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Sammanfattning

Film har påvisats vara en populär metod för effektiv inlärning men inga tidigare undersökningar berör hur 
den visuella stilen av film i undervisning kan påverka inlärningen. Denna studie går därför ut på att undersö-
ka skillnaderna mellan en saklig, informativ animerad ilm och en cartoon-animerad film i hur de fungerar 
och uppfattas i ett lärandesammanhang. Studien innefattar en litteratursökning kring multimediainlärning, 
kommunikation i ilm och animationsprinciper som sedan mynnat ut i två animerade ilmer, en saklig och 
en med cartoon-karaktär. Dessa ilmer har jämförts i kvalitativa användartester med en högstadieklass för 
att undersöka förståelsen och uppfattningen kring ilmerna. Slutsatserna från studien är att båda ilmerna 
skulle passa i ett lärandesammanhang, dock krävs en djupare och större undersökning för att förstå hur de 
olika filmerna påverkat inlärningen. Den största skillnaden mellan filmerna ligger i hur underhållande de 
upplevs, den cartoon-animerade ilmen upplevs vara roligare och väcker intresset hos många av testper-
sonerna, dock upplevde flera att den även var distraherande och att de fokuserade mer på underhållningen 
än faktan som presenterades. För att fullt svara på syftet krävs en fortsatt studie kring ämnet.



Abstract

Film has proven to be a popular method for effective learning, but no previous studies affects how the visual 
style of ilm in teaching can affect learningabillities. This study examine the differences between a factu-
al, informative animated ilm and a cartoon-animated ilm in how they work and how they are perceived 
in a learning context. The study includes a literature search on multimedia learning, communication in 
ilm and animation principles that have resulted in two animated ilms, one factual and one with cartoon 
character. These ilms have been compared in qualitative intervews with a secondary class to examine the 
understanding and perception concerning the ilms. The conclusions of the study is that both ilms would 
it in a learning context, however it requires a deeper and larger study to understand how the various ilms 
influenced learning. The biggest difference between the ilms is how entertaining they are perceived, the 
cartoon-animated ilm is perceived to be more fun and arouse the interest of many of the test subjects. 
However, some experienced it to be more distracting and that they focused more on entertainment than the 
facts presented. To fully answer the purpose of the raport it requires a continued study of the subject.
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Att visa ilm i undervisningssyfte har blivit och blir 
alltmer populärt. Både spelilmer och informa-
tionsilmer ökar inom undervisning och detta beror 
mycket på att rörliga bilder uppehåller mottagarens 
intresse längre än vad exempelvis texter gör (The 
Guardian, 2013). Film ses som ett universellt språk 
och är något som alla människor kan förstå och 
relatera till vilket även gör det lättare att förstå 
ilmer.

Tidigare har ilm i undervisning haft en negativ 
klang och sammankopplas ofta till en slapp inställn-
ing mot undervisning men enligt Cooper & Higgins 
(2014) bör användandet av film uppmuntras som 
komplement till traditionell inlärning, det har 
nämligen bevisats att inlärning genom observation 
är en väldigt effektiv metod. Både spelilmer och 
informationsfilmer ses som viktiga i undervisning, 
spelilmer kan öppna elevernas ögon för något kul-
turellt eller hjälpa dem förstå komplicerade saker 
som rasism, homofobi eller andra ämnen som är 
svåra att förklara och med infromationsilmer kan 
man på ett effektivt sätt förklara saker som t.ex. inte 
syns eller som eleverna inte själva kan uppleva. 

1.1. Problemdiskussion

Filmer är alltså en populär metod som har påvisats 
effektiv i utbildningar och något som uppmuntras 
att användas som komplement till inlärning. Det 
finns dock få undersökningar kring hur den visuella 
utformningen av filmerna påverkar tittaren. Enligt 
Fiske & Handel (1946) från deras artikel Motion 
picture research: response analysis så slutar inte 
en person som tittar på en film att tänka och enbart 
börjar känna, och inte heller fungerar en person som 
tittar på en informationsfil  enbart intellektuellt. 
Fakta kan alltså vara lika känslomässig som fiktion.

Men kan för mycket fiktio  i en informationsfilm
påverka inlärningen på ett negativt sätt? Kan för 
mycket fiktio  leda bort uppmärksamheten från 
faktan i filmen vilket tillslut resulterar i sämre 
inlärning?

Finns det då någon skillnad mellan en sakligt, 
strikt informativ animerad informationsfilm och en 
informationsfilm som liknar en mer underhållande 
cartoon film gällande hur bra de passar i ett under-
visande syfte? Kan en cartoon-animerad film göra att 
betraktaren blir mer uppmärksam och är mer benägen 
att titta på ilmen eller gör den cartoon-animerade 
stilen att filmen och ämnet den upplyser om inte tas 
på allvar och att fokus i fil en hamnar på under-
hållningen istället för inlärningen. 

1.2. Syfte

Syftet med studien är att undersöka “vad inns 
det för skillnader mellan en sakligt animerad och 
en cartoon-animerad informationsilm i hur de 
fungerar och uppfattas i ett lärandesammanhang“.

1.2.1. Preciserade frågor
- Är det lättare att komma ihåg fakta från en anime-
rad ilm som har liknande stil och designprinciper 
som en cartoon-film
- Blir en animerad ilm med cartoon-karaktär mer 
attraktiv för målgruppen än en sakligt animerad 
ilm?
- Hur påverkar cartoon-karaktären betraktarens 
uppfattning och relationen kring ämnet i ilmen?

1.3. Avgränsningar

1.3.1. Disney
Det finns en stor mängd olika företag och personer 
som arbetar med cartoon-animation, men på grund 
av tidsbrist har studien fokusera på designprinciper 
från Disney. Utöver designprinciper används även 
Disney’s ilmer i pilotstudien som ligger till stor 
grund för många av designbesluten som fattats i 
designarbetet. Disney valdes då de var världens 
första företag som skapade traditionellt animerade 
långilmer (Prezi, 2015) samt att de efter detta 
snabbt växte till att vara världens mäktigaste ani-
mationsstudio (Succes story, 2016). Därav kändes 
Disney mest relevant för att få en bred kunskap om 
animation samt att få en inblick i animation över 
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en längre tid och på så sätt få tillgång till relevant 
kunskap från erfarna animerare. 

1.3.2. Enbart 2D animation
I studien har 3D animationer valts bort, detta på 
grund av tidsbrist och irrelevans för att svara på 
syftet. Tidsåtgången som skulle krävas för att även 
undersöka 3D animationer samt den stora mängd 
tid som skulle spenderad på 3D animationer var 
inte relevant då en undersökning kring 2D anima-
tion räcker för att svara på syftet. 

1.3.3. Berättarröst
Designprinciper för berättarröst undersöks inte i 
ilmerna. Därför innefattar inte studien någon analys 
kring hur berättarrösten bedöms i användartester-
na eller hur tex tonläge, påverkar uppfattningen 
av ilmerna. Detta val gjordes pga okunskap kring 
ämnet, tidsbrist att undersöka detta mer noggrant 
och eftersom fokus på studien ligger i det visuella. 

1.3.4. Val av ämne för filmern
En avgränsning kring ämnet som informations-
ilmerna skulle handla om gjordes, ämnet som 
valdes var växthuseffetken vilket ansågs var ett 
passande ämne, där det inns mycket detaljerad 
men lättförstådd information. För att komma fram 
till ämnet utfördes en sökning på beintliga infor-
mationsilmer på youtube där en enkel, lättförstådd 
informationsilm som fortfarande var detaljerad 
och informationsrik var sökskriterierna, vilket il-
men av Kroon (2012) som är matematiklärare på en 
grundskola ansågs vara.

1.3.5. Målgrupp
Valet av målgrupp avgränsades i direkt relation till 
valet av ämne i informationsilmerna. Då ämnet 
är växthuseffekten så har målgruppen högsta-
dieelever valts, närmare bestämt åttondeklassare 
som tidigare blivit introducerade för begreppet 
växthuseffekten men som fortfarande inte lärt sig 
detaljerat hur växthuseffekten fungerar
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2.1. Förstudie

Förstudien bestod av en litteratursökning och 
pilotstudie. litteratursökningen handlade i första 
hand om att hitta vetenskapliga studier inom 
visuell design av animation, det visade sig dock 
vara väldigt svårt att hitta relevant litteratur kring 
detta. Efter detta lades mer fokus på att söka litter-
atur kring film i undervisning, inlärningsmetoder 
för multimedia, animationens historia, animation-
sprinciper och kommunikation i film. Det var svårt 
att hitta vetenskapliga artiklar om animation, 
animationsprinciper och kommunikation vilket 
resulterade i att erfarenhetskällor används för 
dessa områden. 

2.1.1. Pilotstudie
Pilotstudien utfördes tillsammans med Olivia de 
Flon som också studerar Grafisk Design och Kom-
munikation på Linköpings Universitet. 

FÖRSTUDIE

Film A
Storyboard

Litteratursökning & 
Pilotstudie

Kvalitativa intervjuer
Analys av förståelse & 

uppfattning

Film B
Storyboard

Explorativt skissande
Animering DESIGNARBETE

VÄRDERING

Figur 1 - Upplägget av metod i studien

2. Metod

Som pilotstudie studerades designprinciper i 
befintliga Disneyfilmer. Vi valde att undersöka 
tre stycken fil er, anledningen till det antalet var 
för att det var ont om tid och fler filmer hann inte 
undersökas. Filmerna som undersöktes var från 
spridda tidsperioder, detta för att kunna identifiera
gemensamma designprinciper som har överlevt 
tidens gång. De filmer som undersöktes var Snövit 
(1937), Alice i Underlandet (1951) och Prinsessan 
och Grodan (2009). Under pilotstudien antecknades 
alla designprinciper och designval som vi upptäckte, 
dessa sammanfattades sedan och jämfördes mellan 
filmerna. Sist skrevs en generell sammanfattning 
gällande vilka element som var återkommande i alla 
tre filmer

2.2. Designarbete

I designarbetet producerades två animerade ilmer 
med mål att jämföras mot varandra för att kunna svara 
på syftet. Film A är en saklig, informativ ilm med fokus 
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på fakta istället för visuella aspekter och designprinci-
perna för animation, i den ilmen inns endast ett fåtal 
väldigt enkla animationer. Film B har en mer tecknad, 
cartoon-karaktär där fokus ligger på de visuella aspek-
terna genom designprinciper som grundats i Disneys 
och designprinciper för kommunikation, vilket gör att 
ilmen ger en mer underhållande visuell berättelse för 
åskådaren.

I båda ilmerna används samma upplägg och fakta 
då detta inte är något som ska analyseras eller 
värderas i ilmerna. Filmerna presenterar alltså 
exakt samma saker för att enbart skiljas åt visuellt. 
Även samma berättarröst med en monoton ton 
används i båda ilmerna då ingen vikt i analys eller 
värdering ska ligga på berättarrösten och på tonen 
från denna, se 1.3.3. Berättarröst. 

2.2.1. Storyboard
Enligt Arvola (2014) är en storyboard ett bra sätt att 
kommunicera en känsla av något och detta användes 
till båda filmerna  I film A användes storyboard för 
att fastställa upplägget och bestämma hur faktan 
skulle presenteras. I ett senare stadie skapades 
även en storyboard för ilm B som en utveckling av 
den första storyboarden där designbeslut gällande 
visualisering och animationsprinciper användes 
och presenterades. Här låg även ett stort fokus på 
att föra fram en mer underhållande berättelse och 
känsla av ilmen.

2.2.2. Explorativt skissande
Enligt Arvola (2014) handlar skissning om att 
driva fram mängder av idéer utan att bry sig så 
mycket om kvaliteten, det är så man tar sig framåt 
i designprocessen och genererar nyskapande idéer. 
Genom att snabbt skissa ner tankar och idéer frigörs 
arbetsminnesresurser och designern kan generera 
fler idéer över tid. Explorativt skissande användes 
för att komma fram till idéer som ledde fram till 
motiverade designbeslut gällande designprinciper-
na i ilm B. 

2.2.3. Animation
I produktionen av ilmerna användes programmet 
Adobe Premier Pro CC för att organsiera ilmen och 

lägga samman ljud och bild medan programmet 
Adobe After Effects CC användes för att skapa 
animeringarna. Författaren har tidigare kunskap 
av animation genom kurser under utbildningen och 
egna jobb vid sidan av och använde därför denna 
för att producera ilmerna.

