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ABSTRAKT  

I den här uppsatsen presenteras hur personliga filmsamtal kan bidra till främjandet av ett etiskt 
reflekterande förhållningssätt i en interkulturell undervisning. Fyra ungdomar i två 
mångkulturella gymnasieskolor delar med sig av sina reflektioner  över en vald favoritfilm 
genom individuella samtal. 
Mina analyser av data jämförs med Axelssons (2008) studie Film och mening varifrån jag också 
hämtar analysverktygen som delvis ligger till grund även i denna studie.  

Min studie visar på både likheter och skillnader i respondenternas utsagor kring deras 
upplevelse av filmens presenterade berättelse och sina egna reflektioner över personliga etiska 
och moraliska val. Resultatet visar värdet av att följa upp ungdomarnas egna berättelser av 
upplevd verklighet som ett interkulturellt undervisningsinnehåll. Genom att följa upp med två 
olika samtalsformer, dialogiska klassrum och deliberativa samtal, borde möjligheten finnas att 

låta alla elever komma till tals i den mångkulturella gymnasieskolan.  
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sina goda råd gett mig vägledande synpunkter i mitt arbete med denna 

uppsats.  
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1 Inledning 

Som blivande lärare utmanas mina färdigheter och min förmåga att möta och undervisa 

gymnasieelever med heterogena språkliga, kulturella bakgrunder, med skiftande språkfärdigheter i 

svenska och med vitt skilda modersmål. I arbetet som lärare i svenska och svenska som 

andraspråk ingår det att kunna organisera en undervisning som utvecklar eleven och som 

stimuleras att använda och utvecklar hela sin förmåga i ett meningsfullt kunskapssammanhang 

(Skolverket 2011). 

Sammanhanget för min kommande studie ingår i en skolkontext som erbjuder tillgång till en 

global och en sociokulturell mångfald vari kommunikativa färdigheter av olika slag utvecklas. Det 

i sin tur kan innebära möjligheter för eleverna att få tillgång till en gymnasieutbildning som verkar 

utifrån ett internationellt perspektiv där den interkulturella förståelsen sätts i förgrunden genom 

demokratiska arbetsformer. GY11 (Skolverket 2011) anger att det i lärarens uppdrag bland annat 

ingår att i skolundervisningen både ha förmågan att kunna symbolisera och att personifiera 

skolans demokratiska uppdrag.  

För att detta ska vara möjligt behövs ett interkulturellt undervisningssammanhang (Lorentz, H & 

Bergstedt, B. 2006; Lorentz, H. 2009; Lahdenperä, P. & Lorentz, H. 2010) som tar till vara och 

respekterar olikheter och samtidigt erbjuder en meningsfull undervisning. Den interkulturella 

forskningen konstaterar att mångkulturella skolor med krav på mångfald därmed utmanar den 

praktiska pedagogiken. Bland annat påpekar Lahdenperä (i Lahdenperä & Lorentz 2010:15) att 

det i mångfaldens skola finns ett ökat behov av att reflektera kring ungdomarnas interkulturella 

identitetsformeringar och att skapa arbetsformer som hindrar diskriminering och marginalisering. 

Dessa skolor behöver en annan form av kunskapsbildning där det finns en förmåga att kunna 

möta ett heterogent undervisningssammanhang. En för mig central frågeställning tar Lorentz 

(2009) upp som lyder ”Återspeglar skolan dagens mångkulturella verklighet?” (2009:20). Svaret 

som ges av bland annat tidigare forskning (Parszyk, 1999; Kemuma, 2000; Cederberg, 2006; 

Runfors, 2010) menar att skolan har svårt att uppfylla sitt demokratiska mål och möta allas 

olikheter utan att diskriminera. Lösningen finns dock i form av att våga angripa problemet via ett 

interkulturellt lärande som har sin grund i ett poststrukturalistiskt perspektiv (Lorentz, H & 

Bergstedt, B. 2006; Lorentz, H. 2009; Lahdenperä, P. & Lorentz, H. 2010).  

Det interkulturella lärandet har som mål att skapa en förmåga "att effektivt kommunicera i 

interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter." 

(Lorentz, H & Bergstedt, B. 2006). Detta innebär i sin tur att lärandet kännetecknas av en 

ömsesidig nyfikenhet och intresse av det främmande och där en reflektionsprocess kan sättas 
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igång och där målet i denna kommunikation utmynnar i en vilja att få en ökad medvetenhet om 

det som är olikt en själv. Förutsättningen för en förståelse och medvetenhet om den andre 

grundar sig bland annat i en god kunskap om sina egna värderingar och en medvetenhet om de 

sociala processer som utvecklar grupper av människor och hur dessa processer påverkar mig själv 

och andra. Läraren får enligt mig en möjlighet att via interkulturell medvetenhet om sina elever 

därmed bättre förutsättningar att kunna skapa en undervisning som innefattar alla elever oavsett 

bakgrund. 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att synliggöra ett antal gymnasieungdomar och hur deras 

personliga beskrivningar av en vald favoritfilm skulle kunna fungera som en interkulturellt 

medierad resurs i skolans undervisning. Min avsikt är därmed att reflektera över samtalets roll 

inom ramen för skolans demokratiska uppdrag. 

För att uppnå mitt övergripande syfte söker jag besvara följande specifika frågeställning: 

På vilket sätt kan filmsamtal bidra till elevens personliga utveckling och främja en interkulturell undervisning? 

2 Bakgrund och tidigare forskning  

I detta kapitel ger jag exempel från annan forskning om hur skoldiskursen kan se ut som 

inbegriper skolans värdegrund (2.1). Dessutom redogör jag vilka krav som ställs på läraren och 

undervisningen för att den ska anses vara interkulturell enligt Lahdenperä (2.2). Därefter berör jag 

två samtalsformer som framhålls i undervisningen, deliberativa samtal samt dialogiska samtal 

(2.3). Jag kommer också beröra hur identiteter kan förstås utifrån ett poststrukturellt perspektiv 

(2.4). Jag avslutar bakgrundskapitlet med att presentera studien Film och mening av Axelsson 

(2008)) som ligger till grund för min egen undersökning (2.5). 

2.1 Att beskriva det mångkulturella med hjälp av språket 

I Regeringens proposition 1994/95:100 (Lorentz 2009:21ff) ställdes frågan om lärares 

pedagogiska uppdrag på sin spets i och med att man kommit överens om att anta ett 

mångkulturellt perspektiv i skolan. Begreppet det mångkulturella står här för ett beskrivande 

tillstånd av olika kulturella, etniska, nationella representationer (Lorentz, H & Bergstedt, B (red) 

2006:16). En undervisning som ska bedrivas inom ramen för den mångkulturella skolan behöver 

då vara interkulturell till sin utformning där ett interkulturellt handlande är i fokus. 
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Den interkulturella handlingen kan likställas med förmågan att effektivt kunna kommunicera i 

interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter. 

(2009:115). En interkulturell situation kan till exempel vara ett möte mellan två personer som har 

sina egna sätt att kommunicera och följer sina egna kulturella handlingsmönster utifrån sina egna 

sociala, etniska eller religiösa bakgrunder. En effektiv kommunikation innebär att man innehar 

förmågan att förstå betydelsen av mångkulturell, interkulturell och kulturell identitet, 

interkulturell sensitivitet, interkulturell, medvetenhet och interkulturellt lärande. Här vill jag lyfta 

ut två av dessa begrepp, interkulturell sensitivitet samt interkulturell medvetenhet, eftersom de 

fokuserar på en emotionell sida hos människor. Sensitiviteten kännetecknas av nyfikenhet och 

intresse av det okända och där en reflektionsprocess kan sättas igång. Medvetenheten 

kännetecknas av att man har kunskap om sig själv och den andre eller om man så vill de andra 

men dessutom är det viktigt att ha en medvetenhet om vilka sociala processer som kan utveckla 

grupper av människor och hur dessa processer påverkar mig själv och andra.  

Lorentz (2009) hänvisar till Byram och hans tolkning av interkulturell kompetens som kan hjälpa 

till att ytterligare vidga begreppet. Han betonar förmågan att "kunna jämföra olika händelser, 

idéer och dokument, att tolka dem från olika perspektiv och relatera tolkningen till den egna 

förståelsen” (2009:117). Det synliga kännetecknet på interkulturell kompetens kan därmed visa 

sig i en situation där personerna förmår skapa empati och en känsla av gemenskap med andra 

som är olika dem själva.  

Talet om det mångkulturella samhället kan ses som en beskrivning av en verklighet som historiskt 

sett har definierats genom olika språkliga formuleringar där den dominerande aktuella 

samhällsdiskursen har avgjort vilken tolkning som har fått företräde. Enligt Hans Lorentz 

(2009:81) har till exempel en dominerande diskurs styrts rent språkligt sedan 70-talet och kan visa 

sig bland annat inom utbildningsväsendet i form av motsatserna inkludering - exkludering. Ett 

annat exempel är begreppet "nationell" (2009:78) som under 1900- talet omgav sig med ett språk 

som symboliserade samhörighet, förening och ett enande av den svenska identiteten. Detta visade 

sig inte minst i till exempel uttrycken det goda folkhemmet, den svenska modellen. Talet om ett 

land, ett folk, en kultur, ett språk och en religion är ytterligare exempel på en koppling till 

begreppet nationell.     

Vidare beskriver Lorentz (2009) hur begreppet det mångkulturella användes under 1900-talet. 

När man talade om det mångkulturella talade man inte om att ena utan om att dela upp. Exempel 

på detta är "vi och de andra" (2009:78) som underförstått handlar om att andra än vi orsakar 
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problem. Det mångkulturella förknippades med talet om assimilering, flyktingar, rasism, 

främlingsfientlighet, om invandrare i svenskars ögon osv. där beskrivningen av verkligheten 

byggde på ett kategoriskt tänkande och ett motsatsförhållande. Möjligheten att beskriva 

verkligheten med hjälp av ett språk är hela tiden knutet till ett givet sammanhang i en given social 

situation och får sin betydelse i en subjektiv handling som konstruerar verkligheten om och om 

igen över tid. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom det i sin tur betyder att frågan om vem det 

är som beskriver och vem som påstår sig veta hur verkligheten ser ut också måste ställas. 

2004 tillsattes en utredning som hade regeringens uppdrag att kartlägga underliggande orsaker till 

institutionell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. När jag tar del av 

rapporten Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU2006) så ger man en 

bild av hur skolan efter 2000-talets inträde talar om elever med utländsk bakgrund och på vad sätt 

en fortlöpande strukturell diskriminering kan fortgå. I en del av rapporten (2006:275ff) får lärare 

på tre olika grundskolor ge sin syn på vad som menas med att arbeta med skolans värdegrund 

och slutsatsen visar på två spår som motarbetar varandra (2006:299). Den ena diskursen som 

lärarna omfattas av innefattar en i grunden positiv syn på jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet 

där allas lika värde ska motverka orättvisor i samhället överlag men när detta ska implementeras i 

det praktiska värdegrundsarbetet blir det ett fostransprojekt av elevernas uppförande. Utifrån 

begreppet kulturrasism analyseras lärarnas utsagor (2006: 280) som ska ses som exempel på hur 

det blir möjlig att reproducera en given sanning som utgår från idén om att människor kan delas 

in i essentiellt annorlunda kulturer. Idén som reproduceras genom tal och handlingar beskriver att 

kulturen i en etnisk grupp är enhetlig, att kulturen bestämmer värderingar, beteenden och 

förmågor, att kulturen är oföränderlig och skapar överföringar av värderingar mellan 

generationer. 

I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011) talar man om vikten av ett slags rättvist 

förhållande som ska råda i undervisningen och under rubriken "En likvärdig utbildning” förklaras 

detta förhållande. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas 

till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också 

olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolan har 

ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder. (Skolverket 2011). 
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Här vill jag komma in på ett två olika tolkningssätt som Runfors (2010) presenterar av begreppet 

jämlikhet. Dels återfinns en tolkning utifrån en klassideologi som utgår från att det finns en 

gemensam värdegrund och där jämlikhet kopplas till likhet. Detta får konsekvensen av ett behov 

att utjämna skillnader. Alla ska inordnas i den gemensamma värdegrunden och därmed uppstår 

likhet (min anm.) En annan ideologi råder också där jämlikhetsvisionen är kopplat till etnisk 

mångfald som flera uppställda värden där en grupps värden inte nödvändigtvis behöver delas av 

andra. Jämlikhet likställs då med att få erkänsla av att få vara olik men ändå omfattas av en jämlik 

gemenskap. Häri finns alltså en poäng att säga "vi är inte som andra men vi ställer upp på att ha 

jämlika villkor och rättigheter trots våra olikheter" (2010:189). 

Beroende på vilken ideologi som får dominera så visar detta exempel på hur olika förhållningssätt 

gentemot olikhet kan förstås där en konkurrens finns hur man tolkar, värderar och strukturerar 

den mångfald som är en varierande repertoar av mänskliga relationer. På så vis vill jag också se 

det som att det pågår en maktkamp mellan å ena sidan de som företräder klassideologin och de 

som företräder etnisk ideologi. Denna maktkamp kan också ses som ett generationsskifte där jag 

har uppfattat att representanter för klassideologiska perspektivet är födda före 60- och 70- talet 

och de som representerar det etniska ideologiska perspektivet är födda senare och alltså tillhör en 

yngre generation. Jämlikhetsidealet kan också kopplas till integrationsfrågan och vem som ska 

vara jämlik med vem. I boken Migration och etnicitet (Darvishpour & Westin .red. 2008) lyfter man 

till exempel fram behovet av att sätta fokus på att det egentligen är integration av svenskar i ett 

mångkulturellt samhälle som det ska talas om. 

Författarna i rapporten Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 

2006:300ff) ser lärarnas oproblematiska förhållningssätt till värdegrundsarbetet och bejakandet av 

disciplineringsidealet som ett hinder för en mer utvecklad syn på en utbildning som ska vila på 

demokratins grund. Man konstaterar att det finns en avsaknad av teoretiska ramar om rasism och 

strategier för att motverka rasism i undervisningen som kan förklara varför man som lärare 

undviker ämnet på skolorna. Rapporten visar att lärarna lägger skulden på elever med utländsk 

bakgrund som får bära ansvaret för att rasism förekommer. Den vita majoriteten lärare ställer sig 

på så sätt vid sidan av och ser inte sin egen del i reproducerandet av en logik i 

värdegrundsdiskursen som talar om att låta ”det sunda förnuftet” (2006:301) råda hos varje 

enskild lärare. Detta synsätt innebär att var och en som arbetar i skolan klarar sitt demokratiska 

uppdrag utan att bli ifrågasatt. Eleverna bemöts inte som individer enligt författarna (2006:304) 

utan införlivas i ett språkbruk utifrån ett kategoriseringstänkande och godtyckliga rasistiska 

stereotyper.  Detta uttrycks som ”vi” och ”de” där begreppet ”de” tolkas in genom olika positiva 
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och negativa kulturella attribut. Särskilt pojkar med utländsk bakgrund betraktas som annorlunda 

kulturella varelser (2006:285) och som ”busarna” som inte kan tala sanning utan får ett kollektivt 

attribut som lögnare där förklaringarna hämtas från kulturella orsaker såsom ”skamkultur” 

(2006:286). Skolan har blivit en arena där man tränas att vara någon men inte att bli någon och 

som inte innefattar elever med utländsk bakgrund (SOU 2006:146).  

Runfors (2010) lyfter i sitt forskningsarbete fram och visar på de strukturella fält inom skolans 

institution som diskriminerar och exkluderar eleverna med utländsk bakgrund. I sin avhandling 

Mångfald, motsägelser och marginaliseringar (2010) beskriver författaren vad man i skolan ser som 

eftersträvansvärt när det gäller vilken mångfald som ska gälla. Hon ställer angelägna frågor utifrån 

mångfaldsdiskursen. Till exempel vilket värde har styrda integrationsprojekt som syftar till att 

skapa enhetlighet? Vad är kultur och vilken kulturell mångfald ska respekteras? Finns en i förväg 

definierad gemenskap som domineras av grupper inom skolorna som alltså måste utmanas och 

ifrågasättas? Runfors (2010:218) visar i sin undersökning hur skolan ser det som önskvärt att 

elever med utländsk bakgrund frikopplas från denna för att istället omformas och infogas i en ny 

gemenskap som kännetecknas av den vita svenska majoriteten. Vidare beskriver hon skolans och 

därmed lärarnas problematik att enhetliggöra en brokig skara av elever som ska ses och bemötas 

som individer. För enkelhetens skull, på grund av brist på tid så löser skolan problemet med hjälp 

av en kategorisering av elever via språkliga uttryck som exempelvis "speciella", "sämre 

möjligheter till vidare utbildning", "hemmiljöer som alstrar minuskultur". En återvändsgränd 

skapas med endast två vägar att lösa problemet med elevernas bakgrund, antingen genom att 

marginalisera eller stigmatisera. Båda sätten exkluderar och utestänger från ett tänkt ”vi”. 

I SOU’s rapport Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 2006) 

problematiserar författarna (2006:146ff) hur ett reflekterande arbetssätt i klassrummet används 

och till skillnad från Frykmans slutsatser (2006:146) som anger att eleverna tränas till att vara 

någon snarare än att bli någon menar Runfors (2006:146) att hennes studie istället visar hur 

undervisningen fungerade som ett medel för att förstå sig själv och formas till att bli någon 

annan.  

2.2 Interkulturell undervisning 

Kännetecknande för en interkulturell undervisning är bland annat lärares förmåga att använda sig 

av upplevd konfrontation med det okända som metod. I detta arbete blir inte olikheter något 

som osynliggörs utan eleverna i ett heterogent klassrum får sin förståelse och acceptans hos 

läraren som ser kulturell olikhet som ett naturligt tillstånd (2006:62). Till skillnad från 
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monokulturella organisationskulturer som lägger fokus på att arbeta och forma en homogen 

skolkultur lägger en mångkulturell organisationskultur istället fokus på att arbeta med 

interkulturella förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt bejakar värdet av olikheter och 

är medveten om de maktrelationer som återfinns inom skolan och som aktivt lyfts fram och följs 

upp av personal och elever. 

Lahdenperä (I Lahdenperä & Lorentz 2010:30ff) ger sin syn på vad läraren behöver kunna för att 

klara sitt uppdrag att skapa en gemenskap utifrån interkulturella identitetsformeringar. Det 

handlar om att skolan erkänner, tillvaratar och stödjer ungdomarnas egna språkliga och kulturella 

upplevelser. Det handlar om att skapa en interkulturell lärandemiljö genom att intressera sig för 

sina elever, lära känna dem samt vara känslig för deras behov av olika tillhörigheter. Läraren 

behöver ha förmåga att anta olika perspektiv och kunna kodväxla mellan olika tankesätt, vidga sin 

kulturella horisont och sina referensramar. I detta arbete behöver läraren ha kunskaper för att 

kunna utveckla interkulturell sensibilitet och en medvetenhet om hur en stigmatiserad social 

identitet har en sårande påverkan för den som blir utsatt. Möjligheter behöver finnas att öppet 

våga diskutera stereotyper, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter 

bland såväl kolleger som elever. För att motverka ett ”vi-och-dem-tänkande” och bryta mönstret 

med tolkningsföreträdande elever i gruppen behöver läraren inneha en repertoar av olika 

ledarstilar som möter olika heterogena elevgrupperingar och stödjer elevernas olika sätt att tänka 

och handla. Möjligheter att utforska och jämföra olika perspektiv och etnocentriska 

föreställningar behöver också finnas.    

