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Inledning 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv (www.skolverket.se 
1
) 

Så här står det i ämnesplanen för svenska på gymnasiet. Vidare står det att eleven ska få 

centrala kunskaper om skönlitterära verk och författare, nationella som internationella, de ska 

få centrala kunskaper om berättartekniska och stilistisk drag i skönlitteratur från olika tider, 

dels i film och andra medier. Som här syns så har det vidgade textbegreppet fått en plats i 

skolans värld. Filmen, och även andra medier, ska användas för att belysa det egna jaget och 

förståelse för andra människor tillsammans med skönlitteraturen. 

Jane Eyre är en skönlitterär klassiker som ofta finns med i litteraturstudier i svenska på 

gymnasiet, antingen som representativ för en tidsepok eller för kvinnliga författare genom 

tiderna. Den har nyligen filmatiserats igen (2011) och det har släppts en ny utgåva i Sverige 

från 2011. Allt visar på att detta är ett verk som lever vidare i vår värld både som skönlitterär 

text och även som film. Det denna studie kommer att bygga på är en analys av Jane Eyre som 

bok och film. Det analysen kommer att rikta in sig på är frågan om filmen kan jämställas med 

boken i svenskundervisningen? Kommer Jane Eyre på film att bli det nya sättet att tillägna sig 

en skönlitterär klassiker eller är boken det bästa sättet att möta denna kvinniga karaktär och 

hennes äventyr?      

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera huruvida filmatiseringen av Jane Eyre som litterär 

klassiker förmedlar samma bild av de litterära epoker och teman som verket i sig tillhör och 

representerar. Uppsatsen ämnar även korrelera filmatiseringen med verket för att se för och 

nackdelar med denna som undervisningsredskap.  

 

                                                             
1 Ämnesplan för svenska på gymnasiet (http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=SVE) 

http://www.skolverket.se/
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Frågeställningar 

1. Vilka likheter och skillnader finns mellan det litterära verket Jane Eyre och 

filmatiseringen av denna? 

2. Hur påverkar dessa likheter och skillnader filmen som utbildningsredskap i 

undervisningen? 

3. Vilka för- och nackdelar finns med film i undervisningen? 

 

Avgränsningar 

I denna studie har endast ett verk och en filmatisering valts, en kvalitativ studie, då en djupare 

kvantitativt inriktad studie kräver ett mycket större omfång. Den bok som valts är den senaste 

nyutgåvan (2011) på svenska översatt av Gun-Britt Sundström.  Filmatiseringen har valts dels 

för att den nyligen har filmatiseras, dels för att det finns filmhandledning till denna på 

Svenska Film Institutet (www.sli.se) och dels för att den finns tillänglig på olika mediecenter 

som lånar ut film till skolor runt om i Sverige, exempelvis hos UR (www.ur.se). 

Filmhandledningen i sig har inte varit av intresse för denna studie. Filmhandledningen ger 

dock en bra överblick av filmen och bra tillvägagångssätt för att använda den i 

svenskundervisningen. Vidare avgränsningar är de olika tematiseringar som kommer att 

göras. Återigen skulle omfånget bli alldeles för stort om varje enskild händelse ur verket 

skulle jämföras med filmen. Det som har valts ut är det som är mest centralt att titta på; 

exempelvis den övergripande handlingen, karaktärerna, strukturen och genomgående teman.    

 

Metod 

Denna uppsats ämnar jämföra, som nämnts ovan, ett klassiskt litterärt verk med en 

filmatisering av verket. Den metod som kommer användas är en form av textanalys som 

benämns som narrativanalys. En narrativanalys fokuserar på berättelser och berättande och 

fokuset kan ligga på berättelsens händelsekedjor, i vilken ordning de berättas och vilka roller 

som kan förekomma i berättelsen (Göran Bergström & Kristina Boréus 2005:18-19). Denna 

typ av analys är kvalitativ och har sin utgångspunkt i att undersöka exempelvis 

meningsskapande, hur något tolkas och/eller olika definitioner av detta. Analysen går ut på att 

ställa frågor till det narrativa materialet av typen; hur, varför, vilka innebörder och vilka 

http://www.ur.se/
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betydelser och så vidare (Anna Johansson 2005:245). Vidare menar Bergström och Boréus 

(2005:16-19) att narrativanalysen även lämpar sig för studier av till exempel film, då text 

inom semiotiken inte endast innebär det skrivna ordet utan inbegriper alla slags 

meningsbärande teckensystem.  

Johansson (2005:27) framhåller att användandet av narrativa analyser skall ses som en 

tolkande aktivitet av forskaren. Johansson beskriver detta tolkande som hermeneutik som 

förenklat betyder tolkningslära och ses som en metod för att tolka mening. Denna uppsats 

kommer att bygga på en hermeneutisk princip då det skrivna och filmatiserade kommer att 

grunda sig på olika subjektiva tolkningar utifrån olika teman och begrepp som valts ut. 

Lennart Hellspong och Per Ledin (1997:220) menar att tolkningar är individuella och 

situationsanpassade handlingar och kan skifta mellan olika läsare. Detta medför att de 

tolkningar som görs i denna uppsats kan skilja sig från andra läsares tolkningar men det kan 

även bidra till en mångfald av tolkningar som ökar förståelsen för analysmaterialet.   

Bergström och Boréus (2005:236-237) redogör för fyra olika sätt att tolka, läsa och analysera 

narrativt material. För denna uppsats har endast två av dessa fyra sätt valts ut då dessa 

överensstämmer bäst med det som ska studeras. Dessa två är det holistiskt – innehållsliga och 

det kategoriska – innehållsliga sättet. Den förra av dessa två innebär att en fullständig 

berättelse används och fokuset ligger på innehållet och strukturen. Den senare kan ses som en 

innehållsanalys, fokuset ligger på olika delar som lyfts fram oberoende av berättelsen som 

helhet. Som vidare komplement till analysen kommer även två andra förhållningssätt att 

användas, två tolkningsdimensioner. Dessa dimensioner tillför till Bergströms och Boréus 

tolkningssätt en djupare analysmöjlighet och redogörs för här nedan. 

Johansson (2005: 284-286) lyfter fram tre olika analytiska dimensioner inom narrativ analys. 

Beroende på vilken av dimensionerna som används ställs även olika frågor till texten med 

utgångspunkt i någon av dimensionerna. I denna studie har två av dessa dimensioner valts ut 

för användning, dimensionerna är den ideationella dimensionen (innehållsanalys) som syftar 

till innehållet samt den textuella dimensionen (formanalys) som kopplas till strukturen och hur 

delarna är förenade med varandra i texten (Johansson 2005:284).  

Inom det holistiska – innehållsliga sättet kommer boken och filmen som helhet att studeras. 

De kommer att jämföras med varandra för att se vad som stämmer överens inom respektive 

och vad som saknas inom respektive. Här kommer analysen inte gå ner på djupet och studera 
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varje särskiljande händelse, utan fokuset kommer ligga på det övergripande planet; den 

textuella dimensionen.    

Inom det kategoriska – innehållsliga sättet så kommer det narrativa materialet att analyseras 

utifrån olika teman. De teman som valts ut är de som är typiska för just dessa tidsepoker, 

romantiken vs. realismen, inom litteraturen. De huvudteman som har valts ut och kommer stå 

som grund för innehållsanalysen är; realismens typiska drag, romantikens typiska drag, 

karaktärerna, hur berättelsen framställs och miljöerna. Utifrån dessa teman kommer delar ur 

det litterära verket väljas ut och sedan jämföras med filmatiseringen. Här kommer vissa 

händelser lyftas fram, studeras och jämföras. Fokuset kommer ligga på hur de återges i 

respektive källa, stämmer de överens? Är någon av medierna tydligare i sin framställning? 

Finns händelsen i båda medierna?  

Detta analyssätt är överensstämmande med det som Johansson ovan benämner som den 

ideationella dimensionen. Johansson (2005:283) skriver att det är vanligt att dela upp 

materialet i olika teman för att få en tydligare struktur, ett exempel hon anger är att skapa 

olika teman för intriger när det kommer till analys av berättelser.  

Bergström och Boréus (2005:261) menar att det är praktiskt att omforma narrativens 

analytiska beståndsdelar till frågor som ställs till texten precis som Johansson (2005:245) 

menar är grunden för narrativ analys. De frågor som kommer att ställas till den text och media 

som används i denna studie baseras på de frågor som Johansson (2005:286) placerar in under 

de olika dimensionerna som valts ut. 

I den holistiska – innehållsliga analysen kommer fem frågor att ställas till boken för att sedan 

jämföras med filmatiseringen; 

1. Vem är det som berättar? 

2. Hur är berättelsen strukturerad? 

3. Vilka typer av intriger finns i berättelsen? 

4. I vems/vilket perspektiv berättas berättelsen? 

5. Vilka kronotoper finns i berättelsen? 

6. Vilken roll spelar miljöerna? 

Motiveringen till att göra en analys av berättelsens struktur grundar sig på att bokens berättare 

är väldigt tydlig och spelar en avgörande roll för framställningen. Vidare så spelar strukturen, 

i vilken ordning berättelsen berättas, en viktig roll för berättelsens framställning och 
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utveckling. Dock kommer fokuset ligga på den andra analysdelen då det är den som går in 

mer på djupet i berättelsens olika delar.  

I den kategoriska – innehållsliga analysen kommer fyra frågor att lyftas för jämföring; 

1. Vad handlar berättelsen om? 

2. Vilka karaktärer finns med? 

 Vem är huvudperson? 

 Hur är relationerna mellan karaktärerna framställda 

 Hur framställs karaktärerna och hur utvecklas de? 

3. Vilka genomgående teman finns, underliggande och ytliga? 

4. Har berättelsen en poäng? (varför berättas denna berättelse?)  
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Bakgrund 

Här nedan kommer Jane Eyre som litterärt verk att presenteras kort, dels handlingen och 

verkets plats i de litterära epokerna och dels allmänt om de litterära epokerna. Vidare kommer 

även en kort genomgång om vad en berättelse är och innehåller för att förtydliga analysen.  

Berättelse, vad är det? 

En berättelse har en början, en mitt och ett slut, och dessa tre partier utgörs av händelser där 

den första leder fram till den andra eller att den första resulterar i den andra och så vidare. 

Vidare har en berättelse en form av dubbel kronologi, det vill säga hur lång tid det tar för 

läsaren att ta sig an berättelsen och under hur lång tid berättelsen faktiskt utspelar sig. Denna 

dubbla kronologi ligger även till grund för den tudelning som kan urskiljas mellan 

händelsernas ordning i både själva texten och även i historien. Texten står för intrig, i vilken 

ordning berättelsen berättas i texten och historien är själva storyn, karaktärerna och 

händelseförloppet ordnade kronologiskt (Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders 

1999:12). 

Intrigen är som nämnts ovan händelser i en berättelse och en intrig i klassiska litteraturen 

följer ofta ett bestämt mönster. Intrigen är även ofta målrelaterad och det är inte för ens i 

slutet som det går att överblicka innebörderna i de olika händelserna (Holmberg & Ohlsson 

1999:28-29). Mönstret kommer att redogöras kortfattat i punktform för att belysa hur en intrig 

ser ut för att förtydliga analysen:     

 Exposition: introducerar tid, plats och karaktärer. 

 Konflikt: hindret för huvudpersonen att uppnå sitt mål, exempel på en vanlig konflikt 

är människa mot människa eller människa mot natur. 

 Stegring: komplikationer som gör att den centrala konflikten utvecklas och eventuellt 

förlängs. 

 Klimax: konflikten fokuseras och ingen återvändo finns, även kallat peripeti.  

 Nedåtgående: konfliktens resultat visas i ett nedåtgående förlopp. 

 Dénouement: upplösningen, berättelsen knyts ihop. 

En berättelses handlingsförlopp kan se olika ut, det kan vara tragiskt eller komiskt, 

romantiskt, moraliskt eller biografiskt. Många klassiska romaner följer ett biografiskt 

handlingsförlopp, läsaren får följa huvudkaraktärerna från födsel/tidig barndom till 

döden/upplösningen och just Jane Eyre har ett typiskt biografiskt handlingsförlopp 
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(Nikolajeva, Maria 2004:50). Vidare lyfter Nikolajeva tema och motiv i berättelsen, där motiv 

är ett återkommande mönster i berättelsen, exempelvis kärlek eller hämnd. Ofta skiljs 

berättelsen åt i huvudmotiv och bimotiv, där huvudmotivet är berättelsens tema. Både temat 

och motiven kan vara antingen explicita eller implicita, det vill säga öppna och lättillängliga 

eller svåra och döljs under ytan (2004:66-67). Som en betydande del i att avgöra ett litterärt 

tema, menar Holmberg och Ohlsson (1999:34), är att berättelsen kan innehålla fler än ett tema 

och att olika läsare kan uppfatta och se olika teman som viktigare/mindre viktiga.     

Nikolajeva redogör för handlingsförloppens olika mönster, allt från episodisk handling till 

spegelhandling. Här kommer endast ett fåtal att få gestalta hur ett händelseförlopp kan se ut i 

en berättelse. Den progressiva handlingen början från början, genomgår en så kallad kulmen 

(vändpunkten/klimax) och fortsätter till slutet. En ramberättelse innebär att det finns en 

berättelse inom själva huvudberättelsen, berättelsen består då av olika fiktionsnivåer. Den 

sista som får gestalta handlingsförloppet är spegelhandlingen, handlingen innehåller en liten 

kopia av sig själv, som spegelbilder mitt emot varandra som upplöses och försvinner till slut 

(Nikolajeva 2004:58-59). 

Karaktärerna i en berättelse kan ha olika utseenden, det kan vara människor, djur eller andra 

allegoriska gestalter. Karaktärerna kan vara komplexa, föränderliga och mångsidiga till den 

grad att de uppfattas som verkliga. Karaktärerna kan dock även vara färglösa och sakna 

personlighet och är då helt underordnad själva händelseförloppet. Den första kategorin 

karaktärer benämns som dynamiska, de förändras och utvecklas genom handlingens gång, de 

är komplexa – runda till sin natur. Den senare kategorin benämns som statiska, de utvecklas 

inte och är formade kring en idé, antingen som karikatyrer eller typer (Holmberg & Ohlsson 

1999:61).  

Vidare menar Holmberg och Ohlsson (1999: 83-85) att man kan och bör skilja mellan 

berättare och fokalisering, där den förre står för vem som berättar historien och den senare 

står för den som ser/upplever berättelsen. Berättaren kan återge vad en karaktär i texten ser, 

hör eller tänker beroende på berättarnivå, berättaren är således den som talar till läsaren. Om 

fokaliseringen sker utanför berättelsen, exempelvis ur ett örnperspektiv, så kallas denna typ 

för extern fokalisering. Om fokaliseringen har ett nära förhållande till karaktärerna eller den 

fiktiva världen så benämns denne som intern fokalisator.  