2.3. Värdering

Enligt Bryman (2008) är en kvalitativ studie en stud-
ie där tonvikten i forskningsstrategin ligger på ord 
istället för kvantiiering, alltså mängden av något. 
Bryman skriver att kvalitativa studier är induktiva, 
“teorin genereras på grundval av de praktiska forsk-
ningsresultaten”, kunskapsteoretiska, “tyngden … 
ligger på en förståelse av den sociala verkligheten 
på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar 
verkligheten” och ontologisk, “sociala egenskaper 
är resultatet av ett samspel mellan individer och inte 
av förteelser som inns “där ute” och som är åtskilda 
från dem som är inbegripna i konstruktionen av 
dem”. Men han nämner även att en kvalitativ studie 
kan se ut på väldigt många olika sätt. För att värdera 
designarbetet användes en empirisk värdering i 
form av kvalitativa användartester, individuella 
intervjuer utfördes på elever från en högstadieklass 
för att utvärdera skillnaderna mellan den sakligt 
animerade filmen och den cartoon-animerade filmen
gällande förståelse och uppfattning. Enligt Creswell 
(2014) är det viktigt att vara tydlig och öppen med 
de förhållanden som undersökningen kan påverkas 
av. Han nämner att det är bättre att välja bort en 
situation där studien utförs i testledarens “domän”, 
t.ex. i ett kontor eller liknande. En sådan situation 
medför ofta att informationen kan bli felaktig då det 
sker en maktblans som gör att testledaren har mer 
makt än testpersonen och att testpersonen i dessa 
fall kan vara mindre belägna att säga vad de egent-
ligen tycker och tänker. För att undvika detta och få 
en mer autentisk upplevelse utfördes undersökning-
arna på högstadieskolan i ett grupprum där eleverna 
ofta sitter och studerar. Stor vikt lades även vid att 
förklara för testpersonerna att det är viktigt att de 
vågar säga vad de tycker och att de inte kunde säga 
något fel under testerna.
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2.3.1. Etik
Det finns en del etiska aspekter som måste tas i 
beräkning när det gäller intervjuer, enligt infor-
mationskravet är det väldigt viktigt att informera 
testpersonerna om syftet med studien, hur deras 
medverkan kommer användas och att de får reda 
på vilka moment som ingår i testerna. På grund 
av samtyckeskravet är det också viktigt att påpeka 
att medverkandet i testerna är frivilligt och att 
testpersonen kan avbryta testet när som helst, koni-
dentialitetskravet säger att uppgifter om personerna 
som är med i testerna ska hållas konfidentiellt och 
enligt nyttjandekravet får dessa uppgifter enbart 
användas för forskningsändamålet (Bryman 2008). 
Dessa var aspekter som togs upp med testpersone-
nerna innan testerna genomfördes och eftersom 
testledaren var ensam i testerna och ville spela in 
svaren tillfrågades även testpersonerna om detta var 
okej. 
 
2.3.2. Intervjuernas upplägg
Intervjuerna bestod av åtta steg, se bilaga 2 för 
intervjuguiden. Steg 1 var att testleadren gick igen-
om hur testerna skulle gå till och att etiska aspekter, 
se 2.3.1 Etik förklarades för hela klassen. Detta 
gjordes inför helklass för att spara tid från testerna 
samt att det var viktigt att hela klassen fick denna 
information för att kunna slappna av och inte bli 
lika nervösa innan de ick gå ut till grupprum-
met för användartesterna samt att de skulle ha 
möjligheten att meddela läraren om de ville avstå 
från att vara med i undersökningen. Innan testerna 
hade ordningen på klasslistan slumpats och denna 
följdes när eleverna blev uppropade för att gå till 
grupprummet, elever som meddelade att inte inte 
ville delta ströks från listan. 

Steg 2 bestod av ett välkomnande av testpersonen, 
en kort upprepning av hur undersökningen går till 
samt en påminnelse om att testpersonen svarar så 
bra den kan och kan välja att inte svara på frågor. 
Efter detta frågades testpersonen om den hade 
några frågor till testledaren och om detta inte var 
fallet så frågade ledaren ifall testet kunde börja och 
en röstinspelning sattes igång, om detta var okej 
med testpersonen.

Steg 3 var en fråga för att bedöma förkunskapen 
kring växthuseffeten hos testpersonen, frågan löd 
“Först skulle jag vilja att du försöker berättar vad 
du vet om växthuseffekten för mig”. Till denna fråga 
ställdes endast följdfrågor kring den fakta som test-
personen tog upp som berörs i filmerna, t.ex. kunde 
följdfrågan “vet du vad gaserna heter?” ställas efter 
att testpersonen nämnt att det är gaser som gör att 
solstrålarna studsar tillbaka mot jorden.

Steg 4 bestod av att testpersonen fick se en av filme -
na, varannan testperson fick se film A som första film
och varannan fick se film 

Steg 5 bestod av två frågor kring film i under-
visningssyfte för att få reda på testpersonens 
inställning till film i undervisning samt att leda bort 
testpersonen från tankarna kring filmen de precis 
sett. 

Steg 6 var en snarlik fråga som steg 3 för att kunna 
jämföra skillnaden mellan dessa steg och kunna 
undersöka ifall testpersonen lärt sig något nytt från 
första ilmen. Frågan löd “Nu skulle jag vilja att du 
försöker berättar vad du vet om växthuseffekten
igen”. Till denna fråga ställdes följdfrågor på samma 
sätt som i steg 3. 

I steg 7 fick testpersonen se den andra filmen, här 
fick personen se den filmen som inte visats i steg 4
Sista steget, steg 8 innehöll fyra frågor om uppfat-
tningen av filmerna. Frågorna var “Kan du förklara 
filmerna för mig?” med följdfrågan “Vad är skillnad-
erna mellan filmerna?”, “Vad tyckte du om filmerna?”
med följdfrågan “Vad tyckte du var bra / dåligt i båda 
filmerna”, “Vilken stil, vanlig eller cartoon  tycker 
du passar bäst till ett naturkunskapsämne, så som 
växthuseffekten?” med följdfrågan “Känns ämnet 
växthuseffeten mer oseriöst när filmen har en car-
toon stil? Och i så fall varför?” och “Om du hade fått 
välja en av fil erna att ha i skolan som undervisning, 
vilken film hade du tyckt var bäst i det syftet?”

2.3.3. Analysmetoder
Analysen delades upp i två delar, förståelse och 
uppfattning. Där förståelsen innefattar att svara på 
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den preciserade frågan “Är det lättare att komma 
ihåg fakta från en animerad film som har liknande 
stil och designprinciper som en cartoon-film?” och 
handlar därför om hur filmerna påverkat inlärnin-
gen. Delen uppfattning syftar då till att svara på de 
preciserade frågorna “Blir en animerad film med 
cartoon-karaktär mer attraktiv för målgruppen än en 
sakligt animerad film?” och “Hur påverkar cartoon 
karaktären betraktarens uppfattning och relationen 
kring ämnet i filmen?” och innefattar därmed test-
personernas uppfattning om filmerna.

Analysen kring förståelsen gjordes genom en 
checklista där all fakta som presenteras i filmen är 
uppstaplad, se bilaga 3. Checklista användes för att 
kryssa av fakta som testpersonerna kunde innan 
samt efter de sett den ena filmen. Detta gjordes för 
att jämföra och för att få en uppfattning om hur 
mycket testpersonerna lärt sig av filmen. Bedömnin-
gen om vilka punkter som kryssades av från listan 
gjordes induktivt, om testpersonen t.ex. uttrycker 
att “det blir för varmt och att temperaturerna stiger” 
så får de rätt i att växthusefekten skapar en extra 
uppvärmning osv. Efter detta presenterades alla 
kryss i en tabell och antalet kryss före och efter att de 
sett fil en noterades. Vid närmare eftertanke la för-
fattaren även till ett antal som visade på hur många 
nya kryss testpersonen fått, alltså antalet kryss efter 
filmen minus upprepningar av samma fakta som 
testpersonen uttryckt innan ilmen visades. Samt att 
data med skillnaden mellan antalet innan och efter 
även lades till. Datan med antalet kryss för varje per-
son visualierades sedan i en tabell och ett diagram, 
se 8.1. Förståelse. Efter detta analyserades datan 
induktivt för att få fram slutsatser kring förståelsen.

För att analysera uppfattningen om filmerna har 
en tematisk analys används enligt Creswell (2014). 
En tematisk analys passar bra ihop med kvalitativa 
intervjuer då fokus i analysen ligger på vad som 
sägs och inte hur det sägs och innebär att leta efter 

återkommande teman och koder i sin data och pre-
senterar dessa (Bryman 2008). Det är nödvändigt 
att endast ta ut några delar av datan i en kvalitativ 
studie, eftersom de oftast innehåller väldigt mycket 
data som är onödig för studien (Creswell 2014). 

Creswell (2014) beskriver stegen i hur en tematisk 
analys fungerar. Steg 1: går ut på att organisera och 
förbereda datan inför analys. Steg 2: läsa och titta 
igenom all data för att ge en generell uppfattning om 
övergripande åsikter. Steg 3: går ut på att koda all 
data och hitta gemensamma svar genom att noggrant 
läsa igenom datan och skriva upp återkommande 
saker. När man tittar efter koder i sin data kan man 
titta efter repititioner (återkommande koder), lokala 
typologier (uttryck som är obekanta), metaforer 
och analogier, övergångar, likheter och skillnader, 
språkliga kopplingar, saknad av data, teorirelaterat 
material (Bryman 2008). I steg 4: används sedan 
den kodade datan för att ta fram teman som ska 
vara de viktigaste upptäckterna. Steg 5: handlar 
om att representera datan och de teman man hittat 
(Creswell 2014).  Ett bra sätt att organisera de teman 
och subteman som man hittar är att ställa upp dessa 
i en framework som användas för att organisera 
och presentera korta utdrag från datan som stödjer 
det specifika temat. Här är det även viktigt att det 
specificeras var datan kommer ifrån, både från vilk-
en intervjuperson samt vilken fråga datan kommer 
ifrån (Bryman 2008). Steg 6: är det sista steget och 
innefattar att  analysera det man tagit fram, vilket 
betyder att man ska fråga sig vilka lärdomar som 
uppkommit från studien (Creswell 2014).
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Tidigare studier kring hur en cartoon-karaktär i ani-
mation är designad för ett undervisande syfte är något 
som inte hittat, dock inns det ett flertal studier kring 
hur multimediainlärning fungerar. En litteratur-
studie, Designing factors for educationally effectiv  
animations and simulations av Plass et al (2009) 
diskuterar både tidigare undersökningar kring inlärn-
ing samt undersökningar kring designprinciper som 
kan användas i dynamiska animationer och hur de 
påverkar inlärningen. Denna studie har använts som 
en guide för att hitta teorier om multimediainlärning 
samt designprinciper för dynamisk animation.

3.1. Multimediainlärning

Tidigare studier på ämnet animation och film i under-
visning av Mayer (2005) har visat att användning av 
multimedia med både verbal information och bilder är 
ett mer effektivt sätt för människor att lära sig, denna 
princip kallas multimedia principle. Men i en studie 
av Tversky, Morrison & Betrancourt (2002) visades 
det att animationer inte hade något övertag från still-
bilder utan att det övertag som fanns enbart berodde 
på att mängden information som kunde visas i en 
animation ökades och att animationer därför enbart 
ska användas för att presentera saker som statiska 
bilder inte kan. Höffle & Leutner (2007) tog därefter 
på sig att jämföra skillnaden på dynamisk och statisk 
visualisering i undervisning och den undersökningen 
visar i sin tur på ett halvstort övertag med dynamiska 
bilder istället för statiska. Denna studie säger även att 
informativa animationer är mer effektiva än dekorati-
va animationer (Höffler & eutner 2007). 
Mayer’s teori gällande multimedia och inlärning, 

3. Teoretisk ram

Cognitive Theory of Multimedia Learning (Mayer, 
2005) beskriver hur personer lär sig av multimedia. 
Han menar att lärandet sker inne i människors infor-
mationssystem som består av olika kanaler för att 
processerna verbal och visuell information och nämner 
att dessa kanaler har begränsningar i hur mycket 
information de kan ta till sig. Han skriver att speciellt 
gällande multimediainlärning så måste man noga 
välja relevant information som måste organiseras och 
passa samman med varandra och tidigare kunskap 
inom området för att inlärningen ska fungera. Med 
detta menar han att all multimedia bör vara designad 
efter hur den mänskliga hjärnan fungerar för att 
kunna skapa något som ger en meningsfull lärande 
process. 

Teorin involverar två kanaler, visuell och verbal 
som båda har begränsad inlärningskapacitet. Tre 
olika minneslagringar, sinnesminne där kortsiktiga 
exakta representationer av bilder eller ljus förvaras,  
arbetsminne vilket är stället minnen lagras medans vi 
är vakna och långtidsminne vilket är stället minnen 
lagras i längre perioder. Fem steg att processera 
förståelsen som är viktiga för att vi ska lära oss något 
av informationen, val av ord för det verbala arbetsmin-
net, val av bilder för det visuella arbetsminnet, 
organisering av orden i en verbal modell, organisera 
bilderna i en bildmodell och att integrera orden och 
bilderna med varandra och tidigare kunskap. Och sist 
fem sätt för materialet att presenteras, ord och bilder 
som har ikonsika representationer hamnar i sinne-
sminnet. Ljud, bilder och verbala- och bildmodeller 
hamnar i det arbetande minnet och kunskap hamnar 
i långtidsminnet, se igur 2. 