2.3 Deliberativa samtalsformer eller dialogiska klassrum? 

I Skolverkets rapport (2000) Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar redovisas en bakgrund och ett sammanhang till skolans demokratiuppdrag och hur 

det deliberativa samtalet har fått en central position i demokratiforskningen. I rapporten återges 

en tolkning av vad som menas med deliberativa samtal såsom ”en strävan efter att individen själv 

tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera samtidigt som det finns en 

kollektiv strävan efter att finna värden och normer som alla kan enas om” (2000:5). Framöver 

skulle jag kort vilja redogöra för en tolkning av den deliberativa samtalsformen enligt Englund 

(2007) för att därefter följa upp och ge exempel på ytterligare en form av samtal som kan skapas i 

klassrummet, det dialogiska samtalet. 

Deliberativa samtal enligt Englund (2007:155) innebär samtal där skilda synsätt öppet ställs mot 

varandra och med utrymme för att olika argument kommer fram. En tolerans och respekt att 
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lyssna på varandra finns alltid med i samtalen. Vidare har deliberativa samtal inslag av en kollektiv 

viljebildning och en strävan att komma överens vilket också kan innebära att bli överens om vad 

man inte är överens om. I deliberativa samtal ingår också att ifrågasätta auktoriteter, att ifrågasätta 

rådande normer och att samtalet förs utan direkt lärarledning. 

Dialogiska samtal som förs i klassrummen, så kallade dialogiska klassrum, ger också möjlighet att 

låta skilda synsätt komma fram men Hultin 2007 (i Englund 2007: 381ff) konstaterar att denna 

samtalsform skiljer sig från deliberativa samtalsformer när det gäller vad man vill uppnå. I sin 

studie Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal – spelar det någon roll? presenterar Hultin 2007 (i 

Englund 2007) det som kännetecknar dialogiska klassrum och deliberativa samtal och jämför 

deras olika normativa positioner utifrån skolans demokratiuppdrag. Bland annat finner Hultin 

2007 (i Englund 2007:398) att deliberativa samtal har som mål att skapa konsensus där 

gemensamma beslut tas utifrån vad man är överens om. 

Målet med det dialogiska klassrummet är att tydliggöra skillnader i åsikter som möjliggör ett 

flerstämmigt klassrum (Dyhste 1996) men där konsensus inte ingår som ett mål i sig. I det 

dialogiska klassrummet betonas istället rätten för elevens integritet där eleven kan bidra med sina 

synpunkter men som inte behöver offentliggöras inför en allmänhet.   

I båda fallen ges det möjlighet att ifrågasätta auktoriteter men åtskiljs beroende på mot vem och 

vad detta ifrågasättande riktas till. De olika samtalsformerna kan ses utifrån sina helt olika 

utgångspunkter där deliberativa samtal bygger på en universell bas och där deltagarna förväntas 

utgå från det allmännas bästa som ett led i strävandet att ha förmågan att fatta demokratiska 

beslut och där eleverna öppet ifrågasätter rådande uppfattningar. 

I det dialogiska klassrummet förväntas eleven snarare att föra en dialog med det auktoritativa 

talet och den auktoritativa diskursen (min anm.) och ge utrymme för elevernas egna inre 

övertygelser men där argumenten inte behöver offentliggöras inför hela klassen utan kan ske 

privat via exempelvis logganteckningar. Det auktoritativa talet är hämtat från Bakhtin (1996:69ff) 

och ska här förstås som det slag av sanningar som produceras av en officiell samhällelig diskurs 

och som menar att denna officiella monologism (1996:69) behövde brytas genom ett dialogiskt 

sätt att ompröva och omskapa givna sanningar om verkligheten.   

Dessa olika didaktiska förhållningssätt till klassrumssamtal innefattar ett centralt dilemma som 

berör elevernas verkliga möjligheter att föra samtal på sina villkor i skolans undervisning 

(Englund, 2007:317ff). Hultin 2007 (i Englund 2007:393ff) klargör i sin jämförande studie de 

didaktiska konsekvenserna och de olika förhållningssätten till elevernas kulturella identiteter. Den 
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deliberativa samtalsformen har ett kulturellt förhållningssätt som utgår från att elevernas 

kulturella olikheter kan bli ett hot mot skolans neutralitet. Lösningen på detta är att det kulturella 

bör ses som något det går att komma överens om på sakliga grunder och så att alla på så sätt kan 

mötas som jämlikar (Englund 2007:398). Den dialogiska samtalsformen har i sin tur ett kulturellt 

förhållningssätt som utgår från att elevernas kulturella identiteter är en tillgång i det flerstämmiga 

klassrummet.   

2.4 Identitetsformering 

Sjögren (i Ahmadi 2010) konstaterar att det krävs både mentala och psykologiska ansträngningar 

av den som går igenom migrationsprocesserna av utvandring från ett hemland och invandring för 

att kunna bygga en säker identitet i det nya landet. Risken finns att anta en identitet som ”Varken- 

eller-människor”(2010:72) och som inte upplever en tillhörighet vare sig i sitt nya land eller från 

det land man växt upp i. Ett exempel på hur man med språket upprätthåller ett 

främmandegörande och som får effekten att exkludera ger Alexander Zalzberger (Bildningsbyrån: 

När är jag svensk?) när han delar med sig sina tankar och funderingar om vem han var och vem 

han skulle bli. Bland annat problematiserar han begreppet invandrare som ett ständigt aktivt 

tillstånd där invandringen aldrig egentligen avslutats. Detta kan jämföras med vad som kan 

associeras i begreppet invandrad såsom invandrad elev där betydelsen istället markerar ett avslut 

på migrationsprocessen i och med att eleven anlänt till Sverige. Zalzberger kommer också in på 

hur han tilldelas en identitet som invandrarskådis vilket väl belyser hur språket gör makten synlig. 

Detta exemplifierar hur pressen har makten att definiera personen Zalzberger som inte bara en 

skådespelare utan dessutom via en tillagd markering med ordet invandrar[…]. Jag menar på detta 

vis hur journalisten medvetet eller omedvetet ingår i en maktordning som underordnar Alexander 

Zalzberger gentemot en överordnad svensk journalist tillhörig majoritetssamhället. 

Begreppet identitet och hur identiteter sätts i spel i den mångkulturella skolan är något som 

Brömssen (i Lorentz & Bergstedt 2006) tar upp och diskuterar. Brömssen (2006:45ff) konstaterar 

via annan forskning att identiteten har många ansikten och därmed inte enbart är kopplat till 

något beständigt och oföränderligt som tidigare forskare hävdat. Bland annat hänvisar hon 

(2006:46) till Mead och dennes teori om den generaliserade andre vars signifikans består i att inte 

förklara identitet som en egenskap hos individen eller i gruppen utan det man delar gemensamt är 

upplevelsen av att vara annorlunda än den andre. I övrigt behöver ju inte vare sig individen eller 

gruppen dela något i övrigt gemensamt. Men i talet om identitet problematiseras frågor om 

tillhörighet, utanförskap, likheter och skillnader mm där konflikter, splittring, instabilitet och 
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förändring i tillvaron ständigt är närvarande (min anm.). Tilldelningen av olika identiteter 

kategoriseras bland annat genom klass, nation, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, språk som 

finns över hela världen men som inte fungerar på samma sätt överallt (2006:46). Skolan som 

mötesplats mellan olika identiteter har varit ett centralt inlägg i integrationspolitiska dokument 

(2006:51) där lärarens betydelse som avvisare eller bekräftande av elevernas olika identiteter 

särskilt lyfts fram. Frågor som för vem är kunskapen relevant, vilka grupper ska definiera 

kunskapen, vad betraktas som relevant kunskap samt vems intressen ska företrädas inom skolan 

ställs på sin spets i detta sammanhang. Brömssen (2006:53) pekar på problemet med att 

mångkulturell undervisning förknippas med en undervisning för invandrarelever istället för att 

betraktas som en undervisning som kritiskt granskar skolans undervisningsnormer och skolans 

majoritetsföreställning i förhållande till mångfald. Att skolan granskar sina egna normer och 

självförståelse har ju betydelse för ungdomarnas identitetsformeringar i sin tur. Brömmsen 

refererar vidare till Callewaert (2006:54) som ifrågasätter varför skolan inte omstrukturerar 

undervisningen i språk, samhällskunskap, historia och kultur för att uppfylla styrdokumentens 

krav på internationell solidaritet och skapa förmåga att se sin egen verklighet i ett globalt 

sammanhang.  

2.5 Reflekterande samtal av filmupplevelser 

Hur spelfilmen fungerar som en resurs för skapande av mening är något som Axelsson (2008) 

studerar närmare i sin avhandling Film och mening. Undersökningen syftar till att förstå hur 

individers meningsskapande ser ut genom att belysa samspelet mellan sociala och psykologiska 

processer vid filmkonsumtion. Axelsson (2009) bidrar genom enkäter samt intervjuer på både 

grupp- och individnivå hur dessa processer kan beskrivas utifrån just filmpublikens sätt att tänka 

kring spelfilm och ger en fördjupad teoretisk förståelse av filmtolkning. Förloppet av 

filmupplevelsen beskriver Axelssson (2008:128) som en kognitiv process som påbörjas när man 

ser en spelfilm i en viss situation. Den kognitiva processen motsvaras av en tolkningsprocess som 

både bearbetar och skapar mening och aktiverar på så sätt en möjlighet för betraktaren att 

reflektera över sin internaliserade uppsättning av uppfattningar om verkligheten.  

Individen genomgår på så vis olika kognitiva moment för att hantera existentiella frågor och 

tolkar filmberättelsens beskrivning av handlingen kopplas till verkligheten utanför filmens fiction. 

De kognitiva momenten åskådliggörs av Axelsson (2008:58) genom sex olika kategorier av 

scheman som strukturerar upp och ramar in hur tolkningarna kan förstås. Dessa har hämtats från 

tidigare publikstudier som berör TV-tittande och omfattar person-, roll-, själv-, händelse-, rum- 

och storyschema. 
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På ett ingående sätt beskriver hans respondenter hur deras valda favoritfilm representerar olika 

uppfattningar kring existentiella frågor och som de tycker ger möjligheter att mer eller mindre gå i 

dialog med. De existentiella frågorna som filmerna berör och som tas upp i avhandlingen 

inbegriper varför vi lever och dör, livsuppgift och mening, skuld och ansvar, verklighetens väsen, 

människans väsen, guds existens, vad som är rätt, gott och ont och moraliska ideal. 