En berättare har samma nivåer, intern och extern, och detta bedöms utifrån vilket perspektiv 

berättelsen har, jagperspektiv eller tredjepersonsperspektiv. En jagberättare kallas för intern 
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och återger alltid en karaktärs, enligt berättelsen, något självupplevt. En intern berättare 

behöver inte alltid vara en huvudkaraktär utan kan vara någon med en mer undanskymd plats i 

berättelsen. En extern berättare är någon som inte finns med i romanvärlden. Här kan 

ytterligare aspekter läggas till, exempelvis var ifrån berättaren berättar och på vilken nivå 

berättandet äger rum (Holmberg & Ohlsson 1999: 73-74). 

Miljö är ett begrepp som oftast används för att endast beskriva handlingens plats, här menar 

Nikolajeva (2004:70-71) att det inte finns något bra ord för engelskans settings som innefattar 

plats och tid. Hon använder begreppet miljö i just den förklaringen, plats och tid, och menar 

att miljön är en mycket viktig del i en berättelse. Vidare kan miljön spela en undanskymd roll 

där den endast utgör bakgrunden för en handling som egentligen kan utspela sig var som helst 

när som helst. Vissa genrer kräver specifika tider och platser, här skiljer hon mellan olika 

typer av tidsmiljöer, samtidsskildringar, retrospektiva, historiska och futuristiska. 

Samtidsmiljön utspelar sig i väldig närhet till den tid då den skrevs. Retrospektiva tidsmiljöer 

börjar ofta i författarens egen barndomstid, inom dennes egen erfarenhet. Historiska 

tidsmiljöer utspelar sig i det förflutna och icke kopplat till författaren själv. Den futuristiska 

tidsmiljön utspelar sig i framtiden, tvärt emot den historiska.  

Kronotop är ett begrepp som kopplats till tid och plats, där vissa forskare hävdar att de är 

oskiljaktiga och att varje litterär genre har en specifik kronotop. Exempelvis så har den 

historiska romanen mycket konkreta tidsrum och autentiska karaktärer som gör det lätt att 

tidsplacera den och platsplacera. Några andra exempel är äventyrsböckernas exotiska 

utomhusmiljöer där tidsmarkeringarna är vaga, det finns även litteratur som blandar 

kronotoper, tid och rumsmiljöer (Nikolajeva 2004:75-76).         

Romantiken och realismen som litterära epoker 

Suzanna Diskay och Margareta Ternstedt (1996:121) framhåller att romantiken som epok 

gjorde revolt mot en verklighetssyns som uteslöt den inre verkligheten. Människan var en 

skapande varelse och erfarenheten sågs som själens uttryck, helt oåtkomligt för förnuftet. 

Precis som Bernt Olsson och Ingemar Algulin, så styrker även Diskay och Ternstedt 

(1996:126) människans intresse för det okända och oåtkomliga. Författarna sökte sin 

inspiration från naturen, sagorna, det mystiska och exotismen, författarna såg sig själva som 

drömmare. 

Till skillnad från romantikernas tanke om en högre verklighet bakom naturens mångfald så 

antog realisterna en helt annan inställning. De ville endast redogöra för den verklighet som 
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faktiskt kunde utforskas, vetenskapliga, empiriska beskrivningar blev huvudpoängen och 

antaganden och fantasi hamnade i bakgrunden. Realismen i litteraturen är inget nytt fenomen, 

men det som skiljer realismen från övriga epokers realistiska återberättande är avsaknaden av 

religiösa aspekter, all form av inte bevisad sanning förkastades. Författarna under realismen 

vidareutvecklade romantikernas detaljskildringar, de fördjupade både miljö – och 

romangestalter (Diskay & Ternstedt 1996: 138-139, 151). 

Olsson och Algulin (2005:331-332) framhåller även de realismens intresse för den påtagliga 

verkligheten, vardagen och dess människor. Under realismens början skiftar intresset från 

romantikens folkliga hjältar till vardagliga anonyma människors livsöden. De mest typiska 

gestalter inom realismen är kvinnan och barnet, detta på grund av framstående kvinnliga 

författare. Epoken präglas av kvinnor som skrev om kvinnor för kvinnor, romanen blev ett 

sätt att lyfta kvinnans roll i samhället. Barnet som gestalt i litteraturen sägs attrahera de 

kvinnliga läsarna och det är inte för inte som det föräldralösa barnet spelar en betydande roll, 

speciellt i den engelska litteraturen. Här lever en tanke från romantiken kvar, att barnet står 

närmare naturen och renheten än den vuxne. Precis som Diskay och Ternsted så framhåller 

Olsson och Algulin (2005:332) skiftningen mellan romantikens och realismens syn på naturen 

och verkligheten. Naturen definierades som bestämda krafter och kunde manipuleras och 

analyseras av människan.     

En kort presentation av boken Jane Eyre av Charlotte Brontë 

Jane Eyre är en roman som har en fiktiv självbiografisk form som handlar om en föräldralös 

flickas utveckling till en vuxen kvinna och de händelser som präglat henne på vägen. Jane 

Eyre börjar sina levnadsår med att bo hos släktingar, men blir sedan skickad till en skola för 

obemedlade barn. Där blir hon, genom sin begåvning, lärare och även guvernant. Jane tar ett 

jobb som guvernant på godset Thornfield och flyttar dit, där hon sedan inleder en stormig 

relation till godsets ägare Mr. Rochester. Detta stormiga förhållande får ett abrupt slut när 

Jane får veta att Mr. Rochester är gift och har sin mentalsjuka hustru inlåst på vinden. Hon 

flyr och senare i berättelsen lär hon känna St. John Rivers som kom att påverka henne kraftigt. 

Dock så stöter hon honom ifrån sig; hon anser honom vara kall som en isbit. Mot slutet av 

boken så letar hon sig tillbaka till godset Thornfield för att finna Mr. Rochesters hustru död 

och han själv blind och lytt. Denna roman får ett lyckligt slut men med en oväntad ledning av 

Jane. Det är nämligen Jane som tar initiativet till det lyckliga äktenskapet i slutet (Olsson & 

Algulin 2005:334-335).  
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Jane Eyre inplacerad i litterär epok 

Charlotte Brontë levde mellan år 1816 – 1855 och skrev boken Jane Eyre 1847, precis i 

brytningen mellan epokerna romantiken och realismen. Det finns inga skarpa gränser att dra 

mellan 1700- och 1800-tal, inte heller mellan romantiken och realismen. Förromantiken blir 

med tiden högromantiken kring 1800-talets början som sedan under mitten övergår till 

realismen. Några föreställningar som understryks som typiska för romantiken, som nämnts 

ovan, är naturen, fantasin, symboliken, myten, mystiken och det folkliga (Olsson & Algulin 

2005: 283-285). Ett annat typiskt tema för romantiken är den så kallade ”skräckromantiken”. 

Här var det människans outforskade inre terräng och det okända i tillvaron som blev idealet, 

dröm och fantasi öppnade upp för nya föreställningsvärldar och myter. Skräckromantiken 

kom att prägla den engelska 1800-talslitteraturen oerhört mycket och under den engelska 

högromantiken publicerades den kanske mest kända skräckberättelsen genom tiderna; Mary 

Shellye´s Frankenstein (Olsson & Algulin 2005:319). Realismen bär inget av detta med sig, 

verkligheten som den egentligen är, oförskönad och utan hjältar ligger fokuset på vardagliga 

människor och det som vetenskapligt kan bevisas (Olsson & Algulin 2005:331-332).  

Olsson och Algulin (2005:334) menar att det som Jane Eyre representerar som bok är 

kvinnans psykologiska utbrytningsförsök ur en stängd miljö. Jane Eyre som karaktär präglas 

av intelligens, ärlighets och sanningskrav. Hon har en sansad syn på sin omgivning men styrs 

ofta av sina inre livliga känslor, hon är en stark självständig kvinna. De samhällskildrande 

dragen är mycket tydliga. 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som bedrivits inom detta ämne skiljer sig en del från det som kommer 

att analyseras i denna uppsats. Den tidigare forskningen har studerat för och nackdelar med 

film och litteraturläsning i skolan mestadels separat. Det denna uppsats kommer att bidra med 

till forskningen är huruvida en filmatisering av en litterär klassiker kan ge samma inblick 

i/förståelse för den tidsepok och teman som boken representerar. Här nedan görs en 

redogörelse för forskning kring film och litteratur i skolan. 

Film i skolan, det vidgade textbegreppet 

Så här beskrivs det vidgade textbegreppet av skolverket kortfattat med utgångspunkt i svenska 

på gymnasiet; 

I kursplanens beskrivning av ämnet svenska används termen "ett vidgat 

textbegrepp" som innefattar "förutom skrivna och talade texter även bilder".  

(http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/2.2454/2.2911/2.3115/ett-

vidgat-textbegrepp-1.14749).  

Christina Olin-Scheller (2006/2008) har bedrivit forskning kring det vidgade textbegreppets 

användning i skolan och om gymnasieelevers textvärldar. Olin-Scheller (2008:8-9) framhåller 

att begreppet text är svårdefinierat och omfattande. En text kan vara allt från ett manuskript 

till en tröja, men hon själv väljer att begränsa sig till; skönlitteratur, film, datorspel och 

teveserier. Vidare framhåller hon att elevers texterfarenheter ska påverka undervisningen. 

Dock pekar hon på ett problem här; de medietexter som eleverna tar del av är i mångt och 

mycket populärkultur och detta begrepp har en negativ klang inom svenskundervisningen och 

får en underordnad roll. Detta är även något som SOU (1992:94) framhåller, att mötet mellan 

elevers kultur, där film, musik och dataspel utgör en viktig del, och den kultur skolan 

förmedlar ofta är komplicerat.   

 

En av bottnarna i detta problem kan vara att skola och samhälle av tradition 

betraktat den populärkultur som eleverna hänger sig åt som mindre värd, eller 

oftast t.o.m. klart skadlig. (Bildning och kunskap, SOU 1992:94 s. 66). 

    

Olin-Scheller (2008:43, 46) framhåller att en vanlig tanke är att film intresserar eleverna mer 

än litteratur. Filmen används oftast som varierande undervisningsform framförallt inom 

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/2.2454/2.2911/2.3115/ett-vidgat-textbegrepp-1.14749
http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/2.2454/2.2911/2.3115/ett-vidgat-textbegrepp-1.14749
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epokstudierna, ett sätt att levandegöra litteraturhistorien. Vidare menar hon att ett arbete med 

det vidgade textbegreppet inte innebär att ersätta det skrivna språket med exempelvis film.  

SOU (1992:94 s.68) framhåller även de att medier som verktyg för att skapa en förståelse 

måste få en plats i undervisningen, men de får inte ersätta andra uppgifter som exempelvis att 

läsa och bearbeta litteratur. De olika arbetssätten får inte kollidera med varandra utan ska 

komplettera varandra. Olin-Scheller (2008:71-73) framhåller även att litteraturhistoria i 

undervisningen ofta ses som en central del, där läran om litteraturen framträder oftare än i och 

genom litteraturen. Litteraturen går även att dela in i värderingsgrupper som hon benämner 

högt och lågt. Skönlitteraturen brukar oftast per automatik befinna sig högst upp på skalan och 

filmen hamnar ofta i den låga gruppen och ses som ren underhållning och inte som 

utbildningsredskap. Eleverna har inga svårigheter med att se denna hierarkiska uppdelning av 

texter som förekommer i undervisningen, många elever framhåller att det viktigaste i 

svenskan är att läsa just skönlitteratur. All form av text och läsningen av dessa måste 

uppfattas som viktiga för eleverna för att de skall kunna använda sig av dem i sin utveckling.      

 

De tre vanligaste angreppssätten till filmen i undervisningen är; film som illustration, film 

som utfyllnad och film som jämförande studier. Dessa tre olika förhållningssätt skapar även 

olika uppfattningar kring textens värde och har en påverkan på vilken kunskap som eleverna 

får med sig från undervisningen (Ohlin-Scheller 2008:46).  

Film som illustration har som syfte att tydliggöra tankar och ideal från den tidsepok som 

bearbetas eller illustrera ett skönlitterärt verk; detta är det vanligaste arbetssättet. Filmen kan 

användas för att belysa en viss epok, exempelvis Rosens namn som representativ för 

medeltiden, och för att sedan diskutera filmen kan ett antal frågor ges ut till eleverna. Här är 

det viktigt att tänka vilken typ av frågor som ställs om filmdiskussionen ska bli givande. 

Kortsvarsfrågor kan motverka och ibland även minska förståelsen av helheten då eleverna 

tvingas byta fokus ofta. Ett mer givande arbetssätt är längre uttömmande frågor som ger 

möjlighet till vidareutveckling och mer analytiskt djup. Frågor till texter kan bidra till att 

textens repertoar och elevernas repertoar närmar sig varandra (Olin-Scheller 2008:47-48). Ett 

annat vanligt sätt att använda filmen är som ersättare till ett litterärt verk, exempelvis så visas 

ofta filmatiseringen av Mary Shelley´s Frankenstein. Det är viktigt att filmen bearbetas och 

att det framhålls att det är regissörens tolkning av boken. En nackdel som filmen bidrar till är 

lättillängligheten. Ett litterärt verk eller textutdrag går att gå tillbaka till och läsa igen, men 
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filmen är inte säkert att den finns tillänglig för eleverna efter att den visas (Olin-Scheller 

2008: 49-50). 

Film som utfyllnad och jämförelse är de andra två vanliga användningsområdena för film i 

undervisningen. Den första av dem syftar till att stödja eller komplettera skönlitteraturen och 

förekommer oftast i tematiska arbetsupplägg. Vanligt är att filmen avslutar ett arbetsområde 

antingen som en avslutning eller som utfyllnad där tid finns. Bearbetningen av filmen här blir 

ofta sparsam och skulle gynnas mer av ett litteratursamtal som bidrar till utbyte av exempelvis 

upplevelserna av texten (Olin-Scheller 2008:53, 61). 

Den andra av dessa två, film som jämförelse, baseras på att göra jämförelser mellan olika 

skönlitterära texter och filmer. Det vanligaste är då att eleverna ska försöka känna igen 

vanliga klassiska skönlitterära verk som undervisningen bygger på när filmen visas. Fokuset 

ligger på kopplingar mellan olika filmer och vad de representerar, intertexter. Ett exempel på 

en sådan film kan vara Seven som kan användas vid epokstudier om medeltiden. Detta kan 

bidra till både för och nackdelar och kräver en hel del av eleven. Det positiva är att en nutida 

film kan engagera och fängsla eleverna medan det negativa är att om eleverna har svårt att 

exempelvis tillägna sig texter från epoken så tillför jämförelsen ingenting (Olin-Scheller 

2008:64, 70). 

I en artikel av Håkans Sandgren (2004) så presenterar han film som pedagogiskt verktyg i 

lärarutbildningen med fokus på läraren, där han lyfter både för och nackdelar. Anledningen 

till att denna artikel valts är att det Sandgren lyfter fram inte endast rör lärarutbildningen utan 

kan användas även av andra lärare med modifikation. Det mest problematiska med film i 

undervisningen som exempel enligt Sandgren (2004:221) är att den kan begränsas till att 

endast representera ett visst motiv. Filmen är ett bildmedium som kräver andra 

tolkningsstrategier och förförståelse än exempelvis litteratur. Om filmen ska användas som 

något annat än ett komplement till litteraturen menar Sandgren att det krävs något som han 

kallar för filmisk kompetens. Risken kan annars vara att filmen endast blir en utfyllnad och då 

är det ibland bättre att helt bortse från film som undervisningsmaterial.  

