
Detta läromedel är tänkt som material för mediefostran 
med utgångspunkt i filmen Crash. Materialet syftar till att 
främja kritiskt tänkande och kundorienterad verksamhet 
genom filmfostran. Uppgifterna i materialet är avsedda att 
vara aktivitetsbaserade och stimulera studerandena att 
tänka kritiskt. Syftet är inte att ge färdiga handlingsmodeller 
eller åsikter, utan motivera studeranden att kritiskt iaktta 
och bedöma samhällsfenomen.

När en läroanstalt använder materialet kan den också 
dela ut avsnitt ur det på föreläsningar som ingår i 
olika studiehelheter. Materialet är i synnerhet avsett 
för samhällsvetenskapliga ämnen i samband med 
behandling av situationer där studerandena själva är i 
egenskap av kunder eller där de betjänar kunder.

Materialet relaterar till följande yrkeskunskapskrav för 
lärare/pedagoger.

Studerandena ska lära sig att
bedöma sitt eget handlande i förhållande till 
den finländska samhällets värderingar och 
tillvägagångssätt
bedöma betydelsen av sitt eget handlande, kundens 
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•

handlande och arbetsplatsens verksamhetskultur i 
kundsituationer
en yrkesmänniskas ansvar för tjänsternas säkerhet
medvetet handla enligt etiskt och professionellt 
hållbara verksamhetsprinciper
främja en god atmosfär i en gemenskap av vuxna 
och barn
förstå vikten av att ha respekt för både barnets, 
föräldrarnas och varandras erfarenheter och åsikter 
och att arbeta enligt fostringsgemenskapens 
principer
reflektera över säkerheten i fysiska, psykiska och 
sociala miljöer och studera olika material och redskap 
ur säkerhetssynpunkt
förstå vilken betydelse konsumentens kunskaper 
och färdigheter har i situationer där konsumenten är 
kund och i vardagslivet 
diskutera texter och bedöma starka sociala och 
ideologiska budskap i dem
beskriva och redogöra för olika nivåer av realism, 
förklara förhållandet mellan estetisk stil och social/
politisk betydelse

Inlärningsuppgifter för vuxna pedagogikstuderande.
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Läromedel
Konsumentverket och Skolbio

PERSPEKTIV PÅ VARDAGSKOMPETENSEN GENOM 
KONSUMENT- OCH MEDIEFOSTRAN

CRASH, 2005 
Oscar winner 2006
Bästa film
Bästa originalmanus/ Paul Haggis & Bobby 
Moresco 
Bästa klippning
åldersgräns: 11
  

Längd: 114 min
Director:  Paul Haggis
I rollerna:  Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt 
Dillon, Jennifer Esposito, William Fichtner, 
Brendan Fraser, Thandie Newton, Ryan Phillippe, 
Terrence Howard, Chris “Ludacris” Bridges, 
Larenz Tate, Michael Pena.

Tror du att du vet vem du är? Du har antagligen ingen aning...

En varm dag i Los Angeles inträffar en bilolycka och detta leder till att en grupp främlingars öden knyts 
samman.
Hela rättssystemet har surnat och alla inblandade tvingas ta beslut som ställer deras moral på sin spets 
och de får sedan leva med konsekvenserna av sina handlingar för resten av sina liv.

Teman: rasism, otrygghet, utslagning, brottslighet, ojämlikhet, kundförhållande, samhällsskillnader, 
rädsla

Konsument
verket ombudsmannen



1)	 	Före	filmen

Studera filmens webbsidor http://www.crashfilm.com/

2)				Efter	filmen

1)  Tänk på familjerna/rollfigurerna i filmen
Kategorisera dem och fundera på vilken stereotyp 
var och en av dem kan anses representera.
Fundera på om personerna handlar efter något 
stereotypt handlingsmönster. Motivera din åsikt.

2)  Vilka scener i filmen gjorde det mest bestående 
intrycket och varför?

Vilken var filmens vändpunkt?
Vilka känslor väckte filmen hos dig?