Figur 2 - Cognitive theory of multimedia learning anpassad från Mayer (2005)
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3.2. Visuella designprinciper 

för effektiv inlärning

Principen för delad uppmärksamhet handlar om att 
förståelsen hindras om betraktaren måste dela sin 
uppmärksamhet mellan olika källor av information 
där alla källor är viktiga för att förstå materialet, ett 
exempel på detta är när en video presenterad med 
undertexter (Ayres & Sweller 2005). För att undvika 
detta bör källorna integreras med varandra genom 
att t.ex. placera dessa närliggande varandra så att 
de delar uppmärksamheten. 

Principen rumslig och tidsmässig närhet handlar 
om att placera närliggande information brevid 
varandra för att förbättre inlärningen. Om liknande 
information inns på flera olika ställen krävs det 
en extra visuell sökning efter den vilket förvirrar 
åskådaren, detta gäller även timing i ilmen. Exem-
pel på effekten är när berättarrösten presenterar 
vad som händer direkt efter själva händelsen tar 
plats i animationen (Plass et al 2009).

3.3. Kommunikation i ilm

I en studie av João Aranda Brandão (2015), 
Motion Graphics Ergonomics: Animated Seman-
tic System, for Typographical Communication 
Efficienc förklarar han att graisk design och val 
gällande placering, typograi, färg, material alltid 
påverkar hur något konnoteras och denoteras i ett 
meddelande och texten eller faktan är bara en del av 
meddelandet, det är alltså viktigt att tänka på vad 
som kommuniceras i en ilm och därav är det viktigt 
att tänka på detta under designarbetet. 

3.3.1. Rörelse i fil
Rörelser är ett speciellt mångsidigt sätt att arbeta 
med kommunikation och hur man kan skapa ett 
meddelande. Detta blir uppenbart vid exempelvis 
en balett där dansaren använder rörelse för att 
förmedla meddelanden, historier, tankar och 
känslor. Enligt Arnheins (1997) uppfattar och 
upplever människor rörelser mycket starkare än 
något annan sorts visuell stimuli på grund utav 

överlevnadsinstinkter, han anser att “rörelse är 
den starkaste attraktionen till uppmärksamhet”. 
Undersökningar har gjorts för att stödja detta där 
resultaten varit att läsare har oavsett storlek, färg 
eller kontrast gett mer uppmärksamhet till rörlig 
text än till andra element som visas, därför är det 
väldigt viktigt att tänka på rörelser i animationerna 
då även en hierarki kring rörelse skapas.

3.4. Animation

I boken Understanding Animation beskriver Paul 
Wells (1998) att ordet animation ursprungligen 
kommer från det latinska ordet animare och betyder 
“att ge liv till” och i korthet är animation en illusion 
av rörelse hos icke-levande objekt. I praktiken är 
animation en ilm som är ritad för hand och som inte 
har spelats in som en fotografisk film. Filmen pre-
senteras bildruta för bildruta och ger illusionen av 
rörelser. Men denna definition innefattar inte andra 
animationstekniker, så som datorgenererad anima-
tion. Därför är det även viktigt att betrakta Norman 
McClarens syn på animation, “Animation är inte kon-
sten av tecknignar som rör sig, utan snarare konsten 
av rörelser som är tecknade. Vad som händer mellan 
varje bildruta är viktigare än vad som händer på vaje 
bildruta” och enligt animatörer från Zagreb School 
så är animation “att ge liv och själ till en design, 
inte genom kopiering utan genom en omvanling av 
verkligheten”. Men Wells (1998) menar att den sur-
realistiska animatören Jan Svankmajers beskrivning 
av animation är den som bäst beskriver de verkliga 
möjligheterna med animation, han skrev “animation 
ger mig möjlighet att ge magiska krafter på saker. 
I mina filmer flyttar jag många objekt, verkliga 
föremål. Plötsligt får vardaglig kontakt med saker 
som människor är vana med en ny dimension och på 
så sätt kastas en tvivel över verkligheten. I andra ord, 
jag använder animation som ett omstörtande”ani-
mation ger mig möjligheten att ge magiska krafter på 
saker. I mina filmer, jag flyttar många objekt, verkli-
ga föremål. Plötsligt dagliga kontakt med saker som 
människor är vana vid förvärvar en ny dimension 
och på detta sätt kastar tvivel över verkligheten. Med 
andra ord, jag använder animation som en Mening 
för omstörtande. (Wells 1998).
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3.4.1. Animationens historia
För att bättre förstå vad animation är och hur det 
kom till har förtfattaren tittat en del på animationens 
historia. Enligt Williams (2001) så har vi sedan länge 
försökt att få bilder att röra på sig och idén av anima-
tion är således äldre än film och tv. Han menar att 
vissa grottmålningar som är gjorda för över 35,000 
år sedan kan vara målade med flera ben för att visu-
alisera rörelsen hos djur likt animation. Eller under 
1600-talet byggde faraon Rameses II ett tempel där 
varje kolumn hade en målning av gudinnan Isis, när 
man sedan färdades förbi templet så såg gudinnan 
ut att röra sig. Samt att i fontida grekland målades 
människor i sekvenser på krukor vilket gav illu-
sionen av rörelse när någon snurrade på krukorna. 
Detta uttrycker dock Williams (2001) är saker som 
forskare är oense om ifall de kan kallas animation.
Men efter att principen ihållande vision (the 
persistence of vision) av Peter Mark Roger 1824 
återuppväcktes så har flera animationssätt trätt 
fram. Denna princip går ut på att vi håller kvar 
bilden av allt vi ser en stund efter vi sett det vilket är 
grundprincipen till hur animation och film funger-
ar, då detta gör att vi kan se en serie bilder som 
en obruten förbindelse vilket bidrar till illusionen 
att något rör på sig. Ett exempel på någon som 
utnyttjar denna teori är The Thaumatrope vilket är 

pappbit som har en fågelbur är ritad på ena sidan 
av pappbiten och en fågel på den andra, när man 
sedan snurrar på pappbiten med hjälp av två snöten 
smälts de två bilderna samman och fågeln ser ut att 
beinna sig inuti buren (Williams 2001).

År 1868 började användningen av the flipper book 
träda fram, detta är en känd teknik för animation 
där teckningar skapas i ett block, man sedan håller 
blocket med ena handen och bläddrar snabbt igen-
om blocket med den andra handen och ser på så sätt 
teckningarna röra på sig genom illusion. År 1896 
gjorde James Stuart Blackton tillsammans med 
Thomas Edison den första animerade ilmen av 
3000 teckningar som fotograferades och spelades 
upp vilket hade stor framgång. Efter detta kom en 
mängd olika animerade ilmer så som How a Mos-
quito Operates, The Sinking of the Lusitania och 
1928 kom Steamboat Willie vilket var Walt Disneys 
första animation och även den första animationen 
som använde synkroniserat ljud. Disney var även 
först med att använda full färg i animation med 
Flowers and Trees från 1932 och efter succén från 
den första animerade långilmen, Snow White and 
the Seven Dwarfs år 1937 så föddes “Golden Age’ of 
animation” (Williams 2001).

Figur 3 - Skiss av thaumatrone, anpassad frånWilliams (2001) 
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3.4.2. Skillnaden mellan klassisk 
animation och digital animation 
I kandidatuppsatsen Implementering av klassis-
ka animationsmetoder i ett digitalt arbetsflöd  
förklarar Nordin (2011) vad skillnaderna mellan 
klassisk och digital animation är. Trots att detta 
är en kandidatuppsats ses den som trovärdig då 
Nordin tidigare studerat klassisk animation på 
Fellingsbro Folkhögskola. Klassisk (eller traditio-
nell) animation är gjord av handritade bilder som 
fotograferas för att sedan spelas upp som en vanlig 
film. För detta krävs det (för det mesta) 24 han-
dritade bilder per sekund men i vissa fall sparar 
animatörer tid genom att filma “på tvåor” vilket 
betyder att alla handritade bilder syns två gånger 
och därför behöver endast tolv bilder, detta är inte 
optimalt att använda vid animation av snabbare 
rörelser då det lätt blir hackigt. Men klassisk ani-
mation kräver alltså väldigt många teckningar då 
animatören ritar om hela bilden med endast några 
små ändringar. Digital animation däremot funger-
ar så att allt som ska animeras måste byggas upp 
på förhand, miljön och alla objekt måste byggas 
upp, alla karaktärer måste skapas och få ett skelett 
som man sedan kan röra karaktären med osv. I och 
med detta så menar Nordin att digital animation 
liknar dockfilm mer än klassisk animation, då man 
animerar karaktärerna som dockor istället för att 
rita om allt från grunden. Detta betyder också att 
digital animation kräver mer planering om vad 
som ska hända i scenen innan animeringarna sät-
ter igång, då rörelserna styr hur miljön, objekten 
och karaktärerna ska vara uppbyggda. 

I denna studie kommer digital animation används 
för att producera filmerna. Detta val görs för att 
digital animation är ett mer modernt och vedertaget 
arbetsätt idag, samt att klassisk animation kräver  
mer tid än vad som finns för en kandidatuppsats.

3.4.3. Animationsprinciper
Thomas och Johnston (1981) skrev boken The 
Illusion of Life där de presenterade 12 anima-
tionsprinciper som de använde i sitt arbete. Båda 
två jobbade som animatörer hos Disney och blev 
utnämnda till Disney Legends 1989. Boken de 

skrev är idag vedertagen litteratur inom animations-
världen och deras 12 principer lever ännu kvar. 

1. Ihoptryckning & stretchning 
Tänjning och ihoptryckning är det som skapar 
rörlighet i animation. Detta kan implementeras inom 
animation på många sätt, till exempel att ansiktet 
sträcks ut när någon ler eller att ögonen blir förstorade 
när någon blir överraskad eller rädd. Det är vanligt att 
tänjning och ihoptryckning överdrivs inom animation 
för att skapa tydliga uttryck och förmedla känslor.

2. Förväntan 
För att skapa livstrogna rörelser är det viktigt att 
använda sig av förväntan. Både för att åskådaren skall 
kunna förana rörelser men även för att rörelserna 
skall se verklighetstrogna ut. Detta kan till exempel 
vara att någon böjer på knäna innan de hoppar eller 
att någon böjer sig lite bakåt innan de går framåt. 

3. Iscensättning 
Iscensättning handlar om hur du sätter ihop din scen 
i helhet och det är den mest generella principen. Med 
iscensättning menas att en handling ska presenteras 
så den är förståelig, en personlighet ska vara igenkän-
ningsbar, uttryck ska vara väl synliga, en känsla ska 
presenteras så att den påverkar tittaren. Iscensättning 
är alltså generellt hur scenen ser ut, hur karaktärerna 
är placerade, förhållande mellan förgrund och bak-
grund och kameravinkel. Viktigt är att allt skall gå 
i linje med det som du vill förmedla och att det hör 
till berättelsen, om du iscensätter en handling är det 
viktigt att du håller dig till den handlingen och inte 
förvirrar tittaren med något annat.

4. Rakt framifrån & Pose-till-pose
Rakt framifrån beskriver den mer linjära och utförliga 
varianten av animering där man ritar ut varje rörelse 
efter varandra så att rörelsen blir mjuk. Pose-till-
pose är en mer övergripande animationteknik där 
man istället ritar ut de viktigaste rörelserna först och 
sedan använder dessa som mall till mellanrörelserna. 
Pose-till-pose gör att du kan arbeta mer grovt innan 
du lägger till detaljer. Williams (2001) förklarar rakt 
framifrån som sättet då man tecknar rörelserna så 
som de sker utan att planera i förväg, vilket han anser 
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vara ett roligare sätt som ger mer naturliga rörelser. 
Samt att han förklarar pose-till-pose som en teknik 
då man först ritar ut nyckelpunkterna i en rörelse för 
att sedan fylla i med mellanliggande rörelser vilket ger 
en klarare process men mindre naturligt flöde  Han 
föreslår även en tredje princip som han anser är den 
bästa, en kombination av Rakt framifrån och Pose-till-
pose där man i första hand använder pose-till-pose 
tekniken för att planera ut var rörelserna ska ta kontakt 
med marken och sedan använder man detta som mall 
till rakt frammifrån principen och ritar hela rörelsen på 
nytt men med mallen som utgångspunkt.

5. Uppföljning & överlappande rörelser
Principen uppföljning handlar om att exempelvis olika 
delar av kroppen fortsätter att röra på sig efter att en 
karaktär har stannat. Det vill säga att kroppsdelarna 
blir stilla vid olika tidpunkter. Detta kan även gälla t.ex. 
kläder som fortfarande rör sig när karaktären stannat. 
Överlappande rörelser liknar uppföljning på många 
sätt men behandlar idén om att exempelvis olika 
kroppsrörelser rör sig vid olika tidpunkter i ett led. 
Tillexempel om en karaktär höjer sin hand för att vinka 
så rör sig först axeln, sedan armen, sedan armbågen 
och sedan handen. Allt rör sig vid olika tidpunkter och 
det är viktigt att bryta ner ett objekts rörelser till fler  
små för att det ska se verklighetstroget ut.

6. Långsamt in - Långsamt ut
För att undvika stela och robotlika rörelser används 
acceleration och deceleration med stor noggrannhet. 
När ett tåg skall stanna så stannar det till exempel inte 
abrupt utan saknar ner tills det står still. Detta gäller 

även mindre rörelser, till exempel om en karaktär 
ställer sig upp från sittande position.

7. Kurvor 
Väldigt få saker rör sig i en rät linjär linje i riktiga livet 
och det är viktigt att man ser till att rörelserna rör sig i 
jämna kurvor. Karaktärer och objekt har sällan statiska 
rörelser.

8. Sekundära händelser
Sekundära händelser är animationer som är till för att 
framhäva och stödja den huvudsakliga animationen. 
Detta är ofta en mycket subtil rörelse som gör att den 
stora rörelsen blir mer verklighetstrogen. Ett exempel 
är om två personer står och pratar, där är prat-rörels-
erna den huvudsakliga animationen medan en nervös 
tå-ryckning under samtalet är andrahandsanima-
tionen.

9. Timing & avstånd
Timing och avstånd är det som ger intrycket av att ett 
objekt eller en karaktär rör sig i det spatiala rummet. De 
två kan även syfta på en mer teknisk aspekt där tiden 
syftar till antalet bildrutor mellan två rörelser och rymd 
syftar till hur de bildrutorna är positionerade. Williams 
(2001) förklarar även denna princip genom att jämföra 
med en tennisboll som studsar mot marken. Tillfället 
då bollen slår i marken är timingen av händelsen och 
avståndet är hur nära eller långt ifrån bollen i varje 
bildruta är, se igur 4. Alltså hur snabb eller långsam 
rörelsen är vid speciella tillfällen vilket påverkar hur 
man placerar objektet i bildrutorna. 

Figur 4 - Skiss timing och avstånd anpassad från Williams (2001) 
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10. Överdrift
För att göra animationer mer dynamisk använder 
man överdrifter. Detta kan innas i allt från ansikt-
suttryck till kroppsrörelser och hur objekt rör sig. 
Man kan implementera överdrift till olika grader 
beroende på vilken effekt man vill förmedla. Det 
kan även användas i tid och rymd för att exempelvis 
påvisa en karaktärs vikt.

11. Tecknande
Tecknande handlar om att man ritar en korrekt bild 
som tar hänsyn till volym, vikt, balans och anatomi. 
Används mest i 2D-animation men konceptet är 
även viktigt att komma ihåg när man jobbar tred-
imensionellt.

12. Tilltalande
Med tilltalande menas allt som en publik vill 
se, utseendet i animationen. En charm som får 
betraktaren att dra ögat till sig. Principen kan alltså 
appliceras på alla aspekter inom animation men det 
mest uppenbara är när det kommer till karaktärs-
design. För att karaktären skall engagera åskådaren 
är det viktigt att den utformas på ett (för åskådaren) 
tilltalande sätt. Målet är att åskådaren skall känna 
att den kan relatera till karaktären och/eller tycker 
om den.
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Pilotstudien gick ut på att undersöka beintliga 
animerade filmer, närmare bestämt traditionellt 
animerade Disneyfilmer för att studera designprin-
ciper och designval som används i dessa ilmer. 
Tre filmer från olika tidspersioder undersöktes, 
Snövit från 1937, Alice i Underlandet från 1951 och 
Prinsessan och Grodan från 2009. Se bilaga 1 för 
anteckningar från studien.

4.1. Designprinciper som åter-

kommer i alla tre ilmerna

Karaktärerna i alla tre ilmer är överdrivna och 
väldigt anpassade till deras egenskaper. Djuren i 
alla ilmer är förmänskligade och använder liknande 
uttryck som vi människor har, även uttrycken är 
överdrivna Användning av symboler är en stor del 
av berättartekniken i alla tre ilmer, detta förstärk-
er känslor och tankar som hör till handlingen. 
Samtliga ilmer jobbade med djup och lager vilket 
skapar rörelse mellan förgrund och bakgrund, dock 
användes detta något mindre i den tidigare ilmen, 
Snövit. 

De onda karaktärerna i alla tre ilmer representeras 
med färgerna röd, lila och grön, både på kläder och 
objekt eller i miljön runt om dom. Mystisk stämning 
kompletteras gärna med regn eller åska. Miljöerna 
är väldigt detaljerade och naturliga färger används 
oftast, men vid känslosamma händelser så som att 
någon jagas, någon blir arg eller om någon är för-
virrad eller ledsen ändras dessa till mer dramatiska 
och mörka färger. Känslan i ilmerna har alltså en 
stark koppling till färgen i miljön.

4. Pilotstudie
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Film A är den sakliga filmen som har ett fokus på 
informationen och den fakta som presenteras istäl-
let för visuella aspekter. 

5.1. Iscensättning

Iscensättningen för ilm A är baserad på faktail-
men. Faktailmen är handritad på vitt papper, se 
igur 5 där berättaren flyttar runt lappar och pekar 
med ett inger eller penna på delar som är viktig 
just nu i presentationen. Enkelheten och ett fokus 
på informationen från faktailmen var i huvudfokus 
vid de designbeslut som togs för ilm A. Dock har 
några element, så som jorden och solen ändrats 
från enbart utritade cirklar till illustrerade, mer 
verkliga versioner för att inte skapa allt för stor 
skillnad mellan ilm A och ilm B i slutändan. 

5.1.1. Teckensnitt
Teckensnittet som valdes för ilm A är Arial. Det 
teckensnitt valdes för att det är enkelt, rakt, tydligt 
att läsa och tar ingen uppmärksamhet från den 
fakta som presenteras med text i filmen

5. Designarbete film 

5.1.2. Färg
Bakgrunden i ilmen har en ljus, beige färg istället 
för vit för att inte skapa för mycket kontrast mot 
texten som presenteras i svart färg. Texten är svart 
för att tydligt synas och få en stark hierarki mot de 
andra färgade elementen i filmen  Pilarna som pre-
senteras i ilmen har också en svart färg för att höra 
ihop med texten och ha samma hierarki. Jorden och 
solen har fått naturliga färger för att betraktaren 
lätt ska förstå vad de föreställer. Atmosfären har 
en grå färg för att sticka ut lite från bakgrunden 
men fortfarande inte ta för stor plats och skapa för 
mycket kontrast. 

Figur 5 - Skärmdump från faktafilmen. Kroon (2012
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Figur 7 - Slutgiltig iscensättning film 

Figur 6 - Skiss iscensättning film 
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5.2. Storyboard

För att bestämma upplägget för ilmerna och strukturera hur faktan skulle presenteras skapades en storyboard. 
Innan skissarbetet för storyboarden startade skrevs all fakta som skulle användas upp från faktailmen i ett 
manus, se bilaga 4. Endast några uttryck och meningsuppbyggnader ändrades från faktailmen. Skissarbetet 
för storyboarden gjordes därefter utifrån manuset och alla händelser kartlades i relation till det, se igur 8 och 9.

Figur 8 - Storyboard film A del 
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Figur 8 - Storyboard film A del 

5.3. Animering

Endast ett fåtal väldigt enkla animationer används i ilm A. Alla element har fått effekten fade in och fade 
out, vilket hör ihop med principen långsamt in, långsamt ut, se 3.4.3. Animationsprinciper för att skapa en 
jämnare överång när element dyker upp och försvinner. Utöver det animeras solstrålarna som åker mot 
jorden för att visa hur de förflyttar sig och studsar mot jorde  och växthusgaser.
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6. Designarbete film 

Film B är den cartoon-animerade ilmen där fokus 
ligger på de visuella aspekterna och underhållning 
för åskådaren. Designbeslut för denna ilm grundas 
i designprinciper från Disney, pilotstudien, design-
principer för kommunikation och författarens egna 
erfarenheter inom graisk design och kommunika-
tion. 

6.1. Jorden som karaktär

Något som blev väldigt tydligt genom pilotstudien, 
se 4. Pilotstudie var att djur och objekt presenteras 
väldigt likt mänskliga karaktärer med känslor och 
egna personligheter (om de har en större roll i 
ilmen). Många djur och objekt är alltså förmänsk-
ligade i ilmerna, vilket hjälper till att skapa 
sammanhörighet mellan karaktär och åskådare. 
De förmänskligade objekten eller djuren använde 
liknande uttryck som vi människor har vilket gör 
det lättare för betraktaren att förstå känslor hos 
dessa karaktärer, se igur 10. 

Ansiktsuttryck skapar även väldigt mycket uppmärk-
samhet ur ett kommunikativt perspektiv, det är 
lättare att skapa uppmärksamhet och förståelse för 
hur någon mår om vi gör detta genom ansiktsuttry-
ck. Ögon är alltid något som får oss människor att 
reagera och titta extra mycket på. Vilket även stäm-
mer överense med animationsprincipen tilltalande, 
att en person vill titta mer på något om detta anses 
tilltalande. Det gjordes ett tidigt val i designarbete 
att förmänskliga jorden, som är huvudkataktären 
i ilmen. Detta för att ge ilmen ett mer tilltalande 
uttryck och skapa samma sammankoppling mellan 
karaktär och betraktare som återfanns i pilotstu-
dien och ge fler möjligheter för karaktären att visa 
känslor och kommunicera hur jorden mår i olika 
situationer, vilket även är en viktig del av design-
principen överdrift, se 3.3.3. Animationsprinciper 
som handlar om att t.ex. skapa överdrivna ansikt-
suttryck för att göra animeringen mer dynamisk. 
Explorativt skissande, se 2.2.2. Explorativt skiss-
ande användes för att komma fram till utseendet på 
jorden, se igur 11 och 12.

Figur 10 - Skiss förmänskligad karaktär, anpassad från Princess and the frog
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Figur 11 - Explorativt skissande av ansiktsdrag jorden

Figur 12 - Skiss av Jorden som karaktär
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6.2. Iscensättning

För iscensättningen av ilm B låg fokus på att skapa 
en balanserad helhet. Enligt principen iscensättning, 
se 3.3.3. Animationsprinciper är iscensättning 
generellt hur scenen ser ut, hur saker är placerade, 
förhållanden mellan för- och bakgrund samt 
kameravinkel och att allt detta ska gå i linje med 
berättelsen. För att följa denna designprincip ska-
pades en mer verklighetstrogen scen, som utspelar 
sig i rymden istället för på ett vitt papper. Något som 
också arbetades med var att få till en mer tilltalande 
uttryck, vilket enligt designprincipen tilltalande, se 
3.3.3. Animationsprinciper är när ett uttryck har en 
speciell charm och intresserar betraktaren, för att 
scenen ska vara tilltalande tittade författaren även 
på principen tecknande som säger att alla element 
i scenen ska vara balanserade och att alla element 
ska ha rätt vikt och volym.

6.2.1. Teckensnitt
Teckensnittet som valdes för ilm B är Architects 
Daughter. Det valdes för att det är ett script som ger 
en känsla av att texten är handskriven, vilket också 
ger en mer tecknad cartoon-känsla.

6.2.2. Färg
Färgerna i ilm B är naturliga för att gå i linje med 
principen iscensättning och hålla sig till berät-
telsen, vilket även var något som framkom från 
pilotstudien där de allra flesta miljöer och karak-
tärer hade naturliga färger med undantag från när 
starka känslor skulle förmedlas, så som rädsla eller 
ilska. Därav har bakgrunden fått en mörkblå färg 
som liknar en natthimmel vilket är en mer naturlig 

färg när man är ute i rymden. Solen och jorden har 
också fått naturliga färger, solen är gul/orange och 
jorden har blått vatten och grön mark. Dock ändras 
jordens färg för att visa vilken känsla, eller i detta 
fall vilken temperatur jorden har. Jorden blir näm-
ligen mer blå när den är kall samt mer röd/orange 
när den är varm. 

Något annat som observerades gällande färger i 
pilotstudien var att alla onda karaktärer presen-
terades med färgerna röd, lila och grön. De onda 
karaktärerna hade dessa färger på sina kläder. Men 
färgena representerades även runt omkring i miljön 
och på objekt som samspelade med de onda karak-
tärerna. De onda karaktärerna i ilm B presenteras 
därför med dessa färger, alltså är växthusgaserna 
och tillhörande text till dessa röda samt att bilen, 
mopeden och fabriken är röda, lila och gröna. 
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Figur 14 - Slutgiltig iscensättning film 

Figur 13 - Skiss iscensättning film 
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6.3. Storyboard

Storyboarden för ilm A låg till grund för ilm B’s storyboard. Upplägget och strukturen av faktan var alltså 
densamma för att detta inte skulle skilja mellan ilmerna. Här lades istället mer fokus på planering kring 
animationer och underhållning och ett allmänt tilltalande utseende, vilket enligt animationsprincipen tillta-
lande är viktigt för att få till en charm som gör att betraktaren vill se mer av ilmen. se igur 15 och 16.

För placering av element togs principen för delad uppmärksamhet samt principen om rumslig och tidsmäs-
sig närhet i åtanke, se 3.2. Visuella designprinciper för effekti  inlärning. Därför är informationen som är 
i fokus placerad på samma ställe samt att de element som hör samman även placeras i nära anslutning till 
varandra, t.ex. att pilar och text placeras nära varandra istället för att pilen leder bort blicken till en annan 
del av scenen likt pilarna i film A  se igur 7.

Figur 15 - Storyboard film B del 
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Figur 16 - Storyboard film B del 
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6.4. Animation

Animationerna som sker i ilm B är grundade i 
Disneys designprinciper, se 3.3.3 Animationsprin-
ciper. Utföradet av animationerna görs med en 
blandning av designprinciperna rakt frammifrån 
& pose-till-pose vilket även är vad Williams (2001) 
rekommenderar att använda. I första hand användes 
pose-till-pose för att placera ut nyckelpunkter i 
animationen för att se till att det skulle bli en bra 
timing med berättarrösten och efter detta gjordes 
animationerna enligt rakt frammifrån för att få ett 
mer naturlig flöde  

Hela ilmen är anpassad efter principen timing & 
avstånd för att skapa intrycket av att elementen i 
ilmen rör sig samt att en precis timing med berät-
tarrösten krävs för att föra fram informationen på 
bästa sätt. För att animera jordens ansiktsuttryck 
har designprincipen ihoptryckning & stretchning 
använts. Denna princip samt principen förväntan 
används även i solen då den ändrar form precis 
innan den skickar ut solstrålarna som tar sig till 
jorden. Detta för att skapa en förväntan om att 
något kommer hända med solen. Principen uppföl-
jning & överlappande rörelser används genom att 
jorden alltid är “levande” och rör olika delar vid 
olika tidpunkter, t.ex. så kan en rörelse börja med 
att jorden tittar åt ett håll, efter detta vrider jorden 
på huvudet och munnen reagerar. En närliggande 
princip till detta är sekundära händelser vilket också 

representeras i jorden genom att den t.ex. blinkar 
och tittar på saker trots att den inte är i fokus av 
vad som presenteras i ilmen just nu. Utöver detta 
inns det sekundära rörelser i ilmen, dessa är att 
atmosfären och solen rör sig lite under hela ilmen. 
Alla rörelser i ilmen har anpassats efter principen 
långsamt in - långsamt ut för att ge trovärdighet 
då inga rörelser i verkligheten stannar eller startar 
abrupt, även principen kurvor används för att skapa 
trovärdighet genom att skapa ett flöde i rörelserna, 
t.ex. i ansiktet som har väldigt många rörelser och 
som är i behov av att se naturliga ut. 

Något som även upptäcktes i pilotstudien var att 
symboler användes för att förmedla handlingen 
och på grund av detta användes svettdroppar som 
rinner från jorden när den är varm, vilket är en 
symbol för och förstärker händelsen att jorden blev 
varm. Något annat som även påträffats i pilotstu-
dien var att lager och rörelser mellan förgrund och 
bakgrund användes och därför förflyttas kameran, 
vilket resulterar i att kameravinkel ändras en gång 
under ilmen. Detta för att skapa djup och förståelse 
för hur jorden och solen ligger i två olika lager och 
skapar dynamik mellan förgrund och bakgrund. 



25

För att få en korrekt förståelse av hur designprinciperna används i ilmerna är det av stor vikt att du som 
läsare besöker hemsidan nedan för att titta på båda ilmerna. Figurerna i denna rapport är inte tillräckliga 
för att presentera skillnaderna mellan filmerna då rörelser inte kan presenteras i stillbilder och många av 
principerna som används i studien handlar om rörelse. Nedan presenteras den slutgiltiga designen för ilm 
A och B brevid varandra för att ge en bättre jämförelse mellan dessa, se igur 17 och 18. 

Filmerna finns här  www.sarabjorkqvist.com/examensarbete/

7. Slutgiltig design film A & 
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Figur 17 - Slutgiltig design del 1
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Figur 18 - Slutgiltig design del 2
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Nedan presenterar datan från värderingen i två olika delar, förståelse och uppfattning.

8.1. Förståelse

För att få fram resultatet från steg 3 och 6 ur intervjuerna, se 2.3.2. Intervjuernas upplägg användes en 
checklista för att kyssa av den fakta personen kunde i steg 3 samt steg 6, se bilaga 3. Detta presenterades 
sedan i en tabell med möjlighet att sortera på olika data, se bilaga 5. Efter detta presenteras datan i en tabell, 
se igur 19 och ett diagram, se figur 20 för att skapa tydlighet

8.1.1. Testpersoner
Totalt 17 personer medverkade i testet, en (1) person avbröt mitt i och har därför tagits bort från datan. 
Därav har data samlats in och analyserat från 16 personers svar. Film A undersöktes på 8 personer och ilm 
B undersöktes på 8 personer.

8.1.2. Insamlad data

8. Värdering

Figur 19 - Insamlad data tabell
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Figur 20 - Insamlad data diagram
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8.2. Uppfattning

Datan om uppfattning har delats upp i två delar. 
Den första delen handlar om filmer i undervisning 
i allmänhet och testpersonernas åsikt om detta 
och den andra delen handlar om uppfattningen 
kring filmerna (film A och film B) som skapats för 
denna studie. 

8.2.1. Filmer i undervisning
För att få fram resultatet från steg 5 ur interv-
juerna, se 2.3.2. Intervjuernas upplägg användes 
en tematisk analys där en framework, se 2.3.3. 
Analysmetoder skapades för att organisera och 
lätt kunna överskåda datan, se bilaga 6.  Nedan 
presenteras en beskrivning av datan. 

Från datainsamlingen kunde författaren se att 
alla personer uttrycker att de får se film ibland 
eller ofta i skolan. Sex (6) personer uttryckte att 
hur mycket film de får se beror på vilket ämne 
som undervisas i skolan. Fem (5) nämner att de 
fått se film i NO innan. Fem (5) personer säger 
att de tycker om att se film i undervisning. Tre 
(3) säger att man kommer ihåg informationen 
lättare om man får se en film “det är bra att man 
får se bilder och sådär, så kommer man ihåg 
det bättre”. Sex (6) personer säger även att man 
förstår lättare om man får se en film, “det tycker 
jag är bättre, då får man se mer exempel och då 
förstår man lite bättre också”. Tre (3) personer 
uttrycker att det blir roligare om man får titta på 
film i undervisning och en (1) person säger att det 
är skönt att få slappna av lite. En (1) person går 
emot resterandes uppfattning om film och säger 
att alla sätt är lika bra att lära sig på “allting är ju 
bra sätt att lära sig på tycker jag”.

8.2.2. Uppfattning av filmerna
För att få fram resultatet från steg 8 ur interv-
juerna, se 2.3.2. Intervjuernas upplägg användes 
en tematisk analys där ett antal frameworks, se 
2.3.3. Analysmetoder skapades för att organisera 
och lätt kunna överskåda datan, en framework för 
film A, respektive en för film B (se bilaga 7), en 
för vilken film som passar ämnet och en för vilken 

film de hade valt att ha i undervisning, se bilaga 
8.  Nedan presenteras en beskrivning av datan. 

Från datainsamlingen av ilm A kunde man se att 
fyra (4) personer tyckte ilm A var mer lärorik, “jag 
tyckte den här var mycket lättare att förstå … jag 
lärde mig mer när jag tittade på den” och fyra (4) 
personer tyckte att de förstod faktan bättre, “det 
blev tydligare tycker jag … den var enklare att kolla 
på, man fattade mycket mer”. Två (2) personer 
ansåg att ilm A var mer seriös, “Nu när jag går i 
åttan då tycker jag nog den andra (A) passat bättre 
för den känns lite mer seriös” och fyra (4) uttrycker 
att film A passar bättre till ämnet växthuseffekten  
En (1) person sa att ilm A var verklighetstrogen och 
en person upplevde att ilm A var invecklad “var lite 
mer såhär invecklad. Lite svårt förklarad”.

Från datainsamlingen av ilm B kunde man se att 
tre (3) personer tyckte att ilm B förklarade bättre 
“det förklarar ju bättre då, typ om jorden mår bra av 
det och sådär”. Sex (6) personer tyckte att film B var 
rolig, “lite roligare att kolla på och då kanske man 
lyssnar mer” och tre (3) personer sa att ilm B var 
intresseväckande, “man kanske blir mer intresserad 
… det såg bättre ut på något sätt”. Tre (3) personer 
ansåg att film B var distraherande, “man tittar på 
ansiktet och tycker det är roligt men kanske mis-
sar faktan” och tre (3) personer tyckte film B var 
oseriös, “jag tror den här (B) skulle passa, alltså om 
man var i lite yngre ålder”. En (1) uttryckte att fil  
B kändes mer verklighetstrogen och en (1) sa att 
den var färgglad.

Gällande frågan om vilken ilm som passar bäst för 
ämnet så svarade sju (7) testpersoner att de tycker 
ilm B passar bäst för ämnet, sex (6) testpersoner 
svarade att de tyckte ilm A passade bäst för ämnet 
och en (1) person svarade att båda passade bra för 
ämnet.

Från datainsamlingen av sista frågan kunde man 
se att sju (7) personer hade valt att ha ilm A som 
undervisningsmaterial i klassrummet och sju (7) 
personer hade valt att ha film B som undervisning-
smaterial i klassrummet. En (1) person visste inte 
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lärandeprocess. Därför är det svårt att bedöma om 
ilmerna gav testpersonerna ny kunskap i längden 
eller om de bara kunde återberätta det som fanns i 
arbetsminnet.

8.3.2. Uppfattning
Här presenteras analysen av 8.2.1. Filmer i under-
visning och 8.2.2 Uppfattning av filmerna som en 
enhetlig analys.

Testpersonerna tyckte i allmänhet att ilmer i 
undervisning var en bra metod för att lära sig och 
speciellt en bra metod för att förstå ett svårare ämne 
så som NO eller matte då man tydligt kan få exempel 
presenterade. Några nämnde att det är lättare att 
komma ihåg faktan från en ilm och flera nämnde 
användandet av flera sinnen som att se och lyssna. 
Vilket kan tyda på att det är lättare att komma ihåg 
fakta om man får använda flera sinnen samtidigt, 
vilket även stämmer överens med Mayers (2005) 
multimedia principle, se 3.1. Multimediainlärning. 
Några menade att det var roligare att se ilm för 
att få lite omväxling och en tyckte även att det var 
skönt att få slappna av lite, vilket även det tyder på 
ett lättare och mer varierat lärande. Det var endast 
en testperson som ansåg att det inte fanns någon 
skillnad i hur man lär sig mellan ilm och andra sätt, 
så som att läsa en bok. 

Det inns ingen tydlig preferens om vilken av 
ilmerna som skulle passa bäst i ett undervisande 
syfte då lika många hade valt ilm A som B men fle  
testpersonerna uttrycker att de lär sig och förstår 
bättre av film A för att den filmen var enklare och 
tydligare, vilket då olikt analysen från analysen i 
förståelse, se 8.3.1. Förståelse stämmer överens 
med Höffle & Leutner (2007) om att informativa 
ilmer är mer effektiva än dekorativa ilmer. Dock 
uttrycker några personer att ilm B förklarar bättre 
och att även den ilmen var lättare att förstå samt 
att man enklare förstod t.ex. hur jorden mår när vi 
släpper ut mycket växthusgaser på grund av ansikt-
suttrycken vilket kan stämma överens till viss del 
med Tversky, Morrison & Betrancourt (2002) som 
menar att det övertag en animerad film har gente-
mot stillbilder är att en animation kan visa en större 

vilken den hade valt och en (1) person tyckte att den 
blandning av båda ilmerna skulle lämpa sig bäst 
som undervisningsmaterial.

8.3. Analys

Nedan presenteras en analys av datan från värderin-
gen. Även här har analysen delats upp i två delar, 
förståelse och uppfattning. 

8.3.1. Förståelse
Här presenterad analysen av 8.1. Förståelse. De 
testpersoner som testades med film A presenterad 
som grupp A och de testpersoner som testades med 
ilm B presenteras som grupp B.

Innan ilmen visades hade grupp A något bättre 
kunskap om växthuseffekten än de i grupp B. Men 
det var även flest i grupp A som inte hade något 
kunskap alls innan de fick se ilmen, se igur 19 och 
20. Om vi tittar på förståelsen efter ilmen ser vi 
att grupp B har något bättre kunskap efter de sett 
ilmen. Desamma gäller om vi tittar på den nya 
kunskapen efter filmerna  alltså antalet efter de 
sett filmen minus den kunskap som var en upprep-
ning från innan de såg ilmen och när vi tittar på 
skillnaden mellan antalet före och efter att de sett 
ilmen, se igur 20. 

Författaren ser alltså en tendens att testpersonerna 
ska ha lärt sig mer av film B. Vilket alltså går emot 
Höffle & Leutner (2007) som kom fram till att 
infromativa animationer är mer effektiva än deko-
rativa animationer, se 3.1. Multimediainlärning. 
Dock är skillnaden lite och det är alltså omöjligt 
att egentligen se en skillnad med enbart det låga 
antalet testpersoner som användts i denna studie. 
Dessutom kunde även författaren se att många av 
extremerna (de som kunde mest eller minst saker 
innan de ick se filmen) hade hamnat i grupp A, 
vilket även kan ha påverkat analysen av datan. 
Utöver detta ingick det inte i studien att undersöka 
hur mycket testpersonerna lärt sig på lång sikt 
vilket är en del av Cognitive Theory of Multimedia 
av Mayer (2005) och en viktig del i en meningsfull 
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Vilken av ilmerna de föredrar verkar istället bero 
på vad de tycker är viktigt i en ilm i undervisning, 
antigen att filmen enbart ska presentera den faktan 
som är viktigt eller att ilmen ska vara rolig och dra 
uppmärksamhet till sig för att få personer intresse-
rade. Allt beror på hur man som person tar in ny 
fakta och lär sig bäst.

En av testpersonerna tyckte att en blandning av 
de båda filmerna skulle fundera allra bäst i under-
visning vilket det även ses en tendens till efter 
denna analys, en ultimat undervisande ilm bör var 
lättförklarad och både vara intresseväckande och 
rolig men den bör inte vara distraherande och ta 
uppmärksamhet från den fakta som presenteras i 
ilmen. 

mängd information, t.ex. då att jorden mår dåligt, 
dock är detta sammanhang lite svårt att bedöma då 
båda filmerna ses som animationer i denna studie. 
En testperson nämner att ilm A är för invecklad och 
för svårt för att förstå. Många testpersoner uttryck-
te att ilm B var mycket roligare vilket flera påpekar 
väcker intresset för ilmen och att man i slutändan 
lär sig mer av den då. Dock sa några personer att 
ilm B var distraherande och att det som är roligt i 
ilmen, t.ex. ansiktsuttryck kan göra att man missar 
den fakta som presenteras, vilket även stämmer 
överens med Arnheins (1997) teori om att rörelse är 
den starkaste attraktionen och skapar högst hierar-
ki i sammanhanget. Testpersonerna ansåg att båda 
ilmerna passade naturkunskapsämnet dock var det 
en person mer som tyckte att film B passade bättre. 
Trots detta kommenterade några att de tyckte att 
ilm B var oseriös och att den skulle passa bättre för 
yngre personer och att ilm A kändes mer ordentlig.

Författaren kan alltså se att i allmänhet tycker 
testpersonerna att ilm är ett bra sätt att förklara 
saker med och ett bra sätt att lära sig på vilket 
stämmer överens med att testpersonerna tyckte 
att båda filmerna fungerade bra för att lära sig. 
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för en yngre målgrupp. Förutom detta ansåg några 
att film B var distraherande och att rörelsen tog 
uppmärsamhet från den fakta som presenterades, 
vilket de ansåg gjorde att de lärde sig mindre. 

9.2. Diskussion kring studiens 

kvalitet & fortsatta studier

Att hitta vetenskapliga teorier om hur den visuella 
utformningen påverkar inlärning var väldigt 
svårt, det finns i allmänhet få studier om hur 
visuell utformning påverkar betraktaren. De 
flesta källor som beskriver visuell utformning är 
erfarenhetskällor, alltså t.ex. böcker som skrivits 
av erfarna designer eller andra personer som har 
mycket erfarenhet av att skapa visuellt material. 
I dessa källor har det alltså inte skett någon 
forskning utan de består enbart av en eller flera 
individers tillvägagångssätt inom design som 
även bedömts av samma individer. Dock är dessa 
personer oftast väldigt erfarna inom ämnet och 
har med stor sannolikhet även kommit fram till 
tillväagångsätten genom att testa och förbättra 
dem i flera omgångar. Erfarenhetskällor bedöms 
ofta som mindre trovärdiga än vetenskapliga 
källor men inom ett konstnärligt ämne, så som 
visuell utformning av animation finns det väldigt 
få vetenskapliga källor. Därför ses användningen 
av erfarehetskällor motiverad för denna studie, 
eftersom så lite vetenskaplig forskning finns 
kring det ämnet. Dock har dessa hållts till ett 
minimum. 

De vetenskapliga teorierna som använts om 
inlärning i multimedia är de som var mest fram-
trädande, dessa källor har nämnts på ett flertal 
ställen i en mängd olika artiklar. Dock ser förfat-
taren i efterhand att fler teorier kring detta ämne 
dyker upp och upplever därför att en ytterligare 
teorisökning och genomgång skulle vara bra för 
att få en djupare förståelse för inlärning av mul-
timedia i en fortsatt studie. Vilken även skulle 
kunna resultera i en bättre metod för att lättare 
kunna värdera förståelsen av filmerna. 

Här presenteras en diskussion av analysen utifrån 
de preciserade frågeställningarna samt en diskus-
sion av hela studiens kvalitet gällande utförande, 
teorier, metod, design, värdering och förslag på 
fortsatta studier

9.1. Diskussion av analys

Är det lättare att komma ihåg fakta från en anime-
rad film som har liknande stil och designprinciper 
som en cartoon-film

Trots att vi kan se en liten tendens till att testper-
sonerna som ick se ilm B har lärt sig mer av ilmen 
så anser författaren att inlärning är för komplicerad 
för att undersöka enbart genom användartester-
na som gjorts i denna studie. Inlärning måste 
undersökas på fler personer under en längre tid för 
att få en uppfattning kring vad personerna lärt sig 
långsiktigt.

Blir en animerad ilm med cartoon karaktär mer 
attraktiv för målgruppen än en sakligt animerad 
film

Många testpersoner påpekade att film B var roligare 
och mer intresseväckande än film A, trots detta 
hade fortfarande hälften av personerna valt ilm 
A om de ick välja en film att se igen i klassrum-
met. Författaren anser därför att attraktiviteten 
gällande underhållning och intresse höjdes i den 
cartoon-animerade filmen och för attraktiviteten ur 
ett undervisande perspektiv, alltså attraktiviteten 
av att lära sig så stod ilmerna som lika värda.

Hur påverkar cartoon karaktären betraktarens 
uppfattning och relationen kring ämnet i filmen

För de flesta av testpersonerna påverkade inte 
cartoon-karaktären uppfattningen om ilmen och 
ämnet men några av testpersonerna nämnde att 
cartoon-karaktären i film B gjorde att den blev mer 
oseriös. Detta tros även återspeglas på ämnet som 
helhet, dock var detta inte något som uttrycktes klart 
utan det som ansågs oseriöst handlade mer om att 
ilmen sågs något barnslig och skulle passa bättre 

9. Diskussion & fortsatta studier
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I efterhand upplever även författaren att för att 
kunna förstå hur inlärningen påverkats av film-
erna så skulle användartesterna behöva göras 
annorlunda. Tester som sker under längre tid 
skulle eventuellt vara fördelaktigt för att då kunna 
mäta hur mycket kunskap som hamnar i långtid-
sminnet hos personerna. Det vore även en ide att 
involvera testerna i läroplanen för att de ska bli så 
likt riktig undervisning som möjligt och förhindra 
att testpersonerna är nervösa över en ny situation. 
Men för detta krävs ett nära samarbete med en 
lärare över längre tid, vilket inte var möjligt för 
denna studie. Men det kan vara något som bör 
undersökas för fortsatta studier. 

Filmernas visuella utformning fungerade bra för 
att undersöka studiens syfte, dock upplevdes det 
att faktan som presenterades i filmerna var för 
svår för vissa av testpersonerna, eftersom de flesta 
inte visste något om växthuseffekten innan så blev 
vissa detaljer förbisedda eftersom de i första hand 
fokuserade på helheten. I fortsatta studier med 
samma målgrupp bör därför filmerna förenklas 
något och kanske enbart fokusera på växthuseffek-
ten i allmänhet. Något som också borde tas upp 
för diskussion är ifall filmerna var för långa, om 
filmerna varit kortade kanske det upplevts lättare 
att ta in detaljer för testpersonerna.

Författaren anser att analysmetoderna fungerade 
bra. Det var dock svårt att bedöma förståelsen från 
testpersonerna och därmed även kunna bedöma 
vilken fakta de kunde eller inte. 

9.3. Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är speciellt viktigt för 
kvalitativa studier för att få en bild av hur kvalita-
tiv studien är, Bryman (2008). Bryman beskriver 
även LeCompte & Geotz syn på ämnet som delas 
upp i fyra delar, extern reliablitet (vilket är i den 
utsträckning som studien kan upprepas), intern 
relabilitet (att alla som forskar i studien är över-
ens om hur man ska tolka undersökningarna), 
intern validitet (att det ska finnas överensstäm-

Valet av målgrupp anses relevant, det som eftersök-
tes för testerna var en målgrupp som hade hört 
ordet och som endast hade en väldigt grundlig 
förståelse av växthuseffekten. Detta stämde på 
målgruppen som valdes trots att det var en rela-
tivt stor skillnad i vad testperson till testperson 
hade för förkunskap. Därför var det speciellt bra 
att deras kunskap undersöktes innan de fick se 
filmen. Trots att målgruppen passade gällande 
hur mycket tidigare kunskap de hade tros att då 
testpersonerna var i en yngre ålder så var det vissa 
av personerna som inte vågade säga vad de tyckte 
under testerna. Författaren upplevde att testper-
sonerna vid flera tillfällen inte vågade säga vad de 
tyckte eller att de hellre svarade att de inte visste 
svaret istället för att riskera att ha fel på något. 
Samma problem hade uppstod gällande hur väl 
de kunde förklara tidigare kunskap och den nya 
kunskapen de sett från filmen. De hade en tendens 
att hellre svara “jag vet inte” istället för att chansa 
och några testpersoner hade svårt att återberätta 
den kunskap de hade. På grund av detta borde 
valet av målgrupp i en fortsatt studie eventuellt 
ändras och kanske fokusera på en gymnasieklass 
som är lite äldre och vågar säga mer och är bättre 
på att förklara hur de menar i intervjuern.

Något som också upptäcktes under testerna var 
att vissa av testpersonerna var nervösa, vilket kan 
ha bidragit till att deras svar blivit kortare. Detta 
kan bero på att för dom var personen som utförde 
testerna okänd. Trots att författaren besökte 
klassen veckan innan och presenterade sig samt 
att en presentation tog plats igen samma dag 
som testerna utfördes så var författaren någon de 
aldrig pratat med förut, vilket skulle kunna göra 
ganska många rätt osäkra. Dessutom kan många 
av testpersonerna sett intervjuerna som att de som 
person skulle testas, trots att det förklarades för 
testpersonerna att detta inte var fallet. Samt att 
hela test-senariot var en helt ny situation för dem 
vilket, trots försöket att undvika detta genom att 
ha intervjuerna i ett av deras grupprum så kan 
enmaktposition ha skapats  mellan testledare och 
testperson.
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i efterhand för att se så datan är korrekt och inte 
hade ändrats eller vinklats åt något håll.  Något 
som också kan påverka datan är om bedömningen 
sett olika ut mellan testpersonerna. Detta undveks 
så mycket som möjligt genom att det enbart var en 
person som bedömde datan samt att bedömningen 
för alla testpersoner gjordes direkt efter varandra 
för att även eliminera att bedömningen ändras över 
tid.

melser mellan studien och de teoretiska ideer 
som den utvecklar) och extern validitet (i vilken 
utsträckning resultatet kan generaliseras till andra 
miljöer och situationer).

Studiens validitet och relabilitet anses vara god. 
Författaren har arbetat nära fler personer och ofta 
bett om andras åsikter för att få en objektiv syn på 
studien och har även under studiens gång tänkt 
på hur dens bakgrund och tidigare kunskap kan 
påverka valen som gjorts i studien. Trots detta har 
tidigare kunskap i t.ex. utformning av ilmerna, i 
att göra designval och liknande använts dock har 
principer alltid vägt mer än personliga åsikter. 

Alla tester spelades in då intervjuerna utfördes själv 
och det skulle därför vara för svårt att sköta tester-
na samtidigt som anteckningar togs. Relabiliteten 
för datan ökar även på grund av inspelningarna, 
eftersom att inspelningarna har kunnats spelas upp 
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10. Slutsats

Nedan presenteras slutsatsen av studien och svaret på syftet som är “Vad finns det för skillnader mellan en 
sakligt animerad och en cartoon-animerad informationsfilm i hur de fungerar och uppfattas i ett lärande 
sammanhang”. 

Skillnaderna mellan en sakligt animerad och en cartoon-animerad informationsilm ligger i största del i hur 
underhållande de upplevs. De flesta ansåg att den cartoon-animerade ilmen var roligare och mer intressev-
äckande och att den därför uppfattas mer attraktiv ur ett underhållande perspektiv. Den cartoon-animerade 
ilmen upplevs generellt inte som oseriös men den ansågs distraherande då fokus lätt hamnade på rörelserna 
istället för på faktan som presenterades. Trots detta uppfattades båda ilmerna lika attraktiva i ett lärande 
sammanhang och enligt undersökningarna hade de som fått se den cartoon-animerade ilmen lärt sig lite 
mer men författaren vill dock påpeka att en djupare studie krävs för att verkligen kunna undersöka inlärnin-
gen från ilmerna.