Sandgren, precis som Olin-Scheller (2008:61), framhåller samtalet som en viktig del i 

filmundervisningen. Filmen illustrerar olika kulturer, värderingar och kontexter och 

diskussioner kring detta kan knyta an till dåtidens kulturella värderingar. Det ger även en 

möjlighet att komma underfund med de olika svårigheterna att förhålla sig till dessa olika 

illustrationer som filmen uppvisar. En analys av det visuella språket och att ge förslag på hur 
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filmen ska förstås i samband till samtid och verklighet är en viktig del (Sandgren 2004:223-

225). 

Vidare framhåller Sandgren (2004:228-229) att ett kritiskt förhållningssätt är viktigt. Det 

gäller inte bara att avtäcka motiv i film som är opassande utan även att ta ställning till olika 

begrepp som exempelvis kvalitetsfilm och populärkultur. Filmen kan då bli ett sätt att 

resonera kring samtiden, historien och den mänskliga situationen. Här spekulerar han kring att 

filmen som undervisningsmaterial kan vara bättre lämpat än litteraturen som redskap för att 

upptäcka andra fenomen än de rent estetiska. Ett bättre lämpat redskap att förstå och förklara 

sig själv och sina elever.  

Olin-Scheller (2008:52, 63) påvisar att det finns svårigheter med att låta film illustrera 

skönlitterära verk och epoker där kunskap om litteraturen är utgångspunkten. Vidare 

ifrågasätter hon nyttan av filmatiserade klassiker och epoker då genren ofta är anpassad till 

dagens värderingar. Vidare lyfter hon kollisioner mellan elevernas repertoarer som en annan 

svårighet. Om filmen inte matchar elevernas förväntningar eller framställningssätt så 

uppskattas inte filmen, film går helt enkelt inte alltid hem hos eleverna. Det som Olin-Scheller 

(2008:139-140) lyfter som mer eftersträvansvärt än matchningen mellan repertoarer är elevers 

förväntningar på filmen i undervisningen. Att inte se film som en avslappning utan som en 

inlärningssituation, läsningar som skapar känslomässigt engagemang och som utmanar och 

utvecklar eleverna. 

Per Olof Svedner (1999.69-71) menar att se och samtala om film är synonymt med att läsa 

och samtala om litteratur. Den enda skillnaden som han framhåller är att filmen ger en direkt 

emotionell upplevelse och kan på grund av detta vara mer lättillänglig för eleverna att ta till 

sig än det skrivna. Svedner ser på filmen som verktyg i undervisningen på de tre sätt som 

Olin-Scheller (2008:46) menar är de vanligaste sätten att använda sig utav film i 

undervisningen. Dock vidareutvecklar han filmen som redskap till att även kunna ge elever en 

djupare kunskap om berättandet i sig och dess lagar. Han framhåller att det krävs en viss form 

av förberedelse för filmen som ska visas, att lyfta hur en film skapas och vad de olika delarna 

har för innebörder. Då film gör ett sådant realistiskt intryck är det lätt att luras av den 

verklighet som illustreras. Det är därför viktigt att eleverna är medvetna om vad de olika 

delarna i en film medför, detta för att skapa en kritisk medvetenhet hos eleverna. 

Vidare framhåller Svedner (1999:71) för och nackdelar med filmen, där fördelarna kan vara 

att eleverna kan granska och undersöka filmens innehållsliga delar genom att pausa och spola 
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tillbaka smidigare än i en bok. Nackdelarna å andra sidan som han framhåller är att det är 

svårare att minnas frekvenser ur filmer. Eleven kan inte vara en engagerad åskådare samtidigt 

som en analyserande iakttagare.       

Att läsa skönlitteratur i skolan   

Anette Årheim (2009:68-69) menar att ett av de tyngsta argumenten för att läsa skönlitteratur 

i skolan är att läsning är personlighetsutvecklande både individuellt och kollektivt. Människor 

antas blir mer öppensinniga för den främmande kulturen och för den egna kulturen via läsning 

av litteratur. Litteratur har en möjlighet att utveckla narrativ fantasi hos den som läser; att 

kritiskt pröva motiven för de egna föreställningarna om de främmande och de redan kända 

kulturerna. Dock så framhåller hon att personlighetsutvecklandet genom litteraturläsning är 

helt beroende på i vilket syfte läsningen sker och vilka uppgifter som relaterar till läsningen. 

Den litteratur som läses i skolan, västerländska kanoniserade klassiker, läses sällan om ens 

någonsin i sin helhet. Eleverna möter dem i antologier och/eller som textutdrag, ofta endast 

höjdpunkterna eller det typspecifika för det verket/tiden. Risken med detta är att elevens 

narrativa fantasi inte helt hinner utvecklas och fördjupas (Årheim 2009:70). 

Magnus Persson (2007:6-7) skriver att frågan om varför litteratur bör läsas antagligen har lika 

många svar som läsare och detta beror på att litteraturen har en häpnadsväckande förmåga att 

tillfredställa en bred mångfald av behov. Litteraturen kan roa, trösta och utmana likväl som 

den kan ge kunskap, lära ut att se med andra ögon på världen eller helt enkelt fly världen. Det 

som Persson framhåller som det grundläggande är att litteraturläsningen på ett eller annat sätt 

måste motiveras och legitimeras, framförallt för de elever som inte är bokslukare.  

Vidare menar Persson (2007:82-83) att det vidgade textbegreppet i kursplaner och 

styrdokument har medfört en form av avkanonisering. Det är inte längre självklart med 

skönlitteratur. Vad som ska läsas, hur mycket som ska läsas, hur den ska läsas och varför den 

ska läsas är problem som uppstått för skola och lärare i och med det vidgade textbegreppet. 

Han menar att detta begrepp medför att det inte längre går att förutsätta att skönlitteratur 

skiljer sig värdemässigt från annan media. Litteraturen måste konkurrera med de andra 

medierna och läsningen är inte lika självklar som den alltid varit i skolan. Persson (2007:86-

87) framhåller att skolan alltid har haft en litteratursyn som hänvisar till att den litteratur 

eleverna möter i skolan är bra, och genom att eleverna läser denna litteratur så medför det att 

även eleverna blir bra. Han påpekar dock att det i de senaste 40 årens kursplaner aldrig har 

framgått att litteraturen bör läsas med kritiska ögon. Litteraturen bidrar med gott och har 
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förmåga att skapa motbilder till det negativa exempelvis rasism. Den kritiska förhållningen 

har sparats till masskultur, medier och reklam, men ett grundtagande i kulturteorier är att alla 

kulturella fenomen, goda som dåliga, bör läsas med ett kritiskt öga.  

Persson (2007:123-137) tar upp elva olika argument från kursplanen Lgr 62 och framåt till 

varför eleverna bör läsa litteratur. Här kommer endast argumenten lyftas utan djupare 

genomgång. De tre första argumenten Persson (2007:123) redogör för är; att litteraturläsning 

bidrar till att ge upplevelser, kunskap och är språkutvecklande. Vidare tar han upp argumentet 

att litteraturläsning utvecklar och stärker den egna personliga identiteten (2007:125). 

Argument fem, sex och sju redogör för den kulturella utvecklingen, där fem lyder; att 

litteraturläsning stärker den kulturella identiteten. Argument sex menar att det ger en 

förtrogenhet med kulturarvet och argument sju innebär att litteraturläsning är bra för att det 

ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald (2007:126-127). Efter 

den kulturella delen lyfter han argumenten att litteraturläsningen främjar goda läsvanor, 

motverkar odemokratiska värderingar och skapar empatiska, toleranta och demokratiska 

elever (2007:128, 133). Det sista och elfte argumentet för litteraturläsning enligt Perssons 

tolkningar av kursplanerna är; litteraturläsning ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria 

och litterär terminologi och dessa kunskaper gör eleven till en bättre läsare. Han lyfter även 

att de motiveringar som finns till litteraturläsning i gymnasiet stämmer överrens i grova drag 

med de elva som han funnit i grundskolans kursplaner (2007:137,139).  

Precis som Årheim (2009) så lyfter Persson den narrativa fantasin som en viktig del, där 

eleverna behöver öva upp den och detta görs genom litteraturläsning. Han beskriver den 

narrativa fantasin som en förmåga att leva sig in i hur andra människor med andra livsvillkor, 

värderingar och erfarenheter lever sina liv. Den narrativa fantasin ger eleven redskap för att 

skifta perspektiv och synvinkel, att se sig själv i den andre (2007:257). Vidare påpekar han att 

ett viktigt argument till varför litteraturundervisningen måste kunna motiveras i skolan är för 

att det inte kan vara en allmängiltig utgångspunkt att elever har ett starkt utpräglat 

litteraturintresse. Litteraturundervisningen får inte isoleras och endast syssla med den goda 

och stora litteraturen. Den får inte heller enbart ha färdighetsträning som utgångspunkt utan 

litteraturen ska utmana och sätta värderingar på spel (2007:225, 279). 

Birgitta Svensson (2008:13) framhäver begreppet situerad läsning som ett centralt begrepp när 

det kommer till litteraturläsningens olika teoribildningar. Hon menar att en situerad läsning 

alltid ingår i en social kontext och denna kontext inverkar på hur textens och läsarens möte 
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med varandra skapas. All form av läsning ses därför som en unik händelse, ingen läsning är 

den andre lik. Läsaren bär alltid med sig sina egna erfarenheter och kunskaper i textmötet, 

läsning är således en dynamisk process. 

Vidare poängterar Svensson (2008:15) Rosenblatts tankar kring läsning, att den har både en 

social och en estetisk funktion där den förra syftar till att ge kunskaper och den senare innebär 

att läsningen vänder sig till det personliga och känslomässiga. Litteratursamtal och andra 

former av responsaktiviteter är viktiga för elevens utvecklande av; förståelse för olika 

tolkningar av litteraturen, kunskaper om själva texten, att olika texter bör läsas och bearbetas 

på olika sätt, kunskaper om kontexter samt hur det språkliga kan uppfattas olika och innebära 

olika saker för varje läsare (2008:18). Svensson lyfter inte bara efterarbetet som en viktig del 

utan även förförståelsen som läraren skapar för eleverna. Detta kan göras på många olika sätt 

men det viktiga är att eleverna får en form av inblick i vad det är de skall läsa (2008:19-20). 

Svensson (2008:26) menar att det pedagogiska arbetssätt en lärare bör ha när det kommer till 

litteraturundervisning grundar sig i att läraren har kunskaper om elevernas sociala världar och 

ger dessa utrymme innan, under och efter läsningen av litteratur. Litteraturupplevelser och 

litteraturanalys ska inte stå i motsatts till varandra utan inlevelsen i texten kan bidra med en 

viktigt grund till analysen. Dock ska inlevelsen alltid få komma i första hand för det är så 

läslust utvecklas. 

Svedner (1999:39-40) betonar även han förförståelsen som en viktig del. Under läsningen 

byggs det alltid upp förväntningar på texten och dessa förväntningar gestaltar kunskaper och 

erfarenheter. Genom textförberedelse skapas en form av textberedskap som eleverna behöver 

för att kunna tillägna sig en text fulla potentialer. Här menar han att litteraturundervisningen 

ska ge eleverna verktyg att utnyttja textens möjligheter och få en kunskap om vilka 

möjligheter en text kan ge. 

Svedner tar upp två olika sidor hos läsningen, den emotionella och den reflekterande. 

Litteraturen ska inte endast ses som en avkoppling utan en möjlighet till kunskap. Dock menar 

han att en text som inte direkt påverkar känslomässigt ställer väldigt stora krav på läsarens 

uthållighet och läsvana. Litteraturen måste locka eleverna samtidigt som den har en bildande 

funktion. Den reflekterande sidan innebär att skapa förståelse för hur människor, miljöer, 

problem, tankar framställs i texten samt att pröva, jämföra och ta ställning till den (1999:41). 

För att detta ska ske är det viktigt med förberedelse. Eleverna måste få litterära referensramar, 

alltså att få kunskap om författare och dennes verk, tidepoken typiska drag samt olika 
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begrepp. Vidare redogör Svedner för fyra punkter där han klargör för vad litteraturläsningen 

ska ge och dessa är; ett: emotionella upplevelser som underhåller och ger fantasibilder. Två: 

bilder av människor, miljöer och problem som kan omformas till kunskaper och erfarenheter. 

Tre: kunskap om litteratur som ger eleverna möjlighet att gå vidare i sin läsning och orientera 

sig i världen, historien och den kulturella gemenskapen och fyra: stimulera fantasin, 

skapandet och språkutvecklingen (1999:43). 

Svedner menar att eleverna i skolan ska få möta sådan litteratur som de redan känner till men 

även litteratur som de annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Litteraturens gestaltande 

och kunskaper ska berika eleven. Exempel på det kan vara att jämföra hur litteraturen speglar 

historiens tankar om människan med dagens tankar om människan. Elevens läsning måste på 

ett eller annat sätt användas. Oavsett syftet med läsningen och oavsett text och sättet att arbeta 

med det lästa så måste arbetet ta sin utgångspunkt i eleven och textens karaktär (1999:45-47, 

56).   
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Analys 

Analysen är uppdelad i två delar med olika underteman. Den första delen analyserar boken 

och filmen holistiskt – innehållsligt medan den andra analyserar dem utifrån det kategoriskt – 

innehållsliga sättet. De underteman som valts ut är de frågor som ställs till medierna som 

presenterats i metoddelen. 

Den holistiskt – innehållsliga analysen 

 Hur är berättelsen strukturerad? 

Romanen Jane Eyre har en klassisk biografisk struktur, det vill säga att läsaren får följa 

hennes uppväxt, från barn till upplösningen av berättelsen, i detta fall när Jane gift sig med Mr 

Rochester och i slutet på boken refererar till ett lyckligt 10-årigt äktenskap med honom. 

Boken börjar när Jane är tio år gammal och bor hos sin moster Mrs Reed och dennes barn. 

Läsaren får följa Jane från hennes första hem till hennes andra, flickskolan Lowood. Där 

spenderar hon ytterligare åtta år innan hon flyttar igen, denna gång till Thornfield Hall och för 

första gången träffar Mr Rochester. Det är under Janes vistelse där som berättelsen stegrar och 

bygger upp för klimax, för att sedan sakta gå mot upplösningen.  

Berättelsen har en progressiv handling som är ett vanligt handlingsmönster. Enkelt sagt börjar 

den från början och handlingarna följs av nya handlingar som sedan resulterar i klimax och 

sist kommer upplösningen. Som nämnts ovan så börjar boken när Jane är tio år gammal, sedan 

får läsaren följa henne genom olika mot- och framgångar som stegrar och blir intensivare 

längre in i berättelsen tills peripetin kommer. 

Filmen följer inte detta handlingsmönster. Den börjar in-medias-res som innebär att den börjar 

mitt i eller i slutet på en berättelse. Filmen börjar med att Jane flyr från Thornfield och 

kommer till S:t John som räddar henne från att dö. Därefter får Jane analepser; hon tänker 

tillbaka på händelser som skett innan hon kom dit. Detta skapar förvirring, för den första 

tillbakablicken filmen visar är när hon befinner sig hos Mrs Reed när hon är barn. Det är inte 

förrän 1:25:36 (Jane Eyre 2011) in i filmen som tittaren får en första aning om varför Jane 

flydde och var/vem ifrån hon flydde, vilket bekräftas efter ytterligare fem minuter (Jane Eyre 

2011: 1:30:52).       

Det kan diskuteras vilken intrig i boken som kan ses som huvudintrigen för vändningen i 

handlingen. I kapitel 26 står Jane tillsammans med Mr Rochester i kyrkan för att gifta sig då 
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en Mr Mason anländer för att hindra bröllopet då Mr Rochester redan är gift. Jane bestämmer 

sig senare för att lämna Thornfield Hall mitt i natten och flyr till okänd ort utan att meddela 

någon och utan några medel för att överleva. Här tar berättelsen en oväntad vändning från och 

med kapitel 28. Jane lyckas fly från Mr Rochester men dör nästan av svält och kyla. Hon tar 

sig till ett hus och blir där först bortföst av tjänstekvinnan som inte vill ge henne husrum men 

när herren i huset, S:t John, kom hem så fick Jane sin räddning. Hon fördes in i huset och 

tilläts stanna och även när hon hämtat sig fick hon stanna. S:t John, som var präst, erbjöd Jane 

jobb som lärarinna i byn där de bodde och hon började återhämta sig både mentalt och 

själsligt. 

Hennes nära dödenupplevelse plågar henne inte lika mycket som minnet av Mr Rochester, 

som hon i all sin kraft försöker glömma. Nästa intrig som spelar en avgörande roll är när S:t 

John vill ta henne till missionärshustru och ta med henne till Indien. Jane som inte älskar 

honom på detta sätt och vet att han inte älskar henne kan inte förlika sig med tanken att endast 

gifta sig för att det är passande. Hon överväger hans fråga; 

Att svara ja på hans begäran är alltså möjligt, bortsett från en punkt, en 

fruktansvärd punkt – att han ber mig bli hans hustru, utan att ha mer av en 

makes känsla för mig än den kalla jätteklippan i klyftan där borta som vattnet 

forsar över. (Brontë 1847/2011:469).   

Vidare diskuterar hon detta med sig själv, men hennes slutsats blir, och ändrar sig inte under 

berättelsens gång;  

Nej. Ett sådant martyrskap skulle vara groteskt. Jag kommer aldrig finna mig i 

det. Som hans syster skulle jag kunna följa med honom – inte som hans hustru. 

Det ska jag säga honom. (Brontë 1847/2011:469). 

Detta sker i filmen ungefär samtidigt som det sker i boken, i slutet. 1:43:40 (Jane Eyre 2011) 

in i filmen begär S:t John att Jane ska bli hans missionärsfru, men Janes första reaktion är att 

hon inte alls passar för det. S:t John hävdar vidare att han litar på henne och att han kan känna 

igen en själsfrände i henne och lämnar henne sedan för att begrunda detta. Precis som i boken 

så nekar hon honom och vägrar bli hans fru, men kan resa som hans vän.   

Den första av dessa två intriger kan ses som en stegring. Den första intrigen blir fokuserad och 

leder till intrigen som blir vändningen i berättelsen, huvudintrigen. Att Jane får veta att Mr. 

Rochester redan är gift blir inledningen på den kommande vändningen i berättelsen. När Jane 
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sedan blir tillfrågad av S:t John att gifta sig med henne utan känslor och endast för att uppfylla 

ett syfte blir berättelsens själva vändning. Efter den intrigen så väcks återigen Janes känslor 

för Mr Rochester och hon beger sig tillbaka till Thornfield Hall för att finna honom. 

Upplösningen i berättelsen kommer när hon finner honom, sårad och blind. Hennes känslor 

väller över henne och hon känner en starkare dragning till honom än någonsin; 

I min sorg blandades en öm förhoppning att jag snart skulle våga kyssa denna 

stenlika panna och dessa bistert sammanbitna läppar. Men inte ännu. Jag ville 

inte gå fram till honom än. (Brontë 1847/2001:501). 

När de väl möts igen så är känslorna blandade. Mr. Rochester tror först inte att det är hans 

Jane som kommit tillbaka men när det väl går upp för honom blir han lycklig ömsom orolig 

att det är en dröm och att hon ska försvinna igen. Jane lovar att stanna hos honom, som hans 

sällskap eller sköterska. Hon säger till honom att hon nöjer sig med detta om det är vad han 

vill. Berättelsen fortsätter med att de samtalar om året som gått och det som hänt, och när 

upplösningen slutligen når sin fullbordan är deras samtal om känslor. Mr. Rochester frågar 

henne återigen om hon vill bli hans fru och även denna gång svarar hon ja.  

Mr Rochester, om jag någonsin har gjort en god gärning i mitt liv, om jag har 

tänkt någon god tanke, om jag har bett någon ren och uppriktig bön, om jag har 

haft någon rättrådig önskan – så har jag fått min lön nu. Att bli er hustru är för 

mig att bli så lycklig jag kan bli här på jorden. (Brontë 1847/2011:516). 

Filmens huvudintrig och stegring är densamma som bokens, när Jane får veta att Mr 

Rochester redan har en fru, lämnar hon Thornfield Hall för att komma till S:t John. Som redan 

nämnts ovan så ber han henne gifta sig med honom och följa honom till Indien. Här kommer 

även vändningen i filmen. Jane nekar honom och filmen ger ett intryck av att hon flyr igen 

(Jane Eyre 2011: 1:46:58). Hon beger sig tillbaka till Thornfield för att finna Mr Rochester. 

Spänningen byggs upp i filmen när hon kommer tillbaka till huset och finner det nedbrunnet 

och hon vet inte om han lever. Upplösningen i filmen kommer när de väl möts igen (1:52:00) 

och filmen slutar precis som boken, lyckligt.   

Berättelsen i boken har således, som nämnts ovan, ett klassiskt handlingsförlopp. Intrigerna 

följer även de ett mönster som är intrigtypiskt, en handling föder och bidrar till en annan 

handling som sedan resulterar i klimax och tillslut upplösningen. Filmen å andra sidan följer 

inte detta mönster alls. Filmen börjar nästan i slutet, för att sedan hoppa tillbaka till början och 
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sedan jobba sig framåt. Tittaren får både analepser och prolepser, bakåt- och framåtblickar. 

Spänningen höjs i filmen då tittaren får en bakåtblick som sedan i filmen används för att 

belysa en senare händelse. På det sättet följer den mönstret att en handling alltid följs eller 

skapar en ny handling, men i filmen kommer de inte alltid direkt efter varandra. Filmen har 

samma intriger som boken men de följer inte bokens intrigmönster. 

Vilka kronotoper finns i berättelsen och vilken roll spelar miljön?  

Berättelsen blandar kronotoper. Den har väldigt specifikt beskrivna platser men ingen plats 

återges med fullständigt namn. Tiden är inte heller direkt angiven, utan de tidsangivelser som 

finns är de som berättar om t.ex. hur gammal Jane är när hon kommer till Lowood, hur länge 

hon stannar där samt även ålder på henne och andra karaktärer. Något årtal om när berättelsen 

utspelar sig finns inte. Filmen har inte heller den några tidsangivelser och den är mer vag i 

sina kronotoper än boken. I filmen framgår det inte hur gammal Jane är eller någon annan. 

Allt som talar om Janes ålder är när Mrs Fairfax i filmen kommenterar Janes unga ålder (Jane 

Eyre 2011: 24:37). Filmen ger inte heller någon tidsangivelse på hur länge hon vistats på 

exempelvis Lowood. Det som anger någon form av tid i filmen är årstiderna. När Jane 

kommer till Thornfield (Jane Eyre 2011: 23:09) är det visserligen sent på kvällen, men 

landskapet vittnar om att det är sommar och efter en tids vistelse där så övergår sommaren till 

vinter (54:26) för att återigen efter en tid övergå till vår (Jane Eyre 2011: 1:08:57). Här kan 

tittaren dra slutsatsen att ett år har gått.      

Romanen har en retrospektiv tidsmiljö. Den utspelar sig under ungefärligt samma tid som 

författaren själv levde eller i en väldigt närliggande tidsrymd. Detta går att se på olika 

beskrivningar i boken av miljöer, karaktärer och de uppfattningar om tillvaron som finns.  

Håret, som var mycket mörkt brunt, var uppfäst i runda lockar vid tinningarna, 

som brukades vid denna tid, då varken släta band eller långa korkskruvslockar 

var på modet. (Brontë 1847/2011:52-53). 

Ett annat exempel är taget ur en konversation mellan Mrs Fairfax och Jane angående hennes 

giftermål med Mr Rochester; 

Herrar i hans ställning har inte för vana att gifta sig med sina guvernanter. 

(Brontë 1847/2011:305). 
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Detta tydliggörs mer i filmen än i boken. Tittaren till skillnad från läsaren kan se exakt hur 

karaktärerna ser ut och hur miljön runt om kring framställs. Filmen kan inte sägas ha en 

retrospektiv tidsmiljö då skaparen av filmen levde långt efter författaren och inte har 

personliga erfarenheter av denna tid. Det filmen bidrar med är att förtydliga det boken berättar 

om när det kommer till tidsmiljön.   

Miljön i boken spelar ofta en betydande roll då den gestaltar känslorna som Jane upplever. 

Den speglar inte heller bara hennes känslor utan även hennes verklighet. Miljön i boken 

skapar en förståelse för hennes känslor och hur hon upplever olika händelser.  

Även jag fann en stark och bestående tjusning i den uråldriga, grå lilla 

byggnaden med sitt låga tak och sina blyinfattade fönsterrutor, med sina vittrade 

murar och sin allé av gamla tallar, som alla var snedblåsta av vinden från 

bergen, och sin trädgård med mörk idegran och järnek, där ingenting blommade 

utom de allra härdigaste arterna. (Brontë 1847/2011:404). 

I boken finns det även andra beskrivande miljöer som spelar en mer undanskymd roll. Själva 

händelsen skulle kunnat utspela sig på en annan plats eller vid en annan tidpunkt utan att för 

den delen ha påverkat berättelsen. Ett sådant exempel är när Jane anländer till ett litet 

värdshus där hon väntar på att bli upphämtat och förd till Thornfield Hall för första gången 

(Brontë 1847/2011:107). Beskrivningen av värdshuset där hon sitter vid elden och försöker 

värma sig skapar en lugn, hemtrevlig känsla, men den har ingen vidare betydelse för 

berättelsens fortgång. 

Miljön i filmen spelar en väldigt undanskymd roll. Tittaren får inte någon direkt angivelse till 

att miljön speglar Janes känslor även om det går att finna några få sådana kopplingar. Ett 

exempel är när Jane flyr från Thornfield precis i början på filmen. Landskapet är kargt, det är 

mulet och blåser, det börjar åska och regna kraftigt (Jane Eyre 2011: 01:37). Filmen skapar 

genom denna miljö en känsla av uppgivenhet och olycklighet. Vidare upplevs inte miljön i 

filmen som specifikt avgörande, den ger inga konkreta beskrivningar. Storyn hade kunnat 

utspela sig nästan vart som helst och de platser Jane upplever får inga ytterligare 

fördjupningar. Miljön är något som seglar förbi i bakgrunden. Exemplet ovan från boken, 

beskrivningen av S:t Johns hus, finns inte med i filmen alls. Filmens fokus när det kommer till 

miljön är det mörka, dystra och färglösa. Det miljön bidrar med i filmen är en känsla av 

melankoli och det är inte förrän på slutet som ljuset tränger igenom dysterheten (1:51:15).        
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Vem är det som berättar och i vilket perspektiv? 

I det andra stycket på första sidan i boken kommer den första upplysningen om vem det är 

som berättar. Läsaren får ingen information om vem denna är än så länge men det framgår 

tydligt att berättaren har intagit ett jagperspektiv. 

Jag var lika glad för det, jag hade aldrig tyckt om långpromenader, särskilt inte 

kalla eftermiddagar. (Brontë 1847/2011: 5). 

Den information läsaren vidare får veta om berättaren kommer på sidan efter, och där framgår 

det att hon heter Jane och är ett barn. Läsaren får veta att Jane, enligt en annan karaktär i 

boken, är en fattighjon och att Janes far är död och inte efterlämnade något arv. Således 

fortsätter beskrivningen av Jane, en som inte uppför sig som andra barn och verkar tämligen 

oönskad på denna plats där hon befinner sig. 

Det framgår tydligt att berättaren är intern och hela tiden återger händelserna som något 

självupplevt utifrån Jane som karaktär. Berättaren berättar om sig själv men med distans. 

Berättaren finns med i berättelsen och är även en karaktär i sin egen berättelse men själva 

berättandet sker utifrån. Det som går att utläsa ganska tidigt i berättelsen är att Jane står i 

centrum och berättaren fokuserar på henne och hennes handlande och det som händer runt 

henne. Läsaren får följa hennes tankar och känslor medan de övriga karaktärerna endast 

upplevs utifrån det berättaren låter läsaren veta. Detta gör även att berättaren kan antas vara 

huvudkaraktären, berättaren är identisk med Jane. Ett annat tydligt tecken på att denna 

berättelse har ett jagperspektiv samt en intern och öppen berättare är när denne ”avbryter” 

berättandet för att kommentera eller vända sig direkt till läsaren; 

Nu på många års avstånd – jag säger inte hur många – står allting klart för mig. 

(Brontë 1847/2011:15). 

Javisst, min läsare, jag var mycket väl medveten om detta. (Brontë 

1847/2011:89). 

I det första citatet blir det tydligt att berättaren återberättar händelser vilket ger läsaren en 

känsla av en självbiografisk form på berättelsen. Här blir även fokaliseringen tydlig då 

berättaren fokuserar sig själv och inte återger något ur en annan karaktärs perspektiv. Dessa 

båda citat visar att berättandet sker i efterhand. Vidare får läsaren följa berättaren och hur 
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denna återger Janes känslor och upplevelser. Berättaren fortsätter med jagperspektivet och att 

vara intern men med distans. 

Hittills har jag redogjort i detalj för händelserna i min obetydliga tillvaro; jag har 

ägnat de första tio åren av mitt liv nästan lika många kapitel. (Brontë 

1847/2011:95).  

Längre in i boken skiftar berättaren från en distanserad hållnig till att bli ett med berättelsen. 

Denne berättar nu om sig själv samtidigt som berättelsen utspelar sig. Berättaren berättar sin 

historia allteftersom den händer och fokaliseringen skiftar inte. 

Kära läsare, även om jag ser ut att ha det skönt är jag inte vidare lugn till sinnes. 

(Brontë 1847/2011:107). 

Vidare forsätter berättelsen på detta sätt utan egentliga skiftningar. Berättaren forstätter att 

fokalisera sig själv och berättandet sker i samtid med berättelsen. Läsaren får uppleva det som 

händer när det händer och berättaren fortsätter att vara identisk med Jane. Det är inte för ens i 

bokens avslutning som berättaren återtar sin första roll, att återberätta med distans. Berättaren 

intar en hållning till berättelsen som tyder på att denna nu återigen står utanför berättelsen, 

men fortfarande berättar om självupplevda händelser; 

Läsare, jag gifte mig med honom. I all stillhet vigdes vi, de enda närvarande var 

han och jag, prästen och klockaren. (Brontë 1847/2011:521). 

Ett annat tydligt exempel på berättarens återupprättande av distans men som även spär på den 

självbiografiska upplevelsen; 

Min berättelse närmar sig sitt slut. Innan jag är färdig bara några ord om mina 

erfarenheter av livet som gift och en kort redovisning av hur det gick för de 

människor vilkas namn förekommit oftast i denna skildring. (Brontë 

1847/2011:523). 

I filmen är inte berättandet lika tydligt, framförallt för att fokuset ligger på det visuella. 

Filmen handlar om Jane och det är hon som står i centrum, det framgår tydligt att hon är en 

huvudkaraktär. Det finns inga inre monologer, Jane återberättar inget på samma sätt som i 

boken. Det är Janes analepser och prolepser som framhäver att det är Jane som berättar, 

återupplever, händelserna i sitt liv. Det är här den stora skillnaden mellan bok och film finns. I 

boken är berättarens tydliga tal till läsaren genomgående och skapar en närhet, men som 



26 
 

tittare upplevs inte samma kontakt med berättaren, den är mer distanserad. Filmen å sin sida 

visar hur Jane upplever något, dels via stämningen och dels hur hon beter sig. När Jane få veta 

i filmen att Mr Rochester har gett sig av blir hon nedstämd, hon vandrar planlöst runt i 

trädgården och tittar bort mot horisonten, musiken i bakgrunden är lugn och ger en känsla av 

tomhet (Jane Eyre 2011: 54:28). Ett annat exempel är när hon kommer till Thornfield en 

andra gång för att finna det nedbrunnet (Jane Eyre 2011: 1:48:05). Hennes ansiktsuttryck ger 

först ett intryck av lycka enda tills hon verkligen ser huset, då skiftar det till oförstående och 

rädsla. Filmen ger tittaren en klar bild över Janes känslor medan boken beskriver dem. Vidare 

kan det sägas att filmen inte har en berättare i samma mening som boken. Det är fortfarande 

en berättelse, berättaren är således inte en karaktär i filmen utan en utomstående som visar 

händelserna för tittaren. Dock är Jane fortfarande fokalisatorn, det är via henne som tittaren 

ser och upplever, men berättarrösten, den som talar till läsaren i boken, finns inte med i filmen 

och den har således inget jagperspektiv.        

Den kategoriska – innehållsliga analysen 

Vad handlar boken om, och vilka teman finns? 

Bokens handling kan analyseras ur flera perspektiv. Den kan dels ses som en 

samhällsskildrande roman som belyser kvinnornas ställning i samhället lika väl som den kan 

ses som ren underhållning där läsaren får följa en karaktärs händelserika liv. Oavsett hur den 

läses och med vilket syfte så representerar boken två olika litterära tidsepoker; realismen och 

romantiken. Dessa två epoker realiseras genom att läsaren får följa Janes uppväxt från flicka 

till ung kvinna och allt som präglar hennes tillvaro. Om boken läses ur rent 

underhållningssyfte är det en kärleksroman med en lite annorlunda, nästan tragisk 

kärlekshistoria men som dock får ett lyckligt slut. Ur det första perspektivet, det 

samhällsskildrande, så är det fortfarande en kärlekshistoria men med många andra inslag som 

ger en helt annan bild än Janes liv som romantiskt. 

Hon har tidigt i livet förlorat sina föräldrar och lever hos sin faster som inte på något sätt vill 

veta av henne. Så när möjlighet finns skickas Jane iväg till en flickskola där hon växer upp 

under kommande åtta år. Beskrivningarna av denna skola och hennes upplevelser där är 

väldigt detaljrika, och här blir realismens drag tydliga.  

Mina stackars fötter som under januaris hårda väder varit så svullna och flådda 

att jag knappt kunde gå började läkas tack vare aprils ljumma fläktar. Nätterna 
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och morgnarna höll inte längre en arktisk temperatur så att blodet frös i ådrorna, 

och lektimmen ute i trädgården började vara uthärdlig. (Brontë 1847/2011:86).    

Under hennes vistelse på skolan får man även följa hennes första del i utvecklingen till en ung 

kvinna. Från början när hon kommer till skolan häpnas hon av den stränga disciplinen, den 

torftiga och dåliga mat flickorna får samt den stränga hållningen på utseendet; intetsägande 

och lågmält. Jane utvecklar ett lugnare och mer acceptabelt beteende för en flicka än det hon 

hade när hon kom dit. Hon påstår själv i berättelsen att hon endast invaggades i detta lugn 

tack vare rektorn på skolan, Miss Temple. Men när hon gifte sig och lämnade skolan så tog 

hon med sig Janes lugn och Jane kom då tillbaka till sitt gamla element. 

Det var inte som om ett stöd hade dragits undan utan snarare som om en 

drivkraft försvunnit. Det var inte min förmåga till lugn som svek mig, men det 

fanns inte längre något skäl att vara lugn (Brontë 1847/2011:97).   

Filmen handlar även den om Janes liv, men på ett annat vis. Den belyser samma delar som 

boken, men många av de viktigare temana i boken försvinner. Det samhällskildrande temat är 

i filmen genomgående, dock så uteblir många typiska drag från realismen. De angivna 

exemplen ovan från boken finns inte med i filmen, och denna djupa genomgående 

beskrivning av hennes tid på Lowood har endast ett fåtal scener i filmen för att sedan inte 

återkomma alls (Jane Eyre 2011: 14:06). Miss Temple, som i boken spelar en stor roll för 

Jane finns inte med i filmen, hon figurerar endast ett kort ögonblick i bakgrunden. Genom 

detta försvinner lite av realismens typiska drag i filmen. Tittaren får inte samma möjlighet 

som läsaren att verkligen känna sig in den verklighetstrogna värld som beskrivs i boken.      

Efter att Miss Temple lämnat skolan i boken upplever Jane en stark känsla av att få se 

världen, att känna frihet. Så hon annonserar om ett nytt jobb. Hon har fått en gedigen 

utbildning som passar sig för guvernant åt mindre barn, och det är även ett sådant jobb hon 

får. Genom detta steg hon tar blir även kvinnokampen mot samhället tydlig. Hon sköter sig 

själv utan hjälp från någon, hon blir en självförsörjande kvinna som kontrollerar sitt liv helt på 

egen hand. Hennes mål, att få känna frihet och möjlighet, överbygger rädslan för den värld 

som hon aldrig deltagit i. Hon upplever en blandad fascination av spänning och rädsla då hon 

kommer till sitt nya arbete. Hon sköter sitt jobb klanderfritt och är förnuftig och anspråkslös, 

precis som en kvinna med hennes ställning ska göra. Men med tiden kommer konflikterna, 

hon förälskar sig i en man vars ställning inte tillåter denna kärlek. Hon bannar sig själv och 

försöker förtrycka dessa känslor och lyckas med viss framgång.  
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Romantikens mer mystiska drag gör sig till känna första gången när Jane bor hos sin moster 

och blir inlåst i den avlidne makens rum. Hon är inte gammal, och det sägs att det spökar där 

och därför så används inte rummet. Denna mystik blir tydligare uppmärksammad när Jane 

upptäcker den hemliga, mystiska personen på vinden när hon bor på Thornfield Hall. Hon 

vaknar på natten och hör någon skratta, en annan gång när denna mystiska person försöker 

tända eld på hennes arbetsgivare, Mr Rochester, när han sover. Spänningen kring denna 

person byggs upp mer och mer då Jane aldrig får något riktigt svar om vem denna person är. 

Enligt Mrs Fairfax, hushållerskan på Thornfield, får Jane denna beskrivning; 

Det är en kvinna som brukar sy åt oss och hjälpa Leah med städningen, 

förklarade änkan. Hon är inte alldeles otadlig i vissa avseenden, men hon sköter 

arbetet ordentligt. (Brontë 1847/2011:123). 

Återigen fattas teman i filmen som boken representerar. Den kvinnokamp som framträder i 

boken genom Janes handlingskraft och viljekraft, finns inte med. Det filmen istället visar 

tydligare är kvinnans ställning, filmen ger verkligen en känsla av att Jane uppträder 

anspråkslöst med en ställning under sin herre. Hon gör det som skall göras men med en 

längtan att få uppleva den spänning som män får i livet (Jane Eyre 2011: 31:34). De 

romantiska inslagen i filmen är betydligt mer framträdande, det byggs upp en mystisk 

spänning i filmen med hennes första möte med Mr Rochester (Jane Eyre 2011: 33.00). När 

Jane bor i den lilla stuga som S:t John ordnat åt henne så ser hon i syne, S:t John kommer och 

besöker henne men hon ser Mr Rochester (Jane Eyre 2011:1:38:25). Första gången hon hör 

Mr Rochester kalla på henne ur luften är när S:t John precis räddat henne från döden (Jane 

Eyre 2011: 04:46). Filmen trycker hårdare på mystiken än boken medan boken är mer 

realistisk i sin framställning.     

Vidare får läsaren följa Jane och hennes kamp mot sina känslor, hennes nyfikenhet och 

bryskhet mot Mr Rochester. Både de romantiska och realistiska dragen är aldrig så tydliga 

som när hon beskriver Mr Rochester eller sina känslor för honom. Hon använder naturen för 

att beskriva honom och detaljerna är slående. Det tydligaste romantiska dragen är genom hela 

boken hennes känslor, de beskrivs detaljerat och skapar verkligen en förståelse hos läsaren för 

vad det är hon genomgår. Hon använder sig av naturen för att gestalta och förtydliga, jämföra 

och analysera, naturen är alltid närvarande. Ett exempel är när Jane och Mr Rochester sitter i 

trädgården, han har precis friat till henne och sagt att han kunde ha suttit där ända tills 

morgonen.  
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Det kunde jag också, tänkte jag och skulle kanske ha sagt det högt, men en 

lysande blåvit gnista slog ut ur molnet jag såg på, det hördes en skräll och ett 

våldsamt brak i närheten, och jag måste gömma mina bländande ögon vid Mr 

Rochesters axel. Regnet forsade ner. (Brontë 1847/2011:294). 

Precis som naturen så finns även det övernaturliga med genom hela berättelsen, som nämnts 

ovan börjar det redan när hon är barn och fortsätter följa henne till slutet. En tid efter att hon 

lämnat Thornfield och befinner sig i det lilla hus där S:t John och hans systrar bor får Jane en 

uppenbarelse.  

Det ensamma ljuset höll på att slockna; rummet var fyllt av månsken. Mitt hjärta 

bultade snabbt och hårt, jag kunde höra det slå. Plötsligt stod det stilla. En 

obeskrivlig förnimmelse ilade genom det och fortsatte till huvud och lemmar. 

Den var inte som en elektrisk stöt men lika stark, lika underlig och uppskakande. 

Dess verkan på mina sinnen var som om de dittills hade varit förlamade även då 

de varit som mest aktiva – nu kallades de upp och tvingades vakna. De gjorde 

sig undrande beredda, syn och hörsel väntade, och jag skalv i hela kroppen. 

(Brontë 1847/2011:486). 

Jane ser ingenting men hon hör en röst som kallar på henne, som ropar hennes namn. Rösten 

kommer inte från rummet eller utifrån och varifrån den kommer, kommer hon aldrig få veta. 

Men det är inte en okänd röst som ropar på henne, det är Mr Rochesters röst hon hör i sitt inre 

som kallar på henne. Hon själv benämner det inte som häxkonst utan som naturens verk. 

Naturen i filmen är framträdande, det finns karga landskap, regn och åska tydliggör 

olyckligheten, dock så är filmens natur ofta dyster. Det finns några exempel på när naturen 

speglar annat än det dystra. Ett är när Mr Rochester ger henne en lila blomma och hon står 

innanför dörren och ler (Jane Eyre 2011: 1:08:33). Ett annat är när hon och Mr Rochester 

kysser varandra för första gången, det börjar åska och en blixt slår ner i trädet bakom dem 

(Jane Eyre 2011: 1:20:10), naturens kraft gör sig här tillkänna.    

Realismen gör, som tidigare nämnts, sig synlig även den genom hela boken. De detaljrika 

beskrivningarna av miljöerna hon befinner sig i, inget utelämnas. Läsaren får följa med in i 

hennes verklighet, uppleva det hon upplever, se verkligheten så som den är enligt Jane. Ett 

påfallande sådant exempel är ärligheten, ingenting förskönas eller blir tillgjort för att passa in 

mer. Jane sitter tillsammans med Mr Rochester i salongen, hon har ganska precis träffat 
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honom och de känner inte varandra. Hennes första intryck av honom har varit skiftande. Nu 

sitter hon och studerar hans yttre vilket han uppmärksammar och frågar om hon finner honom 

vacker, hennes enkla väldigt okonstlade svar blir; - Nej, sir. (Brontë 1847/2011:150). 

Detta exempel finns med i filmen (Jane Eyre 2011: 43:08), och även här framställ 

verkligheten utifrån Jane. Det är hennes upplevelser som tittaren får ta del av, hennes ärlighet 

är framträdande genom hela filmen, inget förskönas eller framställs som onaturligt. Jane som 

karaktär präglar hela filmen.  

De teman som har lyfts i analysen är endast ett fåtal men är de som respresenterar epokerna 

tydligast i boken. Inom romantiken återfinns både mystiken, naturen och känslorna. Även 

exotismen finns med, dock inte lika framträdande, men den finns där. Exempel på det är S:t 

Johns iver att åka som kristen missionär till Indien, Mr Rochesters fru från Jamaica och Janes 

farbror från Madeira. Vidare spelar färgerna en roll i boken, ofta kopplade till naturen, som 

den blåvita blixten som slog ner eller när hon beskriver S:t Johns och hans systrars lilla stuga.  

Realismens olika teman som lyfts är, återigen, kvinnans kamp i samhället och kvinnan som 

huvudkaraktär. Det verklighetstrogna som vaggar in läsaren i en otroligt trovärdig verklighet 

utan att något förskönas eller utelämnas. Temat att romankaraktärerna bygger på vanliga 

människors livsöden gör sig också synliga i denna berättelse. Ett annat tema, som kommer att 

lyftas nedan är; romankaraktärernas personligheter som är färgstarka och nyanserade. 

De teman som aktualiseras i filmen är inte alla lika tydliga som bokens. Filmen trycker mer på 

mystiken än boken. Känslorna framträder tydligt medan naturen hamnar lite i skym undan. 

Exotismen saknas nästan helt i filmen bortsett från när S:t John säger att han ska fara till 

Indien, men inget mer nämns (1:43:36). Färgerna i filmen är nästan helt uteslutet mörka, som 

nämnts tidigare så framställs miljöerna som väldigt dystra. Att realismens får en liten mer 

undanskymd plats i filmen har påtalats. Det som filmen dock framhåller tydligare är livet i 

sig, hur det såg ut på den tiden, den är mer tidstypisk. Filmen ger en klar och enkel bild av hur 

det kunde ha varit att leva då, den är på sitt sätt verklighetstrogen även utan de detaljrika 

beskrivningarna. Det som saknas i filmen är bokens tydliga kvinnokamp. Tittaren får några 

inblickar i att kvinnan är underställd mannen i samhället och även Janes små försök att bryta 

sig fri, men detta tema är verkligen implicit i filmen.  
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Vilka karaktärer finns och hur framställs och utvecklas de? 