3) Fundera på vilka kundsituationer filmen innehåller.
Hur många kundsituationer är viktiga för att intrigen 
ska föras framåt?
Hurdana erfarenheter eller känslor tror du styr 
personernas beteende i kundsituationerna?
Uppskatta vilken betydelse en kundsituation, 
t.ex. låssmedens besök på olika ställen, har för 
intrigens utveckling.
Jämför filmen med dagens finländska 
tjänstesamhälle. Diskutera vilken betydelse 
kompetensen har i kundsituationer.

4)  Hur kan tidigare erfarenheter och attityder 
påverka hur man beter sig som kund eller som 
tjänsteleverantör?

•

•

•
•

•

•

•

•

3)   Med dramat som medel

Välj en scen ur filmen.

a)   Ändra till exempel personernas ras, språkkunskaper, 
förmögenhet, samhällsposition, kön osv. Samtidigt 
ändras hela historien. Dramatisera olika versioner av 
samma scen.

Tänk på
Hur påverkades händelseförloppet av ändringarna?
Varför? 

b) Byt ut samhället: händelserna utspelar sig nu i 
Finland. På vilket sätt ändrar det på historien? Jämför 
det finländska och det amerikanska samhället med 
tanke på rasfrågor, språkkunskaper, förmögenhet 
och  ojämlikhet i samhället samt bestämmelser om 
och attityder till vapen.

c)  Ändra personernas färdigheter, professionella 
kompetens och attityder i kundsituationer.

Exempel:
Hur hade det varit om t.ex. polisen Ryan, som spelas 
av skådespelaren Matt Dillon, inte hade styrts av 
misstänksamhet, likgiltighet och bitterhet i sin egenskap 
av tjänsteproducent och i privatlivet som kund?
Hur hade det gått om t.ex. köpmannen Farhad, som 
spelas av Shaun Toub, inte hade lidit av bristfälliga 
kunskaper och färdigheter, om han hade behärskat 
språket och känt till sina egna rättigheter och 
skyldigheter när han ingick avtal?
Hitta själv på mera och fundera på vilka känslor, 
erfarenheter och kunskaper du förknippar med 
de olika personerna. Tänk på hur personernas 
uppfattningar och erfarenheter kunde påverka 
situationernas uppkomst. 
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UPPGIFTERNA ÄR AVSEDDA FÖR ARBETE I GRUPPER PÅ 5-6 PERSONER



4)	 	Reflektera	över	din	roll	som	pedagog	 
  och tjänsteproducent

Leta efter sådana exempel på eller beskriv erfarenheter 
av sådana situationer i det finländska samhället där

du är rädd för din kund eller inte litar på honom eller 
henne
kunden är rädd för dig eller inte litar på dig

5) Otrygghetens marknad – går trygghet att köpa?

Bekanta dig med konstverket http:/typo.kiasma.fi/index.
php?id=493&L=0&FL=1 och lyssna på texten. 
Läs också Konsumentverkets pressmeddelande om 
säkerhetsutrustning 2.6.2003: www.kuluttajavirasto.fi > 
Pressmeddelanden.

Diskutera trygghet ur olika synvinklar. Jämför det sätt att 
skapa trygghet för sig själv som användes i filmen med 
finländska förhållanden. Tänk på hur en individ eller en 
tjänsteproducent kan påverka den fysiska och psykiska 
säkerheten

Med sina egna handlingar, sin kompetens och sin 
ansvarskänsla
Säkerhetsutrustning, säkerhetstjänster och 
försäkringar
Genom att påverka samhället som tjänsteproducent, 
yrkesmänniska och konsument

Ytterligare information:
www.kuluttajavirasto.fi > Konsumenten 
> Produktsäkerhetstillsynen
www.poliisi.fi

6)	 	En	film	värd	en	Oscar	–	för	och	emot

Filmen kan analyseras genom dess delfaktorer. Hur 
bidrar följande delfaktorer till helheten i filmen Crash? 
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Diskutera om ni anser att Crash var en film som 
förtjänade en Oscar.

1)  Tekniskt utförande
fotografi, klippning, ljud, musik, ljus, dräkter, 
maskering, effekter

2)  Produktion
manus, producent, regissör, skådespelare, 
marknadsföