i beaktande. Detta är ett av skolans stora 

ansvarsområden, att tillsammans med eleverna diskutera media, både positiva och negativa 

aspekter. Det är här mediepedagogiken spelar sin stora roll. Den bör inte begränsas till att vara 

närvarande under svenskan eller medieämnen. Som Andersson säger så är behovet av en 

generell mediepedagogik oerhört viktigt. Vi befinner oss i en värld där elever inte består av 

samma homogena grupp som förr, en värld där skolans uppgift inte är att upprätthålla dessa 

homogena grupper. Sverige är ett mångkulturellt land, det spelar ingen roll om du kommer 

från ett annat land än Sverige eller från ett annat landskap, våra kulturer skiljer oss åt. Därför 

måste skolan ta i beaktande den kulturella identitet som eleverna besitter när de kommer till 

skolan, men också förhålla sig till det faktum att denna identitet ständigt utvecklas i olika 
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möten. Denna kulturella förändring har skett i samhället och är nu på väg in i skolan. 

Förändringen i sig innebär också en förändring av den traditionella lärarrollen. Läraren är inte 

längre bäst i klassen. Eleverna är oerhört erfarna och i kan i vissa fall mycket mer än läraren. 

Därför är det viktigt att ta detta i beaktande. Genom att ta tillvara på elevers erfarenheter så 

fångar man också upp elevernas intresse. Genom att diskutera deras medievanor och 

tillsammans skapa en kognitiv karta, ett förhållningssätt, så kommer eleverna att blir 

reflekterande och kritiskt tänkande.  

 

Just maskulinitet och feminitet är stora delar av en människas kulturella identitet. Utifrån de 

könsroller som vi innehar så väljer vi också att bete oss på ett visst sätt. En kvinna respektive 

man förväntas ha vissa egenskaper. Min undersökning visar hur elever på en gymnasieskola 

lätt identifierar manliga egenskaper och också lätt väljer ut vilka egenskaper de själva skulle 

vilja besitta.  

 

Mediepedagogiken är inte begränsad till tv, radio och tidningar. Media är allt omkring oss. 

Först när vi har insett detta så kan vi på allvar uppfylla läroplanens mål; reflekterande och 

kritiskt tänkande individer.  

 

Denna uppsats har öppnat dörren för fler och längre undersökningar kring samma tema. Min 

ambition har varit att skapa en plattform att utgå och inspireras ifrån. Detta på grund av den 

vetenskapliga forskningsbristen inom mediepedagogik.  Det finns olika infallsvinklar att utgå 

ifrån. Förslag på vidare forskning kan vara: vilken roll spelar skolan i formandet av en 

kulturell identitet? Vilken roll har media i ett mångkulturellt samhälle? Vilken roll har 

populärkulturen i ungdomars respektive skolans värld? Hur bör lärarutbildningen utformas för 

att möta ett allt större medieintresse? Hur värderas mediepedagogik i förhållande till annan 

ämnesdidaktik?  

Denna uppsats har betytt mycket för mig. Den har fått mig att öppna ögonen för elevernas 

förutsättningar och deras identitetsskapande. Jag har insett att lärarens roll måste förändras. 

Som blivande lärare i mediekommunikation så ser jag med blandad förtjusning att denna 

förändring kanske gör mig överflödig när mitt ämne integreras i alla andra ämnen. Jag tror att 

ett av de viktigaste uppdragen vi har som lärare är att stärka eleven utan att vara 

moraliserande och en av de viktigaste frågorna eleverna brottas med är, vem är jag?  
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SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste åren har samhället genomgått något av en informationsrevolution. 
Massmedia har aldrig varit mer lättillgänglig och så väl utspridd i samhällets alla skikt. 
Medias bilder och ord är något som är ständigt närvarande hos oss, var vi än går. En av 
anledningarna till denna utbreddhet är den tekniska utvecklingen. Tekniken är idag mer 
lättförstådd och kan användas av allt fler människor. Samtidigt har klyftan mellan vuxna och 
ungdomars kultur ökat. Dels handlar det om att samhället har ett snabbare tempo, men också 
att ungdomars kultur alltid har setts som något avvikande. Ungdomskultur är ofta stämplad 
med en ”skräp-stämpel”. Men ändå så ökar ungdomars konsumtion av just denna kultur. 
Denna uppdelning får konsekvensen att ungdomars tillvaro skiljer sig markant från den 
vuxna, vilket i sig kan göra att vuxna känner sig osäkra på vilka krav man kan ställa på sina 
barn, men också vad som anses som viktigt för barnet.  
 
Mitt i detta virrvarr finns skolan. Skolan som för många ungdomar är den plats där de 
spenderar sin mesta tid under barndomen och tonåren. Vilken roll ska skolan spela? Jag menar 
att populärkultur i skolans värld idag nedvärderas. Skolan måste se att det är elevernas kultur 
som bortses. Man kan inte fånga elevernas intresse för något som de inte kan relatera till. 
Därför måste skolan ta detta på större allvar.  
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en receptionsanalys av  
Härskarringens bilder av män diskutera mediepedagogikens roll i skolan,  
samhället och i elevens skapande av en egen kulturell identitet . 
 
Min undersökning visar att elevers kulturella identitet delvis är sammankopplad med hur man 
uppfattar medier. Respondenterna problematiserade även medias inverkan i skapandet av en 
kulturell identitet. De menade att det var lätt att ryckas med i handling och de värderingar som 
finns i Härskarringen. Men de uttryckte också en vilja att kunna titta kritiskt på 
populärkulturen och hålla sig på avstånd.  
 

Denna vilja är ett verktyg som skolan borde ta i beaktande. Detta är ett av skolans stora 
ansvarsområden, att tillsammans med eleverna diskutera media, både positiva och negativa 
aspekter. Det är här mediepedagogiken spelar sin stora roll. Den bör inte begränsas till att vara 
närvarande under svenskan eller medieämnen. Behovet av en generell mediepedagogik är 
oerhört stort. Vi befinner oss i en värld där elever inte består av samma homogena grupp som 
förr, en värld där skolans uppgift inte är att upprätthålla dessa homogena grupper. Sverige är 
ett mångkulturellt land, det spelar ingen roll om du kommer från ett annat land än Sverige 
eller från ett annat landskap, våra kulturer skiljer oss åt. Därför måste skolan ta i beaktande 
den kulturella identitet som eleverna besitter när de kommer till skolan, men också förhålla 
sig till det faktum att denna identitet ständigt utvecklas i olika möten. Denna kulturella 
förändring har skett i samhället och är nu på väg in i skolan. Förändringen i sig innebär också 
en förändring av den traditionella lärarrollen. Läraren är inte längre bäst i klassen. Eleverna är 
oerhört erfarna och i kan i vissa fall mycket mer än läraren. Därför är det viktigt att ta detta i 
beaktande. Genom att ta tillvara på elevers erfarenheter så fångar man också upp elevernas 
intresse. Genom att diskutera deras medievanor och tillsammans skapa en kognitiv karta, ett 
förhållningssätt, så kommer eleverna att blir reflekterande och kritiskt tänkande. 
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Bilaga 1 
Frågeguide 
 

• Hur länge sen var det ni såg filmerna? 
• Vad tycker ni i allmänhet om filmerna? 
• Om ni skulle beskriva karaktärerna Aragron, Gimli, Legolas, Frodo och Gandalf, vilka 

ord skulle ni använda då? 
• Finns det någon karaktär som ni kan känna likhet med? 
• Finns det någon karaktär som ni skulle vilja vara som? 
• Varför tror ni att ni uppfattar karaktärerna på detta sätt? 
• Övriga kommentarer 
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