De karaktärer som kommer att analyseras är de som har haft störst inverkan på Jane och 

berättelsen. Vidare kommer en del karaktärer lyftas fram trots att de inte påverkar berättelsen 

som sådan utan för att belysa typiska drag från epokerna eller som karaktärstypiska. 

Jane Eyre framställs som bokens huvudkaraktär då hela berättelsen kretsar kring henne medan 

de övriga karaktärerna har mer eller mindre inverkan. Jane kan ses som en dynamisk, rund 

karaktär till sin natur. Hon är levande och nyanserad och ger läsaren en bild av att vara en 

verklig, trovärdig människa. Hennes personlighet är mångfacetterad och hon förändras med 

tiden i berättelsen. När Jane, i början av boken, beskrivs av sin moster Mrs Reed, ses hon som 

ett barn av ondska. Hon beter sig inte som ett barn ska göra utan uppmanas att bete sig mer 

naturligt, lättsammare, muntrare och mer angenämt. Hon beskylls för att vara stygg, besvärlig, 

tjurig och falsk trots sina uppriktiga försök att vara tillags (Brontë 1847/2011:5,14). Det är 

just av denna anledning som Jane skickas till Lowood, flickskolan, för att lära sig att bete sig 

som stämmer överrens med hennes framtid, anspråkslös. 

Filmen har inte alls samma tydliga redogörelse för Jane som karaktär. Tittaren får uppleva 

Jane, men får ingen vidare förklaring eller inblick i vad hon tänker eller varför. Tittaren ser 

henne endast utifrån. Dock ger hon fortfarande bilden av att vara en trovärdig människa i 

filmen, inte fullt lika nyanserad men verklig och föränderlig. Exemplet ovan från boken finns 

inte med i filmen, och inte heller de två kommande.   

På skolan skaffar sig Jane en förebild, rektorn Miss Temple. Det är av henne som Jane hämtar 

sin lugna kraft från och anpassar sig till det livet hon lever på skolan. Miss Temple beskrivs i 

stora drag som en klok, varm kvinna som verkligen försöker göra det bästa för flickorna på 

skolan trots svåra omständigheter. Då det inte finns djupgående beskrivningar av Miss 

Temple i boken, är det svårt att avgöra vilken typ av karaktär hon är, men med det lilla som 

finns så är hon trots allt en dynamisk karaktär. Hennes personlighet och kunskap beskrivs som 

stora, där av att hon är rektor för skolan, och ger ett sken av att kunna vara en verklig 

människa, hon blir trovärdig. 

En annan karaktär som präglar Jane under hennes skolvistelse är Helen. Det är den första elev 

Jane samtalar med efter att ha anlänt till skolan. Helen likaså beskrivs endast ur Janes ögon, 

och karaktärens utveckling är inget som finns med i berättelsen. Dock så upplevs även hon 

som en dynamisk karaktär då hon besitter en rad egenskaper, och kanske de främsta som 
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framhålls i boken är hennes realistiska och religiöst präglade syn på världen. Exemplet är 

hämtat från när Jane och Helen sitter i stora salen och Helen tröstar Jane efter att hon blivit 

utsatt för förnedring av skolans överhuvud Mr Brocklehurst. Allt Jane vill är att få uppleva 

riktig kärlek från en medmänniska och Helens svar blir: 

- Nej, tyst nu, Jane. Du tror för mycket på människors kärlek. Du är för impulsiv, för 

hetsig. Den mäktiga hand som skapade dig och gav dig liv har försett dig med annan 

hjälp än din egna svaga person eller varelser lika svaga som du själv. Utöver denna 

värld och människosläktet finns det en osynlig värld och ett andarnas rike. Den 

världen är runt omkring oss, för den är överallt, och andarna ser oss för de är utsända 

att vaka över oss. Även om vi vore döende i skam och plåga, om vi mötte förakt 

överallt och hatet krossade oss, skulle änglarna se vårt lidande och veta att vi är 

oskyldiga, om vi är det. (Brontë 1847/2011:79). 

 Utöver alla mindre karaktärer som Jane stöter på så är den första statiska karaktären i boken, 

den som inte utveckas, Mrs Fairfax. Hon är hushållare och avlägsen släkting till Mr 

Rochester, och det är hon som Jane träffar när hon först kommer till Thornfield Hall. Jane 

beskriver henne som en varm, snäll och trevlig dam som ger en hemtrevlig känsla. Mrs 

Fairfax finns med under hela Janes vistelse på Thornfield, men utvecklas inte och uppvisar 

ingen föränderlig personlighet. Hon förblir en lugn och samlad dam som lever precis så som 

förväntas av en person i hennes ställning. Hon gör det hon blir tillsagd och rättar sig efter vad 

som ska göras och vad som anses att hon ska göra utan att protestera. Hon representerar den 

typiska äldre kvinnan i samhället som inte är tjänare men inte heller adlig. 

Detta framträder även i filmen, Mrs Fairfax är en lugn och samlad dam som ingjuter 

hemtrevnad åt det stora huset men ingen förändring sker heller i filmen. Hon förblir en statisk 

karaktär som håller sig på sin kant, den ställning som hon förväntas ha.  

Nästa statiska karaktär i boken som påträffas är Miss Ingram. Den otroligt vackra och mindre 

trevligare unga kvinna som uppvaktar Mr Rochester. Hon är en typisk karikatyr av 

adelsdamerna från den tiden. Hon ser ner på allt och alla som inte är rika eller har ett namn av 

värde och ingen annan än de ytterst privilegierade får nöjet att mottaga hennes charm. Jane 

beskriver henne som självsäker och oäkta; 

Hon hade ett vackert yttre och många lysande talanger, men hennes själ var 

fattig, hennes hjärta kargt: ingenting blommar av sig självt i den jordmånen, 
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ingen naturlig frukt gladde med sin friskhet. Hon var inte god, hon var inte 

självständig: hon upprepade bara fina fraser ur böcker, hon varken framförde 

eller hyste någonsin en egen åsikt. (Brontë 1847/2011:212). 

Den statiska karaktärsegenskapen stärks sen vidare då Mr Rochester sprider ett ryckte om sig 

själv som pank och Miss Ingram då slutar att uppvakta och vinna honom. Hennes mottagande 

blir kallt och hon uppvisat totalt ointresse. 

Här skiljer sig filmen från boken, då Janes beskrivning av Miss Ingram inte finns med och 

inte heller Mr Rochesters rykte. I filmen har Miss Ingram en liten roll, det är egentligen bara 

det spridda ryktet om att hon och Mr Rochester ska gifta sig som tittare får se påverka Jane 

(52:55, 56:18).   

Vid denna tidpunkt har Jane utvecklats ytterligare i boken. Hon är en självständig kvinna som 

jobbar för sitt uppehälle och trivs med sitt liv. Hon har således gjort en ny upptäckt i livet som 

ökar hennes trovärdighet som dynamisk karaktär nämligen; äkta realistisk kärlek och vad den 

för med sig. Dock innan hon träffar Mr Rochester så är hon fortfarande av samma vilda natur, 

hon längtar efter äventyr och vill kasta sig ut i världen. Hon framhåller själv att ingen 

människa bör vara nöjd med lugn och ro utan behöver liv och rörelse och får hon inte detta så 

skapar hon sig det (Brontë 1847/2011:125). Till en början förbjuder hon sig själv att erkänna 

sina känslor för Mr Rochester, men med tiden så bryter de ner hennes försvar och hon kan 

inte längre undantrycka dem när han meddelar att han ska gifta sig och att han ordnat ett annat 

jobb till henne på Irland.  

Jag lyssnade och snyftade krampaktigt, jag kunde inte längre undertrycka det jag 

kände. Jag tvingades ge efter, och jag skakade i hela kroppen av förtvivlan. Det 

enda jag kunde få fram var en vild önskan att jag aldrig hade blivit född, eller 

aldrig kommit till Thornfield. (Brontë 1847/2011:289). 

Janes utveckling i filmen är inte lika tydligt framträdande som i boken, men den finns där. 

Eftersom filmen hoppar i tidsrymd blir det svårt att följa utvecklingen kronologiskt. Men när 

filmen utspelar sig samtidigt som hennes tillvaro så märker tittaren små förändringar. När hon 

jobbar på den lilla byskola som S:t John har ordnat åt henne så har hon inte längre samma 

naiva syn på att ingen bör vara nöjd med lugn och ro. Hon har själv fått uppleva hur livet 

förändras ständigt, och hon är mycket nöjd med sitt lugna liv som lärarinna (Jane Eyre 2011: 

1:36:15).  
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Mr Rochester, föremål för Janes kärlek och även den stora vändningen i hennes liv i boken, är 

en dynamisk karaktär. Han är nästan mer mångfacetterad än henne själv i sin personlighet och 

han är den enda som kan jämföras med Janes utveckling i berättelsen. Från början i 

berättelsen framhålls han som en barsk, mycket egen person med hemligheter. Inget av detta 

förändras egentligen, utan skillnaden blir att Jane lär känna honom och ombildar sin 

uppfattning. I ett samtal med Mrs Fairfax så påpekar Jane att han är mycket lynnig och brysk 

och får svaret att det säkert kan verka så för den som inte känner honom och att han utsatts för 

svåra prövningar i livet (Brontë:1847/2011:145). Vilka detta prövningar är får Jane inte veta 

för ens långt senare. 

Mr Rochesters utveckling i filmen är tydligare än Janes då han blir trevligare och trevligare 

mot henne. Filmen visar tydligt vilka signaler han sänder och att hon uppfattar dem, även om 

hon inte riktigt vågar tro på dem. Filmen tydliggör hans känslor för henne mer än boken, 

vilket beror på att i boken får läsaren endast Janes uppfattningar medan filmen visar bådas och 

kommunicerar känslorna tydligare. Janes första intryck av honom är samma som i boken och 

hon säger samma sak i filmen till Mrs Fairfax (Jane Eyre 2011: 40:09). Hon frågar även hur 

han är som person och får svaret att han är ett trevligt sällskap när han inte är på dåligt humör. 

Vidare får tittaren inte någon djupare inblick i Janes uppfattning om Mr Rochesters person, 

utan får uppleva hans personlighet själv. Filmen gestaltar hans personlighet som den beskrivs 

i boken.     

Jane beskriver honom en kväll när de sitter i matsalen att han såg annorlunda ut, han såg inte 

lika dyster ut. Han uppvisade en mer social och tillgänglig sida än den stela och kyliga.  Hans 

ansiktsdrag beskriver hon som huggna i granit och hans djupa, mörka och vackra ögon 

(Brontë 1847/2011:149). Mr Rochesters utseende beskrivs av Jane, han var inte ful i hennes 

ögon när hon väl lärt känna honom och fattat tycke för honom, men den första beskrivningen 

är inte lika smickrande. Han hade tjocka svarta ögonbryn, fyrkantig panna och som blev mer 

fyrkantigt av hans svarta raka hårlinje. Näsan var kraftfull och gav en antydan till vrede. Hans 

haka, käkar och mun påminde henne om bisterhet. Hans kropp antog hon var av god 

kondition, han var bred över axlarna och hade en smal midja men han var varken lång eller 

behagfull. Med tiden så värmdes han upp, han uppvisade en stor vänlighet mot henne men han 

var fortfarande lynnig. Jane ser en potentiellt bra och vacker människa i honom men att allt 

just nu är lite tilltrasslat i hans personlighet på grund av omständigheterna som hon 

fortfarande ännu inte vet om (Brontë 1847/2011:137,168). 
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Den tydligaste utvecklingen som skett med Mr Rochester i filmen är när han friar till Jane, 

han öppnar upp sig för henne och talar om sina känslor. Han jämför sina känslor för henne 

som om de satt ihop med en sträng som är fäst under hans vänstra revben och i andra änden i 

henne och om den skulle gå av så skulle han gå sönder inombords (Jane Eyre 2011: 1:17:20). 

Han har utvecklats till en mer känslosam man än innan, han är fortfarande burdus men han 

visar henne genuin ömhet.   

Den andre stora mannen i Janes liv, som medverkar till hennes förändring är S:t John Rivers. 

Han är en svår karaktär att definiera i boken, han har egenskaper av en dynamisk och rund 

karaktär lika väl som han har egenskaper av en statisk. Han förändras inte, han är benhård och 

envis, men han är ändå nyanserad med flera personliga drag, även om det orubbliga och 

envisa draget är tydligast. S:t John visar upp en kall personlighet som även han förbjuder sig 

att hänge sig åt att kännas vid sina känslor då han har ett högre kall än så. Han har en liten 

plats i berättelsen men en stor plats hos Jane. Han är den bidragande orsaken till att hon hittar 

tillbaka till Mr Rochester i slutet på berättelsen och framförallt så räddade han hennes liv. 

Enligt Jane så är S:t John den raka motsatsen till Mr Rochester både känslomässigt och 

utseendemässigt. Han älskar så mycket han kan men inte på samma sätt som Mr Rochester. 

Hon beskriver honom vidare som sträng, storslagen och kall som ett isberg och att hon inte 

trivs i hans sällskap. Hon beskriver hans utseende som ett grekiskt konstverk, men han ger 

inte intrycket av att vara en lugn och mild person. Hans anletsdrag talar istället om en 

rastlöshet och hårdhet (Brontë 1847/2011:399,515). 

Jag insåg att han var av det virke naturen skapar hjältar av, kristna och hedniska 

hjältar, lagstiftare, statsmän, erövrare – ett fast bålverk som mäktiga intressen 

kan förlita sig på, men vid hemmets härd alltför ofta en kall och ohanterlig 

stenstod, dyster och malplacerad. (Brontë 1847/2011:455). 

Filmen framställer S:t John på samma sätt som Mr Rochester, istället för att Jane berättar så 

får tittaren se och uppleva hans personlighet. Den stämmer väl överens med det boken 

framhåller, han är envis, hård och kall. Den enda form av beskrivning S:t John får i filmen är 

via en målning som Jane gjort, där han frågar henne om det är på detta sätt hon uppfattar 

honom, som bister (Jane Eyre 2011: 17:51). Det som är typiskt i boken med honom är att han, 

som karaktär, är en väldigt nyanserad person. Detta försvinner lite i filmen eftersom hans 

karaktär inte får lika tydlig redogörelse som i boken. Vidare bidrar han, precis som i boken, 

till Janes utveckling. Hon har redan en gång låtit känslorna styra och när S:t John friar till 
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henne vill hon gärna hjälpa honom men inte på de sätt han begär. Hon kräver att få resa fri 

men han nekar och hon lämnar honom. Det som utgår i filmen är Janes långa inre monolog 

om hur hon inte kan gifta sig med en man enbart för sakens skull när inga känslor är 

inblandade. Filmen visualiserar istället hennes känslor genom hennes hållning, beteende och 

ord. Hon ber att han ska överge sina giftasplaner och att hon verkligen vill vara hans vän men 

han fortsätter att envisas och då säger hon att deras äktenskap skulle ta livet av henne (Jane 

Eyre 2011: 1:46:09). Här blir även Janes utveckling i filmen tydlig igen. Hon sätter ner foten 

och står för sitt ord, hon vill inte längre bara följa utan skapar egna möjligheter, hon reser till 

Mr Rochester.      