10.1. Rekomendationer

För att tillverka en ilm för undersivning så bör ilmen vara underhållande för att göra den mer intressev-
äckande för betraktaren, alltså kan en cartoon-stil vara fördelaktigt genom att ge ett roligare intryck och 
det är viktigt att anpassa den speciika stilen efter målgruppen. Dock bör man vara försiktig vid användning 
av rörelser samtidigt som fakta presenteras eftersom betraktaren hellre fokuserar på rörelser istället för på 
saker som står stilla, alltså är det bra att vara sparsam med rörelserna och enbart använda sig av rörelser 
som är informativa och hjälper att förmedla faktan.



37

11. Referenser 

Arvola, M. 2014. Interaktionsdesign och UX. Lund: Studentlitteratur AB. 

Arnheim, Rudolf (1997). Art and visual perception: a psychology of the creative eye. Berkly & Los Angeles: 
University of California Press

Ayres, Paul. Sweller, John. 2005. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Kapitel 8, The Split 
Attention Principle in Multimedia Learning, s.135-146. New York: Cambridge University Press. 

Brandão, João A. 2015. Motion Graphics Ergonomics: Animated Semantic System, for Typographical 
Communication Efficien . Portugal: Elsevier B.V

Bryman, Alan. 2008. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB

Cooper & Higgins. 2014. The effectiveness of online instructional videos in the acquisition and demonstra-
tion of cognitive, affective and psychomotor rehabilitation skills. British Journal of Educational Technology, 
Volume 46, Issue 4. Brittish Educational Reaserch Association. (Hämtad 2016-04-04)

Creswell, John. 2014. Research Design. Fourth Edition. London: SAGE publications, Inc.

Fiske, J. 1982. Kommunikationsteorier. Stockholm: Wahlström och Widstrand.

Fiske, M & Handel, L. 1946. Motion picture research: Responde analysis. The Journal of marketing. Amer-
ican Marketing Association. 

Höffler Tim N.,  Leutner, Detlev. 2007. Instructional animation versus static pictures: A meta-analysis. 
Germany: Elsevier Ltd. Research Group and Graduate School on Science Education, Duisburg-Essen Uni-
versity. 

Kroon, Tobias (maxvar3). 2012. Växthuseffekte . https://www.youtube.com/watch?v=E7WGcONiNdk 
(Hämtad 2016-03-29)

Mayer, Richard E. 2005. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. New York: Cambridge Uni-
versity Press. 

Nordin, H. 2011. Implementering av klassiska animationsmetoder i ett digitalt arbetslöde ; Implementa-
tion of classical animation methods in a digital pipeline. Luleå: Teknologie kandidatexamen, Datorgraik, 
Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Plass, Jan L., Homer, Bruce D., Hayward, Elizabeth O. 2009. Design factors for educationally effectiv  
animations and simulations. New York: Springer.

Prezi. 2015. Beginning of the Walt Disney Animation Studios. https://prezi.com/oqrcqm-pzgsq/begin-
ning-of-the-walt-disney-animation-studios/ (Hämtad 2016-04-04)

Success Story. 2016. The Walt Disney Success Story. http://successstory.com/companies/the-walt-dis-



38

ney-company (Hämtad 2016-04-04)

The Guardian. 2013. Film can have a leading role in education. http://www.theguardian.com/teacher-net-
work/2013/nov/19/ilm-education-learning-tool-inclusion (Hämtad 2016-04-04)

Thomas, Frank. Johnston, Ollie. 1981. The Illusion of Life. Walt Disney Productions.

Tversky, Barbra. Morrisony, Julie B., Betrancourt, Mireille. 2002. Animation: can it facilitate?. Elsevier 
Science Ltd.

Williams, Richard (2001). The Animator’s Survival Kit. London: Faber & Faber

Wells, Paul (1998). Understanding Animation. New York & London: Routledge.



Bilaga 1 - Pilotstudie 
 
Anteckningar från pilotstudien: 
 
Snow White 
 
Dramaturgisk kurva för Snövit  

● Anslag : Slottet visas 
● Presentation: Presentation av de onda karaktärerna sedan Snövit. Berättelsen framträder i att 

drottningen vill döda Snövit.  
● Vändpunkt 1: Jägaren ska döda Snövit men lyckas inte, Snövit flyr genom skogen. 
● Fördjupning: Snövit träffar djuren, blir ledd till dvärgarnas hus där hon får bo med dom.  
● Konfliktupptrappning: Drottningen får reda på att Snövit fortfarande lever och förvandlar sig till en 

äldre dam och förgiftar ett äpple som ska ta död på Snövit.  
● Point of no return: Snövit äter äpplet och somnar in. 
● Vändpunkt 2: Dvärgarna rusar tillbaka till huset och jagar drottningen, drottningen faller ned för ett 

stup 
● Upplösning: Snövit läggs i en glaskista och dvärgarna vakar över henne 
● Klimax: Prinsen kommer förbi och ger Snövit en kyss, Snövit vaknar upp ur sin sömn. 
● Avtoning: och man ser hur hon och prinsen rider iväg för att lever lyckliga i alla sina dagar 

 
Snövit öppnas med credits först vilket är ovanligt i moderna filmer. För att stärka sagobokskänslan använder 
de just en bok för att presentera historien. Filmen har ett antal symboler. Duvor som omger Snövit kan tolkas 
som oskuld, prinsens vita häst kan tolkas som räddaren och den onda fens pågåfeltron kan ses som en 
symbol för fåfänga. Gamar följer drottningen när hon ska döda Snövit (gamar står för död) och äpplet kan 
kopplas till den bibliska historien och Eva och Adam och kunskapens äpple. Sju, för de sju dvärgarna, är även 
ett så kallat magiskt tal.  
 
Djur används för att förstärka känslor eller handlingar och de upprepar rörelserna ofta. När Snövit blir 
förvånand blir exempelvis alla djuren även väldigt förvånade på ett överdrivet sätt. Man kan även beskriva 
det som ett förmänskligande av djuren. De porträtteras med mänskliga drag och uttryck.  De pratar inte men 
man förstår att de integrerar med de mänskliga karaktärerna i filmen med ansiktsuttryck och rörelser som 
liknar människors, tex rodnande, skrattande osv. För att förstärka känslor använde de olika kameravinklar, 
exempelvis när Snötvit kände sig hotad filmades övergrepparen underifrån. Dvärgarna har väldigt 
karakteristiska drag beroende på deras namn och egenskaper. Doc är klokast och äldst, har glasögon. Sleepy 
är alltid trött, har hängande kinder och stora påsar under ögonen.  
 
Färger används även flitigt för att ändra atmosfär. När känslorna rädsla, uppgivenhet eller skräck visas 
skiftar färgerna till blått, grått, lila och rött. Dessa färger kompletteras med regn och åska. När de känslorna 
försvinner lättar färgskalan till bland annat ljust gult, grönt och rosa.  När den onda fen dyker upp är det 
grönt, lila och rött. Dvärgarnas är utformade på ett annat sätt än Snövit; de har större rörlighet i 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. De tillåts mer överdrivna uttryck. Scenografiskt kombinerar de målade 
stillbilder med rörlig animation och man ser en tydlig skillnad på de två. Miljön är väldigt detaljerad, alla 
scener har stora detaljer i miljön vilket skapar en känsla av verklighet. Miljön är tecknad som i verklighet, 
verkliga färger element osv. Ljussättningen är även här väldigt realistisk. 
 
Snövit porträtteras i första scenen med vita duvor (symbol för fred skönhet oskuld?) samtidigt som hon har 
på sig trasiga kläder som förstärker känslan av att hon är fången av drottningen och något av en slav. Snövit 
har ett runt ansikte med liten näsa, liten mun, sminkad. Vit hy svart hår.  Alla karaktärer har väldigt 
överdrivna uttryck i allt de gör. När Snövit springer gör hon det som en “riktig prinsessa” och allt hon gör är 
överdrivet elegant. Dock kan hon också vara bestämd, när dvärgarna inte tvättat händerna innan middagen 



sätter hon händerna på höfterna och “beordrar” dom att gå och tvätta sig. Det finns mycket skuggor på 
karaktärerna vilket bidrar till att det känns verklighetstroget. 
 
Vid vändpunkt 1 flyr Snövit från jägaren och hela uttrycket i miljön, färgerna osv förändras. Färgerna blir 
mörka, bruna, lila, mörkblå och istället för de “söta” djuren som synts tidigare får vi nu se ugglor, 
fladdermöss, krokodiler och hela skogen förvandlas till ett monster som försökter få tag i Snövit. Miljön är 
väldigt taggig. Samma sak under vändpunkt 2 då dvärgarna jagar drottningen, färgerna är mycket mörkare, 
som att det skulle vara kväll. Dock var det nyss morgon. Det regnar och åskar mycket ända fram tills 
drottningen faller ned för stupet. Kameraklippen är snabbare och allt har en snabbare takt.  
 
Alice in Wonderland 
 
Dramaturgisk kurva för Alice i Underlandet 

● Anslag : Vacker miljö visas, mycket blommor, bin. 
● Presentation: Alice mamma läser för henne och sin katt ur en historiebok. Alice agerar nonchalant 

och lyssnar inte samtidigt som hon leker med sin katt. Alice säger att “om hon hade en egen värld så 
skulle allt vara nonsens” 

● Vändpunkt 1: Alice springer efter den vita kaninen med klockan och ramlar ner i kaninhålet. 
● Fördjupning: Hon hamnar i underlandet och får träffa på en mängd olika filurer. 
● Konfliktupptrappning: Alice är trött på allt nonsens och är ledsen och orolig över att hon inte hittar 

hem 
● Point of no return:  Alice hamnar i domstol hos hjärter dam och riskerar att få huvudet avhugget 
● Vändpunkt 2: Drottningen beordrar att halshugga Alice men hon rymmer 
● Upplösning: Alice jagas av drottningen och hennes arme 
● Klimax: Alice tror att hon är fast i Underlandet då hon inte har nyckel till dörren. Dock ser hon sig 

själv genom nyckelhålet sovandes mot ett träd. 
● Avtoning: Alice väcks av sin mamma och pratar nonsens om vad hon precis drömt, mamman suckar 

och de går iväg och dricker te. 
 
I Alice i Underlandet kastas man snabbt in i handlingen. 
Alice har stora ögon, rosaröda läppar och känns ganska ung. Kort klänning. Rör sig “tjejigt” men inte lika 
elegant som Snövit.  
 
Både objekt och djur förmänskligas med förmågan att kunna tala och agera. De fungerar som både vägledare 
och kompanjoner i Alices resa. Attribut av djur används även i kläder för att låna drag av respektive djur, 
många karaktärer är blandningar av djur och objekt, paraplygam, glasögonfågel osv. Dock är inte Alices katt 
förmänskligad, men det är troligtvis för att katten inte finns i Underlandet. Både Alice och övriga karaktärer 
berättar ofta muntligt vad som konkret försiggår i filmen, det förekommer även berättande inom berättandet 
som ofta inte tar sagan framåt. Musik används för att förstärka händelserna. Symboler spelar även i denna 
film ganska stor roll. Alice jagar den vita kaninen och den vita kaninen jagar tiden. Jagar Alice också tiden 
bara att hon inte vet om det än? 
 
De kombinerar målade stillbilder med rörlig animation men det är stundtals svårt att skilja de två år. De 
jobbar mycket med djup och hur Alice rör sig mellan förgrund och bakgrund. De använder även transparens. 
För att förstärka känslan av att allt är knasigt och inte rätt används färger på “fel” sätt. Gräset är lila, himlen 
är rosa och havet är grönt. Färgscheman ändras hastigt beroende på händelse och känsla, det är sällan 
konsistent. Likt i Snövit så blir miljön “taggig”, mörkare, skuggigare, rödlila och hotfull när Alice blir 
bortjagad av blommorna när de tror att hon är ogräs. Arga känslor representeras med rött och lila, ilska hos 
karaktärer visas med att ansiktet blir rött. En gemensam faktor är att färgerna lila och blått används frekvent 
när en mystisk känsla uppstår. De blandar dämpade och dynamiska färgscheman. 
 



Karaktärerna har överdrivna uttryck för att passa deras egenskaper. Valrossen har trasiga kläder och känn 
läskig, mystisk, ond. Karaktärerna i allmänhet är mystiska och svåra att förstå sig på. Det är väldigt få 
skuggor på karaktärerna, skuggorna som finns är skuggor som karaktärerna avger på mark och objekt. Första 
gången man får stöta på drottningen blir nästan hela miljön svartvit men med en lila/grön ton, det blir mörkt 
och kan känner direkt att någon ond är påväg. Drottningen är svart och röd. Kungen är väldigt liten, 
förminskad av drottningen? 
 
Princess and the Frog 
 
Dramaturgisk kurva för Prinsessan och grodan 

● Anslag: Tiana och Charlotte lyssnar på saga om grodan och prinsessan iklädda prinsesskläder i 
barnrummet  

● Presentation: Huvudkaraktäern och hennes liv presenteras snabbt för att förstå hennes dröm om att 
starta en restaurang 

● Vändpunkt 1: Tiana förvandlas till en groda 
● Fördjupning: Tiana och prinsen Naveen tar sig till träsket och träffar aligatorn Louis 
● Konfliktupptrappning: Dr Facilier inser att han behöver fånga prins Naveen och skickar 

vodoskuggorna efter honom 
● Point of no return: När Naveen blir tillfångatagen 
● Vändpunkt 2: Tiana ser att prinsen gifter sig med Charlotte 
● Upplösning: Tiana inser att det inte var prinsen utan en bedragare som gifte sig med Charlotte 
● Klimax: Dr Facilier blir uppäten av vodoskuggorna 
● Avtoning: De gifter sig i träsket och förvandlas till människor igen. LEver sedan ett lyckligt liv med 

deras restaugrang. 
 
Det är en väldigt detaljerad miljö, mer detaljerad än Alice i Underlandet, den känns fortfarande inte lika 
tecknad som Snövit. Utan den känns mer datagjord och illustrerad. Klara färger precis som i Alice i 
Underlandet, dock används naturligare färger för miljöerna och karaktärerna. Det används några enkla 
skuggor på karaktärerna, dock är de flesta skuggorna sådana som karaktärerna skapar samt skuggor av 
miljöerna.  
 
Scenerna är upplagda i lager vilket skapar en “3D känsla” och gör det mer verklighetstroget. Det finns alltså 
även förgrunder som skapar mycket känsla men det är svårt att skilja bakgrund från förgrund när det 
kommer till tecknarstil. Ibland kan man skymta en handmålad, icke animerad bakgrund men det är ytterst 
sällan. Spel mellan förgrund och bakgrund används ofta och de skapar mycket djup och rörelse. De använder 
även ofta olika specialeffekter i form utav ljus och transparens som är uppenbart datagjorda. I början av 
filmen använder de sig av ett mellanspel i en helt annan tecknarstil. Detta troligtvis för att skapa spänning 
och dynamik. 
 
Den onda karaktären är lila, röd och har flera gånger grön dimma runt sig. Den onda karaktären har även en 
elak skugga som hjälper honom med illdåd. Han porträtteras med dödskallar, ormar och woodogrejer. Detta 
kompletteras gärna med mystisk rök och åska. Tonen på filmen blir mörk och grön när vodoskuggorna jagar 
huvudpersonerna. Det regnar och åskar.  
 
Karaktärerna har mer smink än i Alice i Underlandet, men liknande så som det var i Snövit. Karaktärernas 
ögon har överdrivits till en väldigt stor storlek och mycket fokus ligger på ögonrörelser. Uttryck och 
utseenden är överdrivna för delvis komisk effekt. 
 
Det återfinns även en del symboler. Hos Dr Facilier kan man skymta dödskallar (som traditionellt 
representerar död) och ormar (som representerar förhållandet mellan liv och död), liljor används vid sorg 
och vid giftermålet kan oskuldens duvor ses. 
 



Förmänskligande av djur även i denna film, vissa djur pratar inte medan andra gör det. Karaktärerna är 
överdrivna och anpassade efter deras egenskaper. Djur förmänskligas med förmågan att kunna tala, agera 
och känna. Mycket av fokuset ligger på just förmänskligade djur och de spelar gärna på stereotyper för att 
öka igenkänningsfaktorn. 

 
  



Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Steg 1: 
Träffar hela klassen tillsammans först (för att spara tid) och gå igenom etik, ta upp:  

● Att det är inte ni som personer jag kommer undersöka i testerna, utan det är filmerna jag kommer 
bedömma, ni kan därmed aldrig säga något fel under testerna 

● Ni som testpersoner kommer vara anonyma för alla utom mig och jag kommer därför presenteras er 
som en slumpvald siffra i alla mina anteckningar och i min rapport  

● Jag kommer spela in vad ni säger under testerna men det är bara jag som kommer lyssna på de 
inspelningarna  (spela in från datorn och mobilen, så det finns backup om ena skulle haverera) 

● Ni har alltid rätt att avbryta testet om det är så att ni inte skulle vilja göra klart det 
● Det är viktigt att ni vågar säga vad ni tycker om filmerna, jag kommer inte ta illa upp om ni säger att 

ni tycker något var dåligt 
 
Jag har tidigare slumpat ordningen på klasslistan och skriver upp 5 personer på tavla så att de vet om 
vilken ordning de ska komma till mig för att effektivisera bytet av elev. Om jag hinner med fler personer än 
dessa så ber jag den som testats sist be nästa elev på listan komma till mig. 
 
Steg 2: Enskilt, frågor? 
Eleverna kommer enskilt till mig, välkomna och gå igenom upplägget igen, påpeka att eleven svara så gott 
hen kan på frågorna och det är helt okej om det är någon fråga hen inte kan eller vill svara på.  

● Har du några frågor innan vi börjar testet?  
● Kan vi sätta igång med testet? 

 
Steg 3: Förkunskap 

● Först skulle jag vilja att du försöker berättar vad du vet om växthuseffekten för mig 
○ Här kan jag ställa följdfrågor för att få en bättre förståelse för elevens kunskap om 

växthuseffekten. Men jag ska endast ställa följdfrågor på faktan eleven tar upp som berörs 
i filmen.  

 
Steg 4: Första filmen 
Visa första filmen (varannan elev visar jag film A först, varannan B) 
 
Steg 5: Film i undervisningssyfte 
Allmänna frågor om film i undervisningssyfte för att leda bort elevens tankar från filmen de nyss sett 

1. Har ni tidigare haft filmer som undervisningsmaterial i skolan? 
2. Vad skulle du tycka om ni fick se fler filmer i skolan?  

a. Följdfråga: Tycker du att det är ett bra sätt att lära sig? 
 
Steg 6: Inlärning 

● Nu skulle jag vilja att du försöker berättar vad du vet om växthuseffekten igen 
○ Här ställer jag bara följdfrågor på detaljer kring det eleven nämner. T.ex. om eleven 

nämner att atmosfären består av gaser så kan jag fråga: vet du vad gaserna heter? 
 
Steg 7: Andra filmen 
Visa andra filmen (varannan elev visar jag film B, varannan A) 
 
Steg 8: Uppfattning 

1. Kan du förklara filmerna för mig? 
a. Följdfråga: Vad är skillnaderna mellan filmerna 

2. Vad tyckte du om filmerna? 



a. Följdfråga: Vad tyckte du var bra / dåligt i båda filmerna 
3. Vilken stil, vanlig eller cartoon  tycker du passar bäst till ett naturkunskapsämne, så som 

växthuseffekten? 
a. Följdfråga: Känns ämnet växthuseffeten mer oseriöst när filmen har en cartoon stil? Och i 

så fall varför? 
4. Om du hade fått välja en av filmerna att ha i skolan som undervisning, vilken film hade du tyckt var 

bäst i det syftet? 
 

 
  



Bilaga 3 - Checklista 
 

Kunde 1a 
gången  

Kunde 2a 
gången 

Faktan 

  Det finns en atmosfär runt jorden 

  Atmosfären består av olika gaser 

  Solen sänder ut solstrålar/solenergi 

  - Träffar jorden och sugs upp/absorberas 

  - Omvandlas till värmeenergi 

  - Samma effekt som vi känner när vi står i solen, blir varm 

  - Värmeenergin sänds tillbaka ut i rymden 

  - Som värmestrålning 

  Atmosfären består mest av kvävgas (78%) och syrgas (21%) 

  - 99% tillsammans 

  - Dessa gaser släpper igenom värmestrålningen väldigt lätt 

  Atmosfären består även av gaser som inte släpper igenom värmestrålningen utan 
absorberar/suger upp den och skickar iväg den på nytt, åt alla möjliga håll 

  Vilket skapar en extra uppvärmning 

  - Atmosfären håller då kvar värmestrålningen likt glasväggar i ett växthus 

  - Därav namnet växthuseffekten 

  Fyra gaser i atmosfären som absorberar/suger upp värmestrålningen 

  - Växthusgaser 

  - Koldioxid 

  - Metan 

  - Vattenånga 

  - Dikväveoxid/lustgas 

  Det har alltid funnits växthusgaser 

  - Viktigt för vårt liv på jorden 

  - Utan de skulle jorden vara för kall 

  Problemet ligger i att vi släpper ut för mycket växthusgaser 



  - T.ex. Köra bil 

  - T.ex. Moped 

  - T.ex. tillverkar saker i fabrik 

  - T.ex. Värmer hus med olja och gas 

 

 
 
 
  



Bilaga 4 - Manus 
 
Manus från youtubefilmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=E7WGcONiNdk 
 
Hej 
Jag hade tänkt berätta vad växthuseffekten är och vad det är som gör att atmosfären runt jorden värms upp 
och det tänker jag illustrera med hjälp av några bilder. 
 
Som ni ser så har jag ritat en sol och jorden och runt har jag ritat en atmosfär som består av olika gaser och 
det är de här små prickarna jag ritat ut. Om vi börjar titta på solen så sänder den ut solstrålar eller solenergi 
som kommer in mot jorden och den träffar jordytan där den absorberas, alltså sugs upp och så omvandlas 
den till värmeenergi och det är samma effekt som ni känner när ni ställer er i solen, ni blir varma helt enkelt. 
Den här energin sänds sedan tillbaka ut i rymden men inte i form av ljus utan i form av värmestrålning. 
 
Atmosfären runt solen består mest av kväve och syre (kvävgas 78%, syrgas 21% = 99%) hela 99% 
tillsammans. Och båda dessa gaser släpper igenom den här värmestrålningen väldigt lätt men i atmosfären 
finns det även gaser som inte släpper igenom värmestrålningen och en sån gas är koldioxid. Den här 
koldioxiden den absorberar, alltså fångar upp värmestålningen som kommer från jorden och skickar sedan 
iväg strålningen på nytt men inte bara ut i rymden utan i alla möjliga riktningar och även neråt. Och det är 
denna extra uppvärmning av atmosfären som vi kallar för växthuseffekten. Och atmosfären håller kvar 
värmestrålningen från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus och det är därav 
ordet växhuseffekten.  
 
Men koldioxid är inte den enda gas som absorberar, alltså fångar upp värmestrålningarna. Andra exempel är 
metan, vattenånga och dikväveoxid det vi även i vardaligt tal säger lustgas. Det har alltid funnits lite 
växthusgaser i vår atmosfär och på så vis också en växthuseffekt. Det har varit viktigt för oss människor, utan 
den skulle jorden vara betydligt kallare och förmodligen obeboelig för oss. Problemet är att vi människor 
förstärker den här effekten genom att släppa ut väldigt mycket växhusgaser och exempel på det är när vi kör 
bil eller moped eller tillverkar saker i en fabrik eller värmer upp våra hus med olja och gas.  
 

Omskrivet manus till filmerna: 
Svart = text/speaker  Blått = händelser i filmen 
 

1. Vad är egentligen växthuseffekten? Och vad är det som gör att atmosfären runt jorden värms upp? 
2. Här ser vi jorden och solen. 
3. Runt jorden finns en atmosfär som består av olika gaser. 
4. Om vi börjar titta på solen så sänder den ut solstrålar eller solenergi som kommer in mot jorden och 

träffar jordytan. 
5. Där den absorberas, alltså sugs upp och omvandlas till värmeenergi  

a. Det är samma effekt som ni känner när ni ställer er i solen, ni blir varma helt enkelt. 
6. Den här energin sänds sedan tillbaka ut i rymden men inte i form av ljus utan i form av 

värmestrålning. 
7. Atmosfären runt solen består mest av kväve och syre, hela 99% tillsammans. 

a. Båda dessa gaser släpper igenom värmestrålningen väldigt lätt. 
8. Men i atmosfären finns det även gaser som inte släpper igenom värmestrålningen och en sån gas är 

koldioxid. 
9. Den här koldioxiden den absorberar, alltså fångar upp värmestålningen som kommer från jorden och 

skickar sedan iväg strålningen på nytt. 



10. Men inte bara ut i rymden utan i alla möjliga riktningar och även nedåt. 
a. Och det är denna extra uppvärmning av atmosfären som vi kallar för växthuseffekten. 

11. Atmosfären håller kvar värmestrålningen från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i 
ett växthus och det är därav ordet växhuseffekten. 

12. Men koldioxid är inte den enda gas som absorberar, alltså fångar upp värmestrålningarna. 
a. Andra exempel är metan, vattenånga och dikväveoxid det vi även i vardagligt tal kallar 

lustgas. 
13. Det har alltid funnits lite växthusgaser i vår atmosfär och på så vis också en växthuseffekt. 
14. Det har varit viktigt för oss människor, utan den skulle jorden vara betydligt kallare och förmodligen 

obeboelig för oss. 
15. Problemet är att vi människor förstärker den här effekten genom att släppa ut väldigt mycket 

växhusgaser. 
16. Och exempel på det är när vi kör bil eller moped eller tillverkar saker i en fabrik eller värmer upp 

våra hus med olja och gas. 
 
 

 
  



Bilaga 5 - Datan från förståelse 

  



Bilaga 6 - Framework -  allmän uppfattning om film i 
undervisning 

  



Bilaga 7 - Uppfattning film A & B  

 

 
 



Bilaga 8 - Val av film 

 

 
 
 