Utifrån de personliga intervjuerna framgår det till exempel hur några respondenter jämför sina 

egna personlighetsdrag med filmens huvudkaraktärer och återger flera varianter av 

identifikationsprocesser där respondentens självbild återspeglas på olika vis. Det kan gälla hur 

man skulle vilja vara eller anser sig borde vara eller vad man inte vill vara. Axelsson (2008) 

avhandlar genom respondenternas tolkningar hur filmens uppfattade budskap kan mynna ut i en 

mer eller mindre förändrad syn på sig själv och sina värderingar om verkligheten eller att 

filmupplevelsen kan bidra till en bekräftelse av redan existerande värderingar. Avhandlingen 

(2008) relateras bland annat till en religionssociologisk diskussion utifrån relationen mellan 

individualiserade meningsprocesser och religiös förändring i vårt senmoderna samhälle. 

Avhandlingen Film och mening (2008) ger värdefulla verktyg för hur filmsamtal kan vara en 

möjlighet att bättre förstå ungas tankar kring sin upplevda verklighet och för dem viktiga centrala 

värden i livet. Avhandlingen ger också ett värdefullt interkulturellt lärandeverktyg utifrån ett 

sociokognitivt teoretiskt perspektiv och på vilket sätt individen hanterar ett yttre kulturellt 

fenomen genom en betydelsefull upplevelse av spelfilm. 

2.5.1 Resultat av individuella intervjuer i Film och mening (2008) 

För att det ska gå att jämföra resultaten i Axelssons (2008) studie med min studie tar jag enbart 

med resultat som framförallt är en gemensam nämnare hos samtliga respondenter. Jag tar alltså 

inte med de reslutat som Axelsson (2008) funnit vara specifika för någon respondent i en viss 

grupp.   

Vilka existentiella frågor dominerar bland respondenterna? I Axelssons studie delas respondenterna in i 

tre olika grupper beroende på utövande av religiös praktik. De tretton respondenterna delas 

således in i en grupp om fem som utövade mindre religiös socialisation/ praktik, ytterligare fyra 

respondenter tillhörde en blandad grupp och slutligen tillhörde fyra respondenter gruppen mer 

religiös praktik/socialisation.  

Axelsson (2008) tar upp dilemmat med att precisera rätt kategorisering och på grund av detta 

betonar han (2008:199) vikten av att fokusera på vilka existentiella frågor som är mer närvarande 
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bland respondenterna och som går tvärs igenom samtliga grupper. De existentiella frågor som är 

mer närvarande bland respondenterna är skuld och ansvar (sex respondenter), livsuppgift och 

mening (fem respondenter) samt moraliska ideal (fyra respondenter). 

Intressant att notera är att frågor som är av filosofisk karaktär får stå i bakgrunden till förmån för 

mer immanent orienterade frågor. Frågor om vad som händer efter döden, guds existens liksom 

funderingar kring verklighetens väsen är av mindre betydelse hos respondenterna medan frågor 

om vilka moraliska principer människan bör leva utifrån och det ansvar som följer i relation till 

andra samt frågan om livets mening här och nu är något som genomgående lyfts fram. Axelsson 

(2008) ger exempel på tidigare forskning som kan förklara orsakerna såsom en alltmer 

”krympande transcendens” (2008:199) och ”den samtida posttraditionella terräng som den unga 

människan rör sig i” (2008:200). Huruvida respondenterna anger betydelsegraden av de 

existentiella värden som centrala eller perifera är något som deltagarna i den tidigare enkäten fick 

möjlighet att svara på men som Axelsson (2008) menar inte var möjligt att fördjupa sig i under 

den uppföljande korta intervjutiden. Denna omständighet måste enligt Axelsson (2008) vägas in 

och hänvisar till Ulf Sjödin och att det som spelar en avgörande roll för individens 

identitetsuppfattning är just om ett värde tillskrivs central betydelse eller inte. ”´[…] En person 

kan omfatta en rad värden – och gör vanligen så – men endast en individs mest centrala värden 

har faktiskt genomslag för personens tänkande och handlande`” (2008:200). 

 Genom vilka schemakategorier bearbetas de existentiella frågorna? Resultatet i Axelssons (2008) studie 

visar att de existentiella frågorna framförallt bearbetas genom person- och självschema, ofta i 

kombination med någon av de andra kategorierna händelse-, rum- eller rollschema. I en 

fördjupad diskussion om självschema refererar Axelsson (2008:202) till annan forskning om 

mediernas roll som påverkansfaktor för individens självbild. Bland annat beskrivs hur olika 

personer relaterar till sig själva gentemot de idealbilder som står till förfogande samt hur 

relationen mellan graden av självmedvetenhet kan leda till en positiv respektive negativ självbild. 

En individ med ett starkt självförtroende har tendenser att med hjälp av presenterad idealbild 

fånga upp aspekter som leder till ökat självförtroende. En individ med motsvarande lågt 

självförtroende låter sig inte fångas upp av idealbilden som presenteras. I analyserna av 

intervjuerna är den omständigheten också något som Axelsson (2008) tagit fasta på. I studien 

finns alltså exempel där respondenten självkritiskt reflekterar över olika aspekter av sin egen 

självbild. Likaså finns exempel där en respondent blir sporrad av den presenterade idealbilden 

som blir ett eftersträvansvärt ideal. Enligt Axelsson (2008:204) är det också möjligt att i 

diskussionen av schemakategorierna kunna inkludera etiska ideal och värderingar i 
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identifikationsprocessen. Dessutom påpekar Axelsson (2008) vikten av att respondenterna själva 

har fått välja en film som de tycker mycket om vilket ger en extra betydelsefull dimension till 

meningsbärande frågeställningar. 

Vilka referenser görs mellan filmen och till en upplevd verklighet? Omtolkningen av det konkreta som visas 

på filmduken (filmens sujet) processas genom den berättelse som åskådaren skapar av dessa 

bilder i sitt eget huvud (individuellt hållen fabula) i en meningsbärande social situation (2008:41; 

204). Den sociala och kulturella kontext som respondenterna relaterar till i filmsamtalen är något 

som Axelsson(2008) använder sig av som ett sätt att sociokognitivt tolka respondenternas utsagor 

om sina filmupplevelser. Utifrån så kallade ”kognitiva schemaförändringar” (2008:63, 205ff) 

beskriver Axelsson (2008) hur en kognitiv förändring processas gradvis eller dramatisk och hur 

åskådaren omtolkar filmens sujet till sin egen individuellt hållen fabula. En gradvisförändring 

(tuning) mellan filmens sujet och respondentens omtolkning till sin egna fabula visar sig till 

exempel då filmen bekräftar och fördjupar livsåskådningar och moraliska ideal som redan finns 

och således inte förändras nämnvärt. Ett helt annat sätt att ta till sig en filmupplevelse beskrivs av 

andra respondenter och visar sig till exempel som en upplevd utmaning att ta till sig filmen och 

där filmens sujet ger en yttre impuls och en omorientering av tänkande och handlandet i sitt eget 

liv. Genom att även fånga in de sociala aspekterna vid en given tidpunkt i livet och sociala 

relationer till närstående människor i en personlig biografi så menar Axelsson (2008) att studien 

bidrar med en social dynamik, vilket behövs för att på djupet förstå respondenternas 

omtolkningsprocesser av filmens sujet som ett sätt att lära sig förstå sin egen upplevda verklighet. 

3 Metod 

3.1 Val av metod  

Den här undersökningen har en hög grad av fenomenologisk infallsvinkel (Denscombe, 2012) 

som tar fasta på det medverkande subjektets egen beskrivning och tolkning av ett upplevt 

fenomen. Det betyder att attityder, åsikter, övertygelser och känslor är något som behöver återges 

och analyseras av mig som forskare på ett sätt som inte kränker den medverkande under 

intervjusamtalet. Jag vill genom filmsamtalen lyfta fram och ge en röst åt gymnasieungdomarna 

och deras syn på existentiella frågor som är centrala för dem för att därmed visa på hur 

ungdomarnas egen självförståelse kan bidra till interkulturellt undervisningsinnehåll i svenska och 

svenska som andraspråk. Jag är inte primärt intresserad av att förklara orsaker. Istället är mitt mål 

med undersökningen att ge en beskrivning av respondentens förstahandsupplevelse av en vald 

favoritfilm. 
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För att kunna belysa det komplexa samspelet mellan sociala och psykologiska processer som 

verkar när individen tar till sig en filmupplevelse så genomför jag filmsamtal som kan konstruera 

mening i en forskningssituation (Axelsson, 2008). Samtalen är individuella med öppna 

frågeställningar där jag som forskare vägleds av respondentens (i detta fall ungdomarna) 

tolkningshorisont och med fokus på existentiell mening. Genom intervjusamtalen vill jag ge en 

presentation av vilka existentiella frågor som vald favoritfilm aktiverade samt hur dessa 

existentiella frågor bearbetas av och genom respondentens egna formuleringar och sätt att 

uttrycka sig. Detta leder till en hypotes om de multipla verkligheter (Denscombe 2012:113) som 

ungdomarna eventuellt vill berätta om. Med andra ord kan undersökningen förhoppningsvis 

hjälpa till att skapa ökad medvetenhet inom skolans praktik hur saker och ting betraktas på olika 

sätt av gymnasieungdomar som delar en undervisningsmiljö som är mångkulturell. Detta nämner 

jag mot bakgrund av tidigare forskning (Parszyk, 1999; Kemuma, 2000; Cederberg, 2006; 

Runfors, 2010) som belyser hur invandrarskap formas i skolan och hur motsägelsefullt ungdomar 

med invandrarbakgrund uppmärksammas i skolans vardag.  

Den analytiska tolkningsmodellen hämtas från Axelssons avhandling Film och mening (2008) vari 

han redogör för flera olika perspektiv kring film, meningsskapande och existentiella frågor. Jag 

har funnit att hans utarbetade sociokognitiva schemateoretiska analysverktyg (2008:63ff) också är 

användbart i min studie som en modell för filmtolkning och meningsskapande (2008:65). 

Schemakategorierna; person-, roll-, själv, händelse-, rum-, storyschema (2008:58), kombinerat 

med de livsåskådningsfrågor som Axelsson (2008:154ff) tagit fram kommer även jag att använda 

mig av, men i en mer modifierad form som är anpassad till min undersökningskontext. 

Jag kommer att knyta resultatet till respondentens sociokulturella sammanhang för att få en mer 

övergripande förståelse för vilka tolkningsramar som omger denne. Därför har jag också 

ambitionen att återge vilken social gemenskap respondenten upplever sig tillhöra utifrån sin 

horisont av föreställningar och förväntningar på tillvaron. 

Fördelen med personliga intervjuer är bland annat att det är lätt att genomföra, synpunkter och 

uppfattningar härstammar från en källa i taget. Men detta leder också till problem med validiteten 

på flera sätt och det ställs mycket höga krav på integritet, konfidentialitet mm och därför följer jag 

de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet publicerat (God forskningssed, 2011). 

För att säkerställa ett trovärdigt resultat behöver jag minimera risken att återge mina tolkningar av 

respondentens upplevelse av favoritfilmen. Jag behöver också ha ett tillräckligt urval av 

respondenter som vill medverka och lämna känslig information. Förtroendet för mig som 

intervjuare är avhängigt vilka preferenser och förutfattade meningar den intervjuade har om mig 

som svensk medelålders kvinna och lärare. Det finns en risk att de intervjuade svarar som de tror 
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att jag förväntar mig och ger mig svar som de tror gör mig nöjd. Denscombe (2012:245) 

beskriver hur forskaren i en småskalig projektforskning har svårt att dölja sina personliga 

kännetecken och att ålder, kön, etniskt ursprung, brytning, yrkesstatus påverkar effekten av 

intervjusamtalet.  

För att säkerställa en trovärdig analys från intervjudata ger Denscombe (2012:266, 382) några råd. 

Dels bör forskaren kontrollera data med andra källor. Detta uppfylls genom att jag i denna 

undersökning kommer att genomföra en jämförelse med de resultat som Axelsson (2008) har 

kommit fram till vad gäller de individuella intervjuerna. Dels bör informanten få kontrollera sina 

utsagor. Detta kriterium uppfylls genom att jag kommer att låta den intervjuade få ta del av 

utskrifterna från intervjuerna i ett uppföljande möte. Dels bör forskaren kontrollera rimligheten i 

data och om informanten kan förväntas känna till de fakta och kunskaper som återges av denne. I 

min undersökning är informanterna ungdomar som går på gymnasieutbildningens sista år och har 

fyllt 18 år. De tillfrågas som experter på sina egna livserfarenheter och är på så sätt 

nyckelpersoner i sina egna liv. Rimligheten i data hänger som jag ser det inte på ett problem med 

kunskap snarare på eventuella problem med språkfärdigheter i svenska. Avslutningsvis ger 

Denscombe (2012) rådet att forskaren bör undvika att basera resultaten på en enda intervju utan 

istället leta efter teman som framträder i flera intervjuer. För att uppnå detta i möjligaste mån så 

uppstår frågan om antal respondenter och antal intervjuer per respondent som behöver 

genomföras. Med tanke på tidsaspekten kommer jag att låta fyra respondenter medverka.  

3.2 Forskningsetiska principer 

Eftersom min ämnesundervisning sker gentemot gymnasieskolans elever var det ett självklart val 

att genomföra ett par förberedande möten med information till alla elever över 18 år som 

studerade svenska eller svenska som andraspråk. Genom att på plats i två gymnasieskolor få 

presentera min avsikt med studien hoppades jag kunna väcka intresse hos eleverna att delta. Jag 

delade också ut mitt informationsbrev vari eleven själv kunde anmäla sitt intresse genom att jag 

lämnade ut mitt namn och telefon samt e-mail adress. I brevet informerades även om de etiska 

principerna som gäller för forskningen. Eleven kunde när som helst avsluta sitt deltagande. 

Anonymiteten garanteras genom fingerade namn och omständigheter redigeras för att dölja 

identiteten. Det vill säga att jag omkodar samtliga personnamn och övriga personliga uppgifter 

ska ej gå att härledas av någon utomstående. Grundmaterialet är tillgängligt endast för mig och 

min handledare. Intervjuerna används endast för forskning och allt inspelat material raderas av 

mig för att förhindra kommersiellt bruk av uppgifter om ungas filmvanor. Ansvaret känns stort 

då jag vill skapa förtroende där eleven anförtror mig personliga berättelser av privata upplevelser. 
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Därför är jag mån om att försäkra mig om ifall ytterligare samtalshjälp behövs genom att följa 

upp mina intervjuer så att eventuella obehagliga efterverkningar inte förblir olösta. 

4 Personliga filmsamtal och främjande av interkulturell 
undervisning 

I detta kapitel redovisas analyserna av mina filmsamtal med fyra gymnasieelever (4.1). Analyserna 

av intervjuerna sammanfattas därefter utifrån fyra olika aspekter på socialt sammanhang för 

filmupplevelsen (4.2).  

4.1 Analys av personliga intervjuer med fyra gymnasieelever 

4.1.1 Abanas film Dear John (2010) 

Filmen handlar om John Tyree som är soldat i den amerikanska armén. Under en kort permission 

när han kommer hem träffar han Savanna och de förälskar sig i varandra. John måste återvända 

till sin militärtjänst och blir borta i tre år, bland annat på grund av 11 september 2001, men håller 

kontakt via brevväxling ett tag. Savanna hinner förlova sig med en annan man i tron att John har 

dött. När han till slut kommer hem rivs gamla sår upp och en konflikt utspelar sig mellan att tro 

på kärleken och att gör sin plikt gentemot andra.  

Analysfråga 1, Vilka existentiella frågor aktiverar favoritfilmen? Intervjusamtalet med Abana domineras 

av att han berättar varför han tycker filmen är så bra. Abana kommer in på frågor som berör vad 

som är rätt att göra mot någon man håller av och som kommer i konflikt med den reella 

verkligheten att överleva vardagen. Utopi möter verklighet i denna film och temat är inte helt 

ovanligt med förälskelse och dilemmat att klara ett längre uppbrott där den ena parten är tvungen 

att lämna den andra som troget väntar. Den valda favoritfilmen kan framförallt kopplas till de 

existentiella frågorna som berör skuld och ansvar samt frågan om vad som är rätt att göra mot sin 

partner i en kärleksrelation. 

Analysfråga 2, Genom vilka schemakategorier bearbetas de existentiella frågorna? Abana lotsar mig genom 

en kedja av händelser som inte går att förutse som han kan se som orsaker till varför Savanna 

väljer att ha en relation med en annan man ” Jo han åker till krig … när han åker till Afghanistan så 

blir han skjuten å blir borta.. han skulle vara borta i två månader å sen skulle han komma tillbaks men tjejen 

var otrogen mot honom å då ville han inte komma tillbaks”. När jag ifrågasätter Savannas avsikt att hon 

egentligen inte var kär i John utan bara ville åt pengarna rättas jag av Abana som inte ser något 

oärligt beteende hos Savanna ”Inte först men alltså dom var ju riktigt kära å sen tog det slut eftersom hon 

trodde att han dött när han blev skjuten … hon var inte kär typ hon behövde den andra för .. behövde hjälp med 

att få pengar. 
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Däremot kommer Abana in på rollschematiska förväntningar på hur framförallt killen uppträder. 

Detta uttrycks genom en kort händelse i filmen där John räddar Savanna’s handväska ”När hon 

tappar väskan så hoppar han i vattnet”. Abana lägger ett större ansvar på John att återupprätta 

relationen och kunna förlåta Savanna’s otrohet och gör en återkoppling till Johns bakgrund som 

han beskriver som problemfylld ”Han var ganska bråkig i skolan å hade många problem..han fick välja 

mellan fängelse å.. ..först hade han typ två månader å sen förhöjdes det till ytterligare två månader.. tjejen blev 

orolig..å trodde att han hade dött…när han fick höra att tjejen inte skrev tillbaks..å tjejen skrev att han skulle 

låta bli henne.. så blev han sur å ville inte hem”. Utan att närmare gå in på hur John skulle gjort istället 

konstaterar Abana att uppträdandet från John´s sida var omoget och ogenomtänkt. 

Analysfråga 3, Vilka referenser görs mellan filmen och till en upplevd verklighet? Filmen står för Abana hur 

ett idealiserat förhållande kring en kärleksrelation kan se ut och han beskriver hur filmen också 

tycks beröra honom personligen. Att hålla fast vid den man älskar vad som än händer 

kommenterar Abana genom en slags distanserad känslomässig beskrivning i tredje person ”Man 

får en sån där känsla att när hon är otrogen så förlorar hon allt men sen behöver honom som hon varit otrogen 

mot så hon förlorar den äkta -… å har den falska typ..”. När jag frågar om det är något han känner igen 

hos sig själv undviker han med att svara ”neej ..jag vet inte…såna filmer…berör…å det är värt att kolla 

på sånt…”. För Abana blir det svårt att närmare berätta för mig personligen vad som gör att just 

den framställda relationen upplevs så speciell. Däremot snuddar han vid hur tjejen i relationen är 

den som egentligen förlorar eftersom hon inte inser vad som är äkta kärlek i det långa loppet. 

4.1.2 Baahirs film Django Unchained (2012) 

Filmen är en amerikansk western regisserad av Tarantino och utspelar sig 1858, tre år före det 

amerikanska inbördeskrigets utbrott. Filmen handlar om Django som är en slav och som möter 

den tyska prisjägaren Dr. King Schultz. Han behöver Djangos hjälp med att identifiera ett par 

efterlysta bröder som få har sett ansiktet på. I utbyte mot Djangos hjälp så erbjuder Schultz 

honom frihet och hjälp med att hämna hans fru Broomhilda som nu ägs av plantageägaren Calvin 

Candie.  

Analysfråga 1, Vilka existentiella frågor aktiverar favoritfilmen? För Baahir har filmen ett mycket särskilt 

värde sett ur ett historiskt perspektiv som berör hans eget ursprung. Filmen skildrar ett ögonblick 

av de erfarenheter som de svarta slavarna gjorde i mötet med de vita amerikanska godsägarna. 

När jag inledningsvis ber honom berätta varför filmen är så bra svarar han kortfattat att Django 

vill rädda sin tjej men att detta var alltför svårt för honom ”han går igenom mycket, han måste tolerera 

mycket”. Frågan om vilket budskap han tycker filmen har ger möjligheter att vidareutveckla 



Sida 22 

 

samtalet och det visar sig att filmen väcker frågor hos Baahir vilka erfarenheter hans farfar varit 

med om under modern tid i Angola. Mellan 1975 och 2002 var det inbördeskrig i Angola som en 

följd av Portugisernas långvariga kolonisering och ockupation sedan 400 år tillbaka (min anm.). 

Under inbördeskriget växte Baahir upp i norra Angola. Detta på grund av att han farfar som ung 

man tvingades delta i en befolkningsomflyttning från södra till Norra Angola. Norra Angola 

tillhörde Kongo innan portugisernas kolonisering och Kongos regering slogs för sitt territorium. 

Baahir berättar ”min pappa var från Angola… det var en koloni och de tog farfar från södra till norra 

Angola.. portugiserna. Farfar växte upp i norra delen … jobbade på odlingar… farfar berättade lite för pappa 

vad som hänt men ville glömma allt från södra Angola.. han (pappa) vet inte typ nåt om sin familj..Det har 

skapat så mycket konflikter. 

För Baahir  är det viktigt att komma ihåg vad som har hänt och påminnas om detta så att man lär 

sig av sin historia. Att lära sig hela tiden och inte glömma är för Baahir bland annat meningen 

med livet Nej Man måste komma ihåg det typ bygga vidare ... Tyskland Hitler ..det han gjorde mot judarna … 

om man glömmer det så kommer det att hända igen men om man kommer ihåg det så vet man att det som hände 

var dåligt å så får det inte hända igen… Regissören Tarantino valde också medvetet att skildra 

förtrycket och att rasism, slaveri som ämne skulle diskuteras för att inte glömmas bort. Filmer 

som innefattar budskap om rättigheter fyller en viktig funktion för Baahir och han beskriver detta 

som att ”det är många som ser att man fick en chans till i livet.. å det är många som inte tror att det har hänt 

att det var så dåligt”.  

De existentiella frågor som filmen berör  Baahir är framförallt livsuppgift och meningen med 

livet, att kunna skilja på gott och ont och de moraliska ideal som står för att alltid göra det rätta. 

Analysfråga 2, Genom vilka schemakategorier bearbetas de existentiella frågorna? Under intervjusamtalets 

gång är det framförallt självschematiska resonemang som kommer fram och reflektioner kring sin 

egen bakgrund. Dessa kombineras med roll- och händelseschematiska förklaringar som grund. 

Tillsammans lotsar vi oss igenom filmens berättelse där den centrala konflikten mellan de som 

har makten och inte har makten bearbetas genom de antagna sociala rollerna av vit rik godsägare 

gentemot slavarna. Karaktären Schulz bryter mot den vita normen och försöker muta godsägaren 

Candie för att befria slavarna på gården men blir inte trodd utan skjuts ihjäl. För Baahir är denna 

scen något som särskilt gör intryck, nämligen att prisjägaren är beredd att hålla sitt ord gentemot 

Django och skapa upprättelse för slavarna samt se till att Django får sin hustru tillbaka. 

Analysfråga 3, Vilka referenser görs mellan filmen och till en upplevd verklighet? För Baahir ger alltså filmen 

flera referenser till sig själv och sin egen upplevda verklighet i Sverige sedan fem år. Jag ställer 
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frågan om han tycker att han får tänka och uttrycka sig som han vill i skolan och i svaret 

beskriver han att kontrollen som läraren hade över eleverna i Angola var jobbig ”jaa….innan jag 

kom hit…den kontroll som finns här o den som finns där är det stor skillnad på..där vi var förut... i Angola 

Kongo. Å där vi gick i skolan .. det var typ ett franskt system ..koloni..å läraren bestämde allt.. det var 

jätteirriterande …Så det var jättekonstigt att komma hit.. det var mer fritt alltså”. Baahir beskriver också sin 

upplevelse av att respekten inte finns för de regler som finns på skolan. Bland annat ger han 

exempel på hur respektlöst eleverna använder sina mobiler trots att det finns regler för hur 

mobilerna ska användas. Jag lyfter fram en åsikt om att det kan vara bra att kunna använda 

mobilen i undervisningen som feedback till läraren eller som en möjlighet att söka på internet. Jag 

får till svar att så används i alla fall inte mobilerna nu.  

Ytterligare en referens till verkligheten gör Baahir och beskriver filmens huvudkaraktär 

prisjägaren Schulz som han jämför med en headhunter och också skulle kunna tänka sig ha som 

yrke ”jaa jobbet som headhunters typ polis verkar spännande. Det finns en stad i Frankrike där polisen inte 

vågar komma till… Marseille.. där är det mycket droghandel så polisen måste ringa efter förstärkningen om de 

ska dit….ja det går nog att muta polisen”. 

4.1.3 Fredriks film The Goonies (1985) 

Filmen handlar om Mikey och Brandon Walsh som är två bröder vars familj är på väg att flytta 

från sin stad Astoria. Orsaken till flytten är att man planerat att riva ner hela staden för att bygga 

en golfbana om man inte lyckas få ihop tillräckligt med pengar för att stoppa projektet. Mikey är 

ledaren för dödskallegänget som består av ytterligare fyra vänner. Av en slump hittar de sex 

vännerna en skattkarta som leder till den ökända piraten "One-Eyed" Willys skatter, och det leder 

till att de ger sig hemifrån för att hitta dessa. De hittar ingången till en grotta som leder till 

skatterna som ligger under en stängd restaurang och som numera hyser en efterlyst kriminell 

familj, Frattelli. De vill inte gärna att deras gömställe läcker ut, samtidigt som de mer än gärna vill 

ha tag i de där rikedomarna själva, så de ger sig efter ungdomsgänget. Jakten på skatterna har 

börjat. 

Analysfråga 1, Vilka existentiella frågor aktiverar favoritfilmen? För F ger filmen rena nostalgikänslor 

från sin uppväxt och är en ren ”feelgood film” en film att ta fram och se när man behöver fly 

verkligheten. Redan när Fredrik var fem år spelade föräldrarna in filmen på video och satt med 

och tittade. Scener som föräldrarna ansåg att han inte var mogen för att se och bli skrämd av 

spolades över. Dessa fick han istället har sett när han blev äldre. Det har gjort att filmen har gett 

upplevelser på ett nytt sätt allteftersom. Till exempel såg han inte introduktionen av filmen som 
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återger en fängelsecell med en till synes hängd intern i taket som tagit sitt liv men som visar sig 

vara ett effektivt sätt för att kunna rymma. Scenen framställs på ett fånigt humoristiskt vis som 

för övrigt är kännetecknande för den här amerikanska äventyrs – action filmen. Genomgående 

återkommer Fredrik med beskrivningar av den skruvade humor som nu när han är äldre kan 

förstå och uppskatta. De två bröderna känner Fredrik igen dels i deras relation till varandra och 

dels i deras utsatta situation ”jag har också genomlidit det som alla barnen i filmen gör, att flytta 

därifrån – jag fick ju flytta på riktigt om man säger så även om situationen inte är riktigt lika så 

känner jag ju igen mig”. Den existentiella fråga som absolut berör Fredrik är skuld och ansvar. 

Att stå upp för varandra sammanfattar han i budskapet som filmen har med mottot ”goonies 

never die”, en gång vänner alltid vänner vad som än händer.  Vänskapen är viktig för Fredrik och 

är besviken över att kompisarna inte ser det goda i filmen. Som exempel får han inget medhåll av 

sina kompisar, vad de tycker om filmen och hur karaktären Chunk framställs. Chunk älskar att äta 

och är gängets tjockis och åsikterna går isär hur han ska uppfattas ”De brukar klaga på Chunk att 

det är en massa tjockisskämt men grejen med honom är ju att han är feg och även om det är en 

massa tjockisskämt är han en väldigt rolig karaktär”. 

 Fredrik fortsätter förklara att filmen har mer hjärta än hjärna och enligt honom måste man ha 

sett filmen redan som liten och inte sett den första gången som tonåring. Mobbing kommer på tal 

och Fredrik vill sätta in det i sitt sammanhang som filmen presenterar ”Det är ju inte så att de 

andra barnen retar honom det är ingen i deras gäng som är utmobbad och så ... de är ju realistiska 

eftersom barn är ganska själviska och rädda ... ser man filmer med barn som spelar idag så är allt 

så tillrättalagt… så kan det inte bara vara alltså. Kalle och chokladfabriken till exempel – han är ju 

så självuppoffrande liten vuxen … det är mycket man inte skulle få göra idag till exempel Chunks 

dans … det är liksom opassande för faktum är ju att han har gått med på att spela hur hemskt 

man än tycker att det är … så är det villkoren”. 

Förmågan att kunna uppskatta filmen för var den är, en underhållningsfilm som bjuder på 

ungdomsäventyr med humoristiska inslag är något som Fredrik återkommer till under samtalet. 

Han tar karaktären Chunk i försvar och återkommer kring värdet av att se en god relation mellan 

Chunk och Sloth och berättar att han blir känslomässigt berörd när Chunk vill ta hand om Sloth 

som har en speciell personlighet och ett deformerat ansikte och alltså också är en av de utstötta. 

Återigen fångar Fredrik upp sin ambivalens över att andra än han själv inte alls gillar scenen ”jag 

är jämt så arg för det för det är alltid folk som skämtar och får det till nån pedofilgrej liksom… så 

ser ju inte jag det..det är lite konstigt … för alla som säger att de hatar den.. så ser ju inte jag den.. 

det  förstår jag inte..”. 
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Analysfråga 2, Genom vilka schemakategorier bearbetas de existentiella frågorna? I samtalet om The 

Goonies så uppehåller sig Fredrik länge vid karaktären Chunk med hjälp av ett personschematiskt 

perspektiv som också tangerar rollschematiskt. Han funderar över Chunks personlighet och 

sociala roll och hans förmåga att skapa humor men också hans goda vilja att göra gott och 

försöka trots att han inte räknas in av gänget i övrigt. Den fega karaktären blir modig tillsammans 

med sin nyfunna vän Sloth som alla är rädda för. Fredrik upplever en empati för Karaktären 

Chunk och hans roll i filmen och tar honom i försvar. Fredrik gör inga direkta kopplingar till sig 

själv som person utan känner igen sig i pojkarnas situation att behöva tvingas flytta från sitt 

barndomshem men berör inte detta på ett djupare plan. 

Analysfråga 3, Vilka extra textualiseringar görs till upplevd verklighet? ”Jag känner mig som Mikey när 

han säger ”never say die” vars symboliska uttryck framhäver kraften av att hålla ihop gänget när 

de riskerar livet i en sekvens. Liksom Mikey vill hålla i sina relationer med lillebror och vänner så 

känner även Fredrik igen sig. Han berättar korfattat om sin relation till sina två äldre syskon, en 

storasyster och en storebror som alltid funnits att samtala med när han behövt. Ett personligt 

ideal som Fredrik känner sig hemma i är ansvaret som Mikey visar i filmen. 

4.1.4 Charlies film The Piano (1993) 

Filmen är en romantisk 1800-talsskildring och handlar om den stumma mamman Ada som blir 

bortgift med Stewart som är bosatt på Nya Zeeland. Ada migrerar till Nya Zeeland med sin 

illvilliga dotter och med sig har hon sitt värdefulla och prisbelönta piano. Dottern och hennes 

mamma har en nära relation dels på grund av mammans beroende av dotterns möjligheter att 

kommunicera åt mamman dels på grund av pianot som de båda spelar på gemensamt. Stewart har 

svårt att visa känslor för sin hustru och han ser hennes passion för sitt piano. Därför bestämmer 

han sig för att byta bort det mot en bit mark till grannen Baines som har vuxit upp hos en infödd 

familj på Nya Zeeland och lever för sig själv i ett eget hus. Han blir förälskad i Ada och utnyttjar 

hennes sorg över att förlora sitt vackra instrument. I en förespegling att vilja ha pianolektioner av 

henne så ges hon möjlighet att få spela på sitt piano. En passionerad kärleksrelation utvecklas 

mellan dem som avslöjas av Stewart. Besviken hugger Stewart av Adas fingrar på ena handen 

innan han kastar ut henne från huset. Filmen slutar genom att Ada tar sitt eget liv genom att hon 

kastar sig överbord och drunknar. 

Analysfråga 1, Vilka existentiella frågor aktiverar favoritfilmen? I det inledande samtalet berör Charlie 

titeln på filmen, The Piano, som hon menar ger henne en speciell melankolisk sinnesstämning 

vilken hon känner sig hemma i. Till en början förklarar hon varför filmen är så bra med att 
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sammanfatta att det är en komplicerad film som berör livet och döden, lycka, vänskap och kärlek. 

Livet och döden eftersom huvudpersonen den ensamstående mamman Ada väljer bort en till 

synes lyckligt framtida liv tillsammans med grannen Baines och istället väljer att ta sitt eget liv. 

Lycka eftersom det som för en utomstående kan vara självklart vad lycka är ställs i filmen på sin 

spets genom Adas sätt att handla mot sitt eget bästa. Vänskap och kärlek eftersom filmen skildrar 

en kvinna och hennes enda dotter, deras relation som kommer i konflikt med moderns häftiga 

förälskelse i grannen Baines. Framförallt är det den existentiella frågan om skuld och ansvar som 

Charlie problematiserar. Samtidigt kommer hon in på funderingar kring omgivningens dåtida 

förväntningar gentemot en ensamstående mamma och vilket ansvar som läggs på dottern vilket 

hon jämför med idag. De moraliska idealen som vit europé krockar med de inföddas mer 

frigjorda sexuella tillvaro där humor är en viktig ingrediens. De existentiella villkoren för de vita 

migrerande européerna skiljer sig åt gentemot de infödda på Nya Zeeland vilket också Charlie har 

tankar kring ”Adas man Stewart vet inte hur man gör, han kommer inte ens med blommor till henne, han är 

inte van att kommunicera med kvinnor, finns ett intresse borde han ju kunna göra mer för henne”. 

Analysfråga 2, Genom vilka schemakategorier bearbetas de existentiella frågorna? Charlie bearbetar frågan 

om skuld och ansvar genom självschema och sätter sig in i mammans situation och vilka val hon 

hade och vilka val hon gjorde som syftade till att Ada hela tiden sökte efter sin egen lycka. 

Genom att jämföra kvinnans roll då och nu konstaterar Charlie att Ada trots allt har tur på ett 

sätt som får leva sitt konstiga liv ifred ”Hon har inget intresse av att lära känna någon annan” och menar 

att den isolering som Ada befann sig i var självvald. Charlie beskriver hur Ada försöker stå ut 

med situationen som hon hamnat i, bortgift med en främmande man som hon inte kan 

kommunicera med, genom en självvald distans till sin omgivning. Att kunna få välja själv när, var 

och hur umgänget med andra ska vara är viktigt för Charlie själv och hon upplever inte Adas 

behov som något konstigt. Charlie förklarar också för mig det ansvar som Ada känner gentemot 

sin far att inte lyckats uppfylla sin roll väl som hustru ”även om hennes far inte skulle få träffa 

henne mer så känner hon nog ansvaret att misslyckats med att uppfylla sin fars önskan”. Charlie 

bearbetar de existentiella frågorna genom flera kognitiva scheman, person-, själv- och roll 

schema. Kvinnans roll i den romantiska epoken under 1800-talet är något som Charlie försöker 

förstå. Likaså bearbetar Charlie hur karaktärerna skildras och kommer in på jämförelser mellan 

den europeiska befolkningen och den infödda befolkningen och deras olika sätt att hantera 

känslolivet antingen med överdriven kontroll eller med humor. 

Analysfråga 3, Vilka extra textualiseringar görs till upplevd verklighet? Charlie konstaterar att Ada inte är 

något ideal att se upp till och filmen ger ofrivilliga påminnelser om hennes egen starka självbild 
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som samtidigt ger en slags skuldkänsla. Liksom karaktären Ada är utlämnad och beroende av 

andras förståelse så är det också något hon själv upplever. Svårigheten att bli förstådd och 

accepterad som en starkt självmedveten ung kvinna är också verkligt för henne och Ada blir den 

person som gestaltar detta. Friheten att kunna välja sina handlingar sammanfattar det som blir 

centralt för Charlies egna reflektioner. I den avslutande scenen åskådliggörs detta särskilt tydligt 

när Ada inser att pianot inte behövs mer för att hon ska vara lycklig. Baines och Ada med sin 

dotter åker med en båt vidare för att bosätta sig någon annanstans och pianot är väl förankrat 

mitt i båten. På grund av risken för att kantra hävs pianot överbord och under ett ögonblick 

väljer Ada att låta sig snöras in av repet runt sin ena fot och dras överbord och drunknar. Det blir 

uppenbart att hon tar livet av sig för att hon inte längre kan spela piano och Charlie ser detta öde 

som en befrielse ”Hon var ju fri för första gången i sitt liv hon fick frihet att välja sin död”. 

4.2 Sammanfattning av intervjuanalyserna 

Axelsson (2008) tillför ytterligare en dimension av sina intervjuer som berör hur lärdomar om 

livet kan införlivas genom en meningsfull filmupplevelse. Dessa kognitiva upplevelser beskrivs 

genom fyra olika former av social integration som jag också använder mig av i denna jämförande 

analys. Genom att sätta in respondenternas filmupplevelse i sociala och kulturella omständigheter 

vid en given tidpunkt i livet så blir det också möjligt att bättre förstå på vilket sätt film kan fylla 

en viktig funktion som en medierad kulturell impuls och som ett sätt att söka kunskap om 

existentiella frågor. Nedan kommer jag alltså att beskriva olika grader av hur filmupplevelsen ser 

ut att integrera med social aktivitet och tar min utgångspunkt från Axelssons (2008) motsvarande 

resultat. 

4.2.1 Film som explicit integrerat med social aktivitet 

Liksom ett par av Axelssons (2008:206) respondenter kopplade även Fredrik i min studie 

filmtillägnandet till ett i hög grad specifikt socialt sammanhang. I Fredriks fall var hans första 

upplevelse av filmen tillsammans med sina föräldrar. Speciella sekvenser spolades förbi som han 

inte fick ta del av och att tack vare det så fanns det alltid nya saker att upptäcka som tillförde 

ytterligare sociokulturella dimensioner. Inte förrän Fredrik var äldre kunde han formulera vad 

filmen gav honom som person. Liksom en respondent i Axelssons studie så har Fredrik i 

intervjun visat vilken mening filmen hade under hans uppväxt. Men det som skiljer är avsaknad 

av en positivt delad filmupplevelse med sina kompisar. Istället lyfter Fredrik fram tankeväckande 

negativa erfarenheter av att se filmen The Goonies med sina kompisar. Detta har också varit ett 

skäl till varför han har denna film som en mycket privat upplevelse som han ser vid speciella 
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tillfällen. För Fredrik har alltså inte filmen kunnat vara en viktig social ingrediens av delad 

gemenskap med sina vänner som respondenterna i Axelssons studie visar, utan istället har filmen 

funnits med i en viktig social gemenskap med familjen. 

4.2.2 Film som implicit integrerad med social aktivitet 

Flertalet av Axelssons (2008:207) respondenter beskriver hur favoritfilmen relaterar till deras egen 

sociala bakgrund eller sociala position av vitt skilda slag. Detta kunde jag också se i min studie. 

Baahir gjorde kopplingar till sin egen uppväxt i Angola innan han kom till Sverige som 12-åring. 