I slutet av berättelsen i boken så har Jane utvecklats till en tillgiven, fulländad kvinna. Hon 

släpper sina påtvingade hämningar och ger sig tillbaka till Thornfield för att finna Mr 

Rochester och erbjuda honom sin kärlek. Hon finner honom sårad och ensam och hennes 

tillgivenhet växer. Den kanske viktigaste förändringen hon har gjort är att släppa på sina 

moraliska kval och blir en kvinna som tar sitt liv i sina egna händer fullt ut. Hon besväras inte 

längre på tanken att han redan är gift utan det enda som betyder något är att få vara med 

honom och älska och bli älskad och detta tänker hon se till att få. Mr Rochester har även han 

utvecklats. Trots att han alltid varit tillräcklig i Janes ögon blir han nu en mer känslosammare 

person, dels på grund av sina skador men även dels för att han får Jane tillbaka. Lyckan 

präglar hans utveckling. Han säger själv att han avskytt att ta emot hjälp av andra men att Jane 

nu ska hjälpa honom skänker honom glädje (Brontë 1847/2011:517). 

Han älskade mig så uppriktigt att han inte hade några svårigheter att ta emot min 

hjälp, han förstod att jag älskade honom så innerligt att der var min egen högsta 

önskan att få skänka honom denna hjälp. (Brontë 1847/2011:524). 

I den delen i berättelsen som går under avslutning (Brontë 1847/2011:521-525) beskriver Jane 

sitt förhållande med Mr Rochester. Hon är hans liv lika mycket som han är hennes och hon 

menar att de är lika fria som i ensamhet och lika glada som i sällskap. De har helt hängett sig 

till varandra och lever med och för varandra. Hon ger en anledning till detta och det är hans 

blindhet, hon är hans syn och förmedlar världen till honom. Dock får han tillbaka synen delvis 

efter två år men detta förändrar inte deras lycka på något sätt, speciellt inte då Jane födde 

honom hans förstfödda son. Jane och Mr Rochester är urtypen för den dynamiska och runda 

karaktären. De börjar som enkla men fortfarande nyanserade karaktärer, som allt eftersom 

berättelsen fortgår utvecklar nya egenskaper och blir djupare och väldigt verklighetstrogna.   
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I filmen hittar Jane Mr Rochester vid trädet som blixten slog ner i första gången de kysstes. 

Tittaren får inte veta att han är blind av Jane som i boken, men det märks när hon går till 

honom (Jane Eyre 2011: 1:52:00). Sedan stämmer inte slutet med boken. Deras långa samtal 

som slutar i att Mr Rochester frågar Jane om hon vill bli hans fru igen finns inte med i filmen. 

Inte heller finns den avslutande delen med. Janes utveckling i filmen är inte lika påtaglig, det 

är något som upplevs efter alla händelser. Tittaren får en känsla av att allt som hänt har 

präglat henne och skapat henne till den unga kvinna hon blivit medan boken fastslår det. Janes 

tankar i boken ger en tydligare bild av hur hon utvecklats medan filmen endast framhåller 

vissa olika delar. Som tidigare nämnts så är Mr Rochesters utveckling tydligare i filmen än i 

boken. Han uppvisar hela tiden nya sidor medan Jane tar lite längre tid på sig. Den 

påtagligaste förändringen Jane har gjort är på slutet i filmen när hon finner honom igen. Hon 

utstrålar genuin lycka blandad med sorgsenhet för hans tillstånd, vilket inte tidigare har visats 

(Jane Eyre 201: 1:53:07).  

Filmen och boken skiljer sig i många avseenden och är lika på andra. De mest påtagliga 

skillnaderna ligger i strukturen, mycket i filmen lämnas över till tittaren att själv analysera och 

fundera kring medan boken inte lämnar mycket utrymme för egna tankar. Hela verkligheten i 

boken beskrivs av Jane och alla känslor förmedlas på ett tydligt realistiskt sätt. Filmen å sin 

sida gestaltar dessa känslor och gör de påtagliga, men ingen djupare inblick ges så tittaren kan 

inte med säkerhet veta att det egentligen förhåller sig så.  Verkligheten är förmedlad till 

tittaren utifrån, den upplevs av Jane och hon är alltid delaktig, men hon är inte berättaren. 
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Resultatdiskussion 

Här nedan kommer uppsatsens resultat att diskuteras utifrån frågeställningarna och belysas 

med tidigare forskning och mina egna slutsatser. Vidare kommer även förslag på tidigare 

forskning att ges.    

Vilka likheter och skillnader finns mellan det litterära verket Jane Eyre och 

filmatiseringen av denna? 

Den första och kanske lättaste slutsatsen att dra är att självklart så skiljer sig bok och film. I 

detta fall, med Jane Eyre som bok och film, blir skillnaderna slående. Det är lättare att tala om 

de likheter som finns än att påtala alla skillnader, dock kommer de mest utmärkande att gås 

igenom.  

Den kanske mest påfallande skillnaden mellan filmatiseringen och verket är 

berättarperspektivet. Boken bygger på ett tydligt jagperspektiv och berättaren är i högsta grad 

delaktig i berättelsen. Boken ger ett starkt intryck av att vara en självbiografisk berättelse. 

Filmen däremot har inget av detta, det finns inget jagperspektiv och ingen delaktig berättare. 

Filmen distanserar sig från tittaren medan boken skapar en relation genom sitt tydliga tilltal 

till läsaren. Detta kan bidra till att boken kan uppfattas som mer känsloladdad, läsaren 

upplever att berättaren talar till just denne och ett förtroende byggs upp. Filmen skapar inte 

samma kontakt med sina tittare, den nära relationen finns inte. Å andra sidan kan det bidra till 

ett mer objektivt perspektiv av berättelsen enligt min uppfattning. Tittaren får en bredare bild 

av berättelsen än vad läsaren får av boken, boken ger en djupare inblick i berättelsen medan 

filmen ger en mer överskådlig bild. Jane Eyre som film börjar i in-medias-res och detta i sin 

tur fångar ofta upp och intresserar tittaren/läsaren. Vidare har den både bakåt- och 

framåtblickar som låter tittaren hela tiden slängas från en händelse till en annan. Det blir 

aldrig långdragna beskrivningar och tittaren måste vara delaktig hela tiden för att inte missa 

någon händelse. Boken har en progressiv handling, den kan vara mer svåråtkomlig och det 

kan dröja ett tag innan konflikten uppstår och fokuseras. Dock har boken ganska tidigt en hel 

del händelser som fångar upp men som inte handlar om den egentliga konflikten, den kommer 

inte för ens senare. Här krävs inte samma engagemang av läsaren som av tittaren, boken har 

tydliga, kronologiska händelser som beskrivs ingående och inget utelämnas. Vidare är en 

slående likhet tidsaspekterna i både film och bok. Ingen av dem har tydliga tid- och 

rumsangivelser, läsaren och tittaren får aldrig veta när berättelsen egentligen utspelar sig och 

vart den utspelar sig förutom att det är i England. I boken kan läsaren räkna ut ungefär under 
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hur lång tid berättelsen pågår genom att Jane åldras men någon exakt tid finns inte angiven. 

Filmen har inte ens med Janes ålder, så tittaren har ingen anknytning till hur lång berättelsen 

egentligen är. Den enda referens till tiden i filmen är hur årstiderna skiftar och hur Ms Fairfax 

kommenterar Janes unga ålder när hon anländer första gången till Thornfield. Platserna går 

inte att räkna ut vare sig i bok eller i film, det enda som kan uttolkas är att det sker på landet 

och inte alltför nära en storstad.   

Filmen väcker å andra sidan ett engagemang redan från första minuten. Genom att börja med 

Janes flykt och hennes nära död skapar filmen ett intresse och en lust att veta mer, boken tar 

lite längre tid på sig att bygga upp detta intresse. Filmen som sådan har inte alls samma 

känsloladdade redogörelser som boken. Känslorna i boken är mer detaljerat beskrivna, de är 

realistiska och lämnar inte mycket utrymme till egna reflektioner. Filmen har inte tydligt 

detaljerade beskrivningar. Filmen gestaltar känslorna genom karaktärerna och eftersom det 

aldrig explicit uttrycks via inre monologer eller en berättarröst så kan tittaren aldrig 

exempelvis vara helt säker på att Jane är/håller på att bli förälskad i Mr Rochester för ens det 

uttrycks i samtal.  

En annan stor skillnad mellan boken och filmen är hur de slutar, båda slutar lyckligt men på 

olika sätt. I boken får man följa Jane och Mr Rochesters när de återförenas, deras långa samtal 

om känslor och vad som skett, hur hett båda två önskar vara med varandra och hur de återigen 

bestämmer sig för att gifta sig. Sedan följer en del i boken som går under avslutning. Där 

återger Jane vad som skett sedan hon kom tillbaka till Mr Rochester; att han fått tillbaka 

synen, hon har fött honom en son och en redogörelse för de personer som haft en betydande 

roll i berättelsen, framförallt S:t John Rivers. Filmen slutar nästan abrupt. Jane kommer 

tillbaka till honom och de samtalar knappt med varandra. Båda två lyser av förväntan och 

lycka men inget sägs. De kysser varandra och Mr Rochester påtalar att det är en dröm och 

Jane svarar honom med att han ska vakna upp, slut. Här tappar filmen en viktig del i 

berättelsen, framförallt karaktärernas utvecklingsprocess försvinner delvis samt 

återkopplingen till vad som hände med de andra personerna i Janes liv. Detta bidrar till att 

filmen lämnar många frågetecken efter sig som boken har täckt upp. Slutet är en avgörande 

del i en berättelse och känns slutet konstlat eller onaturligt så tappar berättelsen sin 

trovärdighet. Som nämnts i bakgrunden består en berättelse av en början, en mitt och ett slut, 

men i filmen uteblir nästan slutet jämfört med boken, säcken knyts inte ihop.  
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En likhet som återfinns i båda medierna är karaktärernas framställning. Jane upplevs på 

samma sätt i boken som i filmen, skillnaden är att några ingående beskrivningar inte finns 

utan filmens karaktärer uppfattas genom direkta visuella händelser. Filmen framställer Jane 

som en anspråkslös kvinna men med vilda känslor. Detta framkommer i dialogerna i filmen, 

framförallt när Jane påpekar att hon önskar att hon fick uppleva världen och den spänningen 

som män får. Samma sak är det i boken, fast då är det Janes tankar som låter läsaren lära 

känna henne. Detta gäller även för de andra karaktärerna. Mr Rochester upplevs verkligen 

som brysk, lynnig och burdus i filmen, tittaren vet aldrig riktigt vart denna har honom, samma 

är det för läsaren. Janes detaljerade beskrivningar i boken lyfter samma karaktärsdrag som 

filmen gestaltar. Vidare får tittaren följa Mr Rochesters utveckling till en mer ömsint och 

öppen karaktär desto mer Jane lär känna honom, även detta sker i samklang med boken. Desto 

längre läsaren kommer i boken och Jane lär känna Mr Rochester, desto mer öppen och 

genuint trevlig blir han, om än fortfarande lynnig. Vidare stämmer filmen väl överens med 

boken när det kommer till S:t Johns karaktärsdrag, envis och benhård. Samma är det med Ms 

Fairfax, en snäll och omtänksam dam som lever precis som det förväntas av henne. Dock kan 

det påpekas att två karaktärer inte framställs i filmen som i boken, Miss Temple och Helen. 

Dessa två har en väldigt undanskymd roll i filmen trots att de i boken har en betydande roll 

för Jane. Vidare finns det andra karaktärer som helt uteslutits ur filmen. Dessa karaktärer har 

inte heller haft en betydande roll för berättelsen i boken, de har mer fungerat som hjälpmedel 

för att förmedla en mer verklighetstrogen berättelse. Ett exempel på en sådan karaktär är 

värdshusägaren som berättar för Jane när hon är på väg till Thornfield att det har brunnit ner, 

och att Mr Rochester är blind och skadad och numer lever på sitt andra gods. I filmen är det 

Ms Fairfax som berättar delar av detta för Jane när hon kommer till Thornfield. 

Romantiken och realismen är två litterära epoker som det litterära verket Jane Eyre 

representerar och förknippas med inom litteraturvetenskapen. Boken har tydliga drag från 

båda dessa epoker och de präglar hela berättelsen. Jane Eyre som litterärt verk används i 

undervisningssyfte just för att belysa typiska drag från dessa epoker. Som visats i analysen så 

är romantikens drag; naturen, mystiken och känslorna, genomgående teman genom hela 

boken. Naturen används för att beskriva känslor och miljöer. Mystiken återfinns genom de 

olika övernaturliga händelser som Jane upplever och hennes detaljrika redogörelser för 

känslorna över lag genomsyrar alla händelser. Realismen gör sig till känna genom de 

verklighetstrogna beskrivningarna, inget förfinas eller lämnas åt fantasin, allt beskrivs in i 

minsta detalj utan överdrift. Vidare gör sig realismen påmind i Jane som kvinna i ett samhälle 
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där män dominerar, hennes försök att bryta sig ur och forma sitt eget liv. Hon framställs som 

en stark och självständig kvinna som överlever på egen hand. Ett annat påfallande realistiska 

drag som uppmärksammas i boken är handlingen om vanliga människor, inga hjältar eller 

stora krigare, utan det är vanliga människors livsöden som återfinns i berättelsen. 

Här finns både likheter och skillnader mellan verket och filmen. Filmen visar upp drag från 

båda epokerna, men inte på samma sätt och inte alltid lika tydligt. Romantikens drag spelar en 

överordnad roll i filmen då mystiken är väldigt fokuserad. Redan under de första minuterna i 

filmen hör Jane röster i luften, någon kallar på henne. Detta tema trappas inte ner utan snarare 

intensifieras under filmens gång. Skillnaden mellan boken och filmen här är att filmen inte 

beskriver händelserna i detalj som boken, utan Jane upplever dem och tittaren får se hennes 

reaktion.  Vidare skiljer sig filmen från boken i frågan om naturens roll, i boken är naturen 

mycket mer framträdande än i filmen. Filmen använder inte naturen på samma sätt för att 

gestalta och beskriva känslorna, men den gör det när det kommer till miljöerna. När Jane flyr 

från Thornfield i början av filmen så är de mörkt och disigt, landskapet är kargt och dystert 

och allt detta övergår sedan i åska, regn och blåst. Känslorna i filmen gestaltas helt enkelt via 

karaktärerna, deras handlande och dialogerna. När tittaren för första gången blir medveten om 

att det eventuellt finns känslor mellan Jane och Mr Rochester är när hon räddat honom ur 

branden. I boken har det uppdagats tidigare, hennes beskrivningar går från allmänt tyckande 

till mer ingående redogörelser. Hennes beskrivning av hans närvaro i ett rum jämförs med en 

brinnande brasa. Känslorna hamnar även de lite i skym undan i filmen. Eftersom tittaren inte 

får en inblick i Janes medvetande så får denne inte heller några beskrivningar av hennes 

känslor eller någon annans känslor för henne. 

Realismens drag har större likhet med boken än romantiken, men även här skiljer medierna 

sig åt. Filmen genomsyras av realismen hela vägen igenom då den är tidstypisk. Tittaren får 

en tydlig inblick i hur det kunde vara att leva på den tiden. Ingenting förskönas eller 

utelämnas precis som i boken. Även det mansdominerande samhället lyser tydligt igenom i 

filmen, men Janes kvinnokamp är inte lika framträdande som i boken. Då hennes tankar om 

och vilja att vara fri och självständig inte finns med så tappar filmen lite. Inte heller finns 

Janes livliga känslor med som inte alls passar sig för en ung kvinna i hennes ställning. Det 

som finns med är hennes, nästan brutala, svar och kommentarer till Mr Rochester. Hon hävdar 

sig jämställd med honom i själen och känslomässigt när hon tror att han driver med henne när 

han säger att han vill ha henne till brud. En annan tydlig kommentar som även den får svaret 

att det är opassande och okvinnligt är när hon säger till S:t John att ett äktenskap med honom 
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skulle döda henne. Vidare lyser realismen igenom när även filmen handlar om vanliga 

människors livsöden, inga hjältar eller andra onaturliga väsen finns med. Filmen upplevs helt 

och hållet som verklighetstrogen, trots att den saknar alla djupa ingående beskrivningar som 

boken har. Janes och Mr Rochesters kärlek är även den verklighetstrogen. Den är turbulent 

och lite svår att definiera i början, den framställs inte som magisk och underbar på något sätt, 

kärleken känns äkta och inte överdriven för att förtydliga något. 

Sammanfattningsvis är det, som nämndes ovan, mycket som skiljer filmen från boken. Filmen 

gestaltar inte epokerna på samma sätt som boken och inte heller har de båda medierna samma 

berättarteknik. De olika temana som stått som grund i analysen är inte heller helt lika i film 

och bok. Filmen har med alla temana, men de framställs annorlunda och det påverkar 

berättelsen. De påtagligaste likheterna är karaktärernas framställning, deras personligheter, 

och de vaga tid- och rumsangivelserna. Slutsatsen blir här att den som har läst boken saknar 

en hel del i filmen. Den gestaltar och redogör inte för boken på ett övertygande sätt, medan 

den som endast sett filmen antagligen inte upplever filmen som bristande då den fortfarande 

lyfter epokerna och behandlar de olika temana. Alltså; filmen skiljer sig markant från boken, 

men är inte på något sätt sämre om den inte ses i relation till boken. 

Hur påverkar dessa likheter och skillnader filmen som utbildningsredskap i 

undervisningen, och vilka för- och nackdelar finns med film i undervisningen? 

Ett av de tre vanligaste angreppssätten till film i skolan som Ohlin-Scheller (2008:46-48) 

lyfter är film som illustration. Där tanken är att filmen ska representera ett litterärt verk eller 

en litterär epok. Jane Eyre som illustration för verket är inte optimalt då den skiljer sig så 

markant från boken. Framförallt när det kommer till slutet, här brister filmen som 

utbildningsredskap. Eftersom en sådan betydande del av boken uteslutits i filmen kan den 

heller inte fullt ut ersätta boken i undervisningen. Här ska dock påpekas att ses filmen helt 

separat från boken och inte används i syftet att representera boken så har slutet inte en 

avgörande betydelse då båda medierna slutar lyckligt. Poängen blir densamma eftersom 

handlingen inte har ändrats, bara kortats ner. SOU (1992:94 s.68), som nämnts ovan, menar 

att filmen inte får ersätta andra uppgifter i undervisningen som att läsa och bearbeta litteratur. 

Detta gör att filmen som ersättning för boken inte kan legitimeras, dels på grund av 

skolverkets tankar kring film och litteratur och dels för att filmen inte följer boken.    
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Olin-Scheller (2008:64, 70) framhåller att nutida film kan fängsla och engagera eleverna men 

ett problem som hon lyfter är att filmatiserade klassiker ofta speglar dagens värderingar. Hon 

menar att det blir en svårighet med att låta film gestalta litterära klassiker och epoker då syftet 

är kunskap om litteraturen (2008:52, 63). Detta stämmer inte överens med det som Sandgren 

(2004:223-225) menar. Filmen representerar olika kulturer, värderingar och kontexter, en 

diskussion kring filmen kan här bidra med att förståelsen för dåtiden utvecklas. Vidare menar 

han att en analys av filmens språk kan ge en möjlighet att förstå de olika illustrationer som 

filmen innehåller samt att filmen då kan förstås i samtiden.  

Att illustrera epokerna är inget som filmen inte kan användas till. Den tar upp centrala drag ur 

båda epokerna även om gestaltningen i vissa fall, exempelvis naturens roll, är lite 

undanskymd. Vissa scener i filmen skulle kunna illustrera typiska drag ur epokerna. Ett sådant 

exempel skulle kunna vara när Jane sitter och samtalar med Mr Rochester; hennes okonstlade 

och sanningsenliga svar och hans kommentarer till det hon säger är typiskt samhällskildrande 

och karaktärsgestaltningen är väldigt tydlig både av Jane och av Mr Rochester (Jane Eyre 

2011: 42:15-46:53). Filmen skulle även kunna användas som helhet med viss förberedelse då 

vissa av epokdragen inte är helt tydliga. Här menar Sandgren (2004:221) att film som 

utbildningsredskap kräver en annan förförståelse än litteratur om filmen ska användas till 

något annat än ett rent utfyllnadssyfte. Han benämner detta som filmisk kompetens. Detta är 

något som även Svedner (1999:69-71) lyfter fram. Film kräver en form av förberedelse, 

eleverna måste vara medvetna om vad filmens olika delar fyller för syfte annars är det lätt att 

eleverna luras av den verklighetstrogna miljö som filmer ofta representerar. Eleverna måste 

göras kritiskt medvetna. Om Jane Eyre används som representativ för epokerna, är det viktigt 

att lyfta fram för eleverna att dessa drag är typiska men att det inte på något sätt kan verifieras 

att verkligheten såg ut så som filmen framställer den. Varken filmen eller boken försöker på 

något sätt hävda sig som helt verklighetstrogna. 

Vidare lyfter Ohlin-Scheller (2008:46-48) ett annat vanliga arbetssätt när det kommer till film 

i undervisningen. Detta är film som jämförelse och syftar till att filmen jämförs med 

skönlitterära verk. Här skulle Jane Eyre som film verkligen passa in i undervisningen 

eftersom den skiljer sig så markant från boken. Förutsättningen blir här att eleverna jobbar 

med epokerna och läser boken innan de ser filmen. Filmens stora skillnader öppnar upp för en 

mängd olika diskussioner, till exempel varför har vissa karaktärer uteblivit? Varför framställs 

mystiken tydligare än andra romantiska drag? Vilken betydelse har filmens berättarstruktur 

jämfört med bokens för berättelsen i helhet? Här kan diskussionstemana bli oändligt många. I 
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ämnesplanen för svenska på gymnasiet så framhålls det att eleven ska få kunskaper om 

internationella verk och deras författare samt att kunna sätta in dem i ett sammanhang 

(www.skolverket.se.). Genom att använda filmen Jane Eyre som jämförelse så kan elevernas 

kunskaper om verket och dess plats i tiden fördjupas. Skolverket trycker på att eleverna ska 

hämta sina kunskaper från skönlitterära texter och andra medier. 

Svedner (1999:69-71), Ohlin-Scheller (2008:47-48, 61) och Sandgren (2004:223-225) 

framhåller vikten av att samtala om och diskutera filmen. Svedner trycker på att samtala och 

se film är synonymt till att läsa och samtala om litteratur. Sandgren framhåller att genom 

diskussionen så kan olika motiv avtäckas i filmen och detta kan bidra med en djupare 

förståelse för både dåtiden och samtiden. Olin-Scheller påpekar vikten av att ställa rätt frågor 

till filmen, mer uttömmande svar som ger en möjlighet till analytiskt djup och 

vidareutveckling. Skillnaderna mellan Jane Eyre som film och bok skulle med syftet att 

jämföras kunna bidra till dels en djupare förståelse för epokerna lika väl som den skulle kunna 

gestalta dagens tolkning av de gamla klassikerna. Sandgren (2004:228-229) lyfter tanken att 

filmen kan vara ett mer lämpligare val i undervisningen än litteratur då filmen kan vara ett 

lättillängligare sätt att resonera kring samtiden och historien. Filmen kan som 

undervisningsmaterial hjälpa att upptäcka andra fenomen än det rent estetiska. Filmen kan ge 

en ökad förståelse för läraren samt en ökad förståelse för sina elever. 

Ohlin-Scheller (2008:71-73) påpekar att det är vanligare att elever får lära om litteratur och 

inte i eller genom litteraturen. Här kan filmens likheter med boken få en plats i 

undervisningen, filmen kan då bistå för att lära eleverna genom litteraturen. Karaktärerna i 

filmen och boken är identiska och de är även karaktärstypiska för realismen. Att exempelvis 

studera karaktärernas framställning i boken och sedan exemplifiera med filmen ger en tydlig 

bild av hur realismens karaktärer ofta framställdes, som vanliga människor. Vidare går det 

även att visa på typiska dynamiska och statiska karaktärsdrag via filmen eftersom den 

stämmer väl överens med karaktärernas utveckling i boken. I detta fall kan filmen ersätta 

boken helt, men då endast ur syftet att lyfta fram de likheter den har med boken, inte som 

representativ för hela boken.  

Ett annat sätt att använda filmens skillnader jämfört med boken är att titta på berättartekniker. 

Svedner (1999:69-71) framhåller att film skapar ofta en direkt anknytning till elevernas 

emotionella engagemang och tack vare detta så kan filmen bli mer lättillänglig för eleverna. 

Filmen kan gestalta olika berättartekniska knep och vilka lagar som styr en berättelse och vad 

http://www.skolverket.se/
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som sker om dessa bryts. Detta stödjer även skolverket som menar att eleverna ska ges 

kunskaper i berättartekniska och stilistiska drag, dels via skönlitteratur från olika tider och 

dels från film och andra medier (www.skolverket.se).  

Jane Eyre börjar in-medias-res vilket är helt annorlunda jämfört med boken som ”börjar från 

början”. Filmen hoppar fram och tillbaka och kräver en delaktig tittare med förkunskap om 

vad det är som gestaltas, annars tappar filmen hela sitt syfte som undervisningsredskap. Även 

här behövs en viss förkunskap för att filmen ska fungera i undervisningssyfte och det är just 

om berättartekniska knep. Jane Eyre som film är ett bra typexempel på en berättelse som inte 

följer det kronologiska och typiska intrigmönstret.  

Jane Eyre som film kräver att tittaren är helt och hållet fokuserad då händelserna hela tiden 

skiftar och används för att belysa andra händelser. Ett sådant exempel i filmen är när S:t John 

frågar Jane om vilken utbildning hon fick på den skola hon gick i syftet att försöka finna 

henne ett jobb. När denna fråga kommer så tänker Jane tillbaka på tiden i skolan och olika 

händelser där (Jane Eyre 2011: 13:49). Här går Svedner (1999:71) vidare med att påpeka 

filmens för- och nackdelar. Svårigheterna för eleverna att vara engagerad åskådare samtidigt 

som en analyserande iakttagare är en av nackdelarna. Vidare lyfter han som filmens fördel att 

eleverna har bättre möjlighet att hitta tillbaka i filmen genom att spola tillbaka samt att pausa, 

detta då det kan vara svårt att minnas filmsekvenser. Detta, om möjligt, skulle underlätta att 

använda Jane Eyre som film i undervisningen. Eleverna får en möjlighet att gå tillbaka och 

analysera de delarna som är väsentliga eller att pausa för att ställa frågor eller fundera kring 

vad som egentligen hände.  

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att Jane Eyre som filmatiserad klassiker har en 

begränsad roll i undervisningen. Filmen kan inte respresentera boken som helhet då 

skillnaderna är förstora dem emellan. Strukturen såväl som vissa innehållsliga detaljer avviker 

från boken så pass att den som illustration, ersättare, för Brontës roman är helt uteslutet. 

Filmen kan dock användas som illustration för epokerna, lika väl som den kan användas i 

jämförande syfte. Att jämföra filmen med boken, skillnader och likheter, öppnar dörrarna för 

oändligt många och mångfacetterade diskussioner. Utifrån detta dras en annan slutsats, 

nämligen att filmen, oavsett i vilket undervisningssyfte och hur den används, kräver 

förförståelse. Om eleverna inte har kunskaper om epokerna, vilken betydelse filmens olika 

delar har och är kritiskt medvetna blir Jane Eyre som film svårtillänglig. Här blir den sista 

slutsatsen kring filmen Jane Eyre i undervisningen att som delar eller helhet, helt självständigt 
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utan koppling till boken, fyller ett syfte som utbildningsredskap. Filmen kan användas som 

helhet för att gestalta typiska drag antingen från epoker eller rent berättartekniskt, lika väl som 

olika delar kan plockas ut som gestaltningar av exempelvis karaktärer. 

Slutsatserna kring för- och nackdelarna med film i undervisningen är skiftande, då filmen kan 

användas i många olika syften. Den viktigaste fördelen som uppkommit i resultatet är att 

filmen kan användas till att förstå både sin samtid och historien, filmen öppnar upp för nya 

tolkningar. Den mer betydande nackdelen som framkommit är att eleverna kan ha problem 

med att aktivt titta på filmen samtidigt som de kritiskt analyserar. Film kräver en helt annan 

förförståelse än litteraturen.    

 Avslutningsvis går det här att säga att Jane Eyre som filmatiserad klassiker kan användas i 

undervisningen men då endast inom vissa områden. Som påtalats genom hela uppsatsen så är 

skillnaderna stora mellan bok och film, detta kräver en medvetenhet hos läraren och hos 

eleverna. Det blir viktigt att trycka på att filmen är en tolkning av boken. 

Här är det en poäng att återigen lyfta att detta har varit en kvalitativ analys utan fältstudie som 

uppbackning så resultatet kan skilja sig från hur filmen uppfattas i verkligheten som 

undervisningsredskap. Som vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra 

fältstudier, exempelvis att låta några elever se filmen och några läsa boken för att se hur 

filmen faktiskt fungerar som utbildningsredskap.  

Mina personliga tankar kring filmen Jane Eyre som undervisningsredskap är både positivt och 

negativt. Som ett jämförande moment till boken ser jag oändliga möjligheter med att använda 

den. Framförallt som ett diskussionstema, dels kring skillnaderna och likheterna och dels hur 

de berättartekniska knepen påverkar en berättelse. Personligen anser jag att filmen som 

ersättare för boken inte är brukbart. Den skiljer sig så pass mycket att många väsentliga delar 

faller bort och efterarbetet för att täcka upp det filmen missat blir alldeles för stort. Dock så 

håller jag helt med om den slutsatsen analysen påvisade. Filmen som självständig och 

representativ för epoker är inte uteslutet och kan mycket väl fungera i undervisningen, både 

som helhet eller genom utvalda scener. Så min personliga slutsats är att Jane Eyre som film 

fungerar i undervisningen beroende på hur mycket arbete läraren kan och vill lägga ned på 

momentet.      
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