Filmen Django Unchained väcker många tankar om rasism, orättvisor och maktfördelningen i det 

amerikanska samhället under mitten av 1800 talet som går att relatera till dagens förhållanden. 

Även om Baahir inte direkt använder begreppet social makt så går det att se beröringspunkter till 

detta i de historiska beskrivningar som hans pappa gör av farfars upplevelse av kongolesiskt och 

portugisiskt förtryck i ett ockuperat Angola. 

Hos både Charlie och Fredrik var den egna sociala situationen närvarande vid filmsamtalen som 

fick återspegla karaktärerna i filmerna. För Charlies del är det huvudpersonen Ada som är till 

synes beroende av sin dotter för att kunna kommunicera med omgivningen. För Fredriks del är 

det äldsta brodern Mikey som får illustrera förmågan att skapa sammanhållning och vikten av att 

behålla relationer till sina vänner och syskon. Respondenterna i Axelssons studie och i min studie 

beskriver beroendeförhållandet som finns mellan dem själva och sin familj, pojkvänner, syskon, 

eller hembygden. Men för Charlies del ger filmen en bekräftelse av redan etablerad existentiell 

sanning av att ta fullt ansvar och klara sig själv som ung kvinna, mer eller mindre oberoende av 

andra. I filmsamtalet kommer det också fram dilemmat mellan dessa två motpoler av beroende 

respektive oberoende. För Fredriks del bekräftar filmen hans sanning om vänskap oberoende av 

vem man är, vänskap kan vara gränsöverskridande oavsett bakgrund. Solidariteten som 

karaktären Chunk visar gentemot Sloth är ett exempel på detta. 

4.2.3 Film som utmaning, kulturell medierad impuls 

För Charlie var filmen The Piano även en känslomässig överraskning för henne samtidigt som 

den bekräftade hennes egen livshållning som tidigare beskrivits. Även om filmupplevelsen inte 

direkt ledde till omorientering av en verklighetsuppfattning såsom en respondent beskriver i 

Axelssons (2008:208) studie så går det att skönja hur den erbjuder något unikt och betydelsefullt i 

ett visst skede av livet. Charlie för ett personligt resonemang utifrån ett feministiskt perspektiv 
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såsom en självupplevd tillvaro som ung kvinna av idag och jämför i tredje person nutida syn på 

kvinnliga rättigheter med filmkaraktären Ada och dåtidens kvinnosyn. 

Filmen Django Unchained var för Baahir en historisk berättelse som kunde associeras till hans 

fars berättelser om befolkningsomflyttningen i hemlandet. Bahhir gjorde också associationer till 

tidigare undervisning om nazismen under andra världskriget. Däremot fanns inga omedelbara 

kopplingar mellan filmens intertextuella budskap och eventuella extra-textuella sammanhang i 

han eget liv. Det kan vara möjligt att filmen hjälpte till att ta udden av allvaret i en situation som 

Baahir själv befann sig i och gav en känslomässig distans till upplevd verklighet. 

4.2.4 Ingen uttalad personlig upplevelse 

Abana bröt mönstret genom att inte tala om sig själv relaterat till upplevelsen av filmen Dear 

John. Mina försök till fördjupade samtal kring hans egen upplevda verklighet var svåra för 

honom att beskriva i ord och hitta rätt formuleringar. Därför blir denna filmupplevelse något 

som inte låter sig kategoriseras genom den här analysen men det betyder naturligtvis inte att det 

inte kunde finnas en inneboende omtolkning av filmens sujet till hans egna personliga 

erfarenheter.     

5 Diskussion och resultat  

 
På vilket sätt kan filmsamtal bidra till elevens personliga utveckling och främja en interkulturell undervisning? 

Liksom jag i rollen som forskare, utfrågare, lyssnare och samtalspartner kan ha hjälpt till att 

konstruera något som respondenterna inte tidigare öppet verbaliserat så kan jag också som lärare 

externalisera ett kollektivt delad meningsskapande i en elevgrupp. Filmsamtalen bidrar med 

existentiella frågor på ett mycket personligt plan som jag menar kan utgöra ett meningsfullt 

innehåll inom en interkulturell förståelseram. Därmed kommer jag in på frågor som berör 

elevernas verkliga möjligheter att föra samtal på sina villkor i skolans undervisning. Skolan som 

en neutral plats utmanas naturligtvis alltid oavsett elevernas olikheter och här kan jag se värdet av 

att låta de olika samtalsformerna, deliberativa samtal och dialogiska klassrum (se tidigare avsnitt 

2.6) mötas i en genomtänkt undervisning med ett medvetet interkulturellt lärarskap. Ett dialogiskt 

klassrum behövs innan lärare och elever tillsammans etablerat en ömsesidig respekt för varandras 

olikheter och skulle kunna följas upp med deliberativa samtalsformer i en interkulturell 

undervisningsmiljö. Fördelen med detta arbetsupplägg skulle eventuellt kunna minimera risken 

att skolans neutralitet hotas samtidigt som olikheterna bejakas. Eleverna får själva ta ställning i en 
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kollektiv gemenskap för att söka konsensus eller att ha som mål att var och en synliggör sina 

åsikter utan att det måste finnas en gemensam överenskommelse om vem som har rätt eller fel. 

Axelsson (2008:225) hänvisar till Danièle Hervieu–Legér som understyrker kollektivets 

gemensamma minne och hon pekar på att individens meningsskapande måste ges möjlighet att 

delas med andra i en social kontext. Även om Axelsson sätter in sin diskussion mot bakgrund av 

religionens plats i samhället så ser jag också skolans roll i detta arbete. Jag menar att interkulturell 

undervisning kan tillhandahålla individens och samhällets behov av gemensamt delade 

meningsstrukturer för att hantera de existentiella villkor människor omfattas av såsom efterlyses 

(2008:225). Ungdomarnas sökande efter ett mer autentiskt tillfredställande liv och ett subjektivt 

sökande efter mening som kan delas med andra kan i en interkulturell undervisning ges plats inte 

minst som en motvikt till mediernas inflytande på individen. Liksom existentiella frågor bearbetas 

genom film och där moraliska ideal aktualiseras och förändras på olika vis så menar jag att ny 

kunskap också kan skapas i en sekundär socialisationsprocess genom interkulturella möten i en 

skolundervisning. 

Axelsson diskuterar hur man ska förhålla sig till värdet av dessa processande föreställningar om 

det egna självet (2008:222). Finns en risk för introvert självupptagenhet? Som jag ser det har 

skolan en viktig roll att fylla här om det aktualiseras i undervisningen som ett sätt att dela sina 

erfarenheter med andra och därmed möjlighet att fördjupa sig i idealföreställningar av moralisk 

karaktär, självuppoffring och individens ansvar i ett gemenamt delat samhällskollektiv, principer 

för solidaritet och vänskap. 

Ytterligare en viktig dimension av filmsamtalen och elevens personliga utveckling inbegriper 

identitetsformeringar och jag har tidigare tagit upp hur identiteter sätts i spel och som 

problematiserar frågor om tillhörighet, utanförskap, likheter och skillnader mm där konflikter, 

splittring, instabilitet och förändring tillvaron ständigt är närvarande. Dessa frågor bär på samma 

känslor och som återspeglas i sin egen självbild, hur man skulle vilja vara eller borde vara. 

Axelsson (2008) kommer fram till att immanenta värden framförallt är i fokus och där film 

tillhandahåller moraliska ideal som antingen är centrala och bettydelsefulla föreställningar eller 

perifera föreställningar för individen.  

Värdet av ett interkulturellt förhållningssätt kan ses som ett svar på behovet av den 

omstrukturering av skolans undervisning som Callewall ((I Lorentz & Bergstedt 2006) efterlyser. 

Oförmågan att ifrågasätta rådande normer inom skolan och på ett konkret vis uppfylla 

styrdokumentens krav på internationell solidaritet och se sin egen verklighet i ett globalt 
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sammanhang går att lösa om individuell mening kan delas med andra på en samhällelig kollektiv 

nivå som exempelvis i en interkulturell skolundervisning. 

Avsikten med min undersökning var att finna ett konkret sätt, genom personliga filmsamtal, att få 

ta del av eventuella frågor som är centrala för gymnasieungdomar. Dessa existentiella frågor som 

behandlar moraliska dilemman, självbilder och vad som är rätt och fel i handlingar är också 

centrala i ett undervisningssammanhang. Men istället för att värderingarna bearbetas enskilt via 

filmupplevelser så ser jag ett värde i att dela dessa i ett välplanerat undervisningssammanhang där 

eleverna får möjlighet att komma i dialog med andra och där respekten för olika åsikter uppfylls. 

6 Sammanfattning 
Syftet med min underökning har varit att synliggöra ett antal gymnasieungdomar och hur deras 

personliga beskrivningar av en vald favoritfilm skulle kunna fungera som en interkulturellt 

medierad resurs i skolans undervisning. Genom att jag har fått tagit del av centrala 

frågeställningar som är viktiga för deltagarna så har jag också haft ambitionen att reflektera över 

samtalets roll satt i ett undervisningssammanhang där olika åsikter bryts mot varandra. Resultatet 

ska ses som ett exempel på hur interkulturella samtal kan främjas i skolans undervisning där 

elevernas olika bakgrunder tas tillvara. Jag har beskrivit hur två dominerande samtalsformer kan 

komplettera varandra och som tillsammans kan täcka in de krav på integritet som ställs och 

samtidigt uppfylla skolans demokratiska mål. Genom att dels individuellt dels gemensamt 

bearbeta centrala frågeställningar som är universella kan elevens utökade medvetenhet om sig 

själv och andra skapas och kännetecknas av nyfikenhet och intresse av det okända i en 

reflekterande 

process. Var och en har sitt eget sätt att kommunicera och följer sitt eget kulturella 

handlingsmönster utifrån sin egen sociala, etniska eller religiösa bakgrund. Detta ser jag inte som 

ett hinder utan en möjlighet i skolans demokratiska uppdrag men kräver en interkulturell 

sensitivitet samt interkulturell medvetenhet, som inbegriper en emotionell sida hos människor.  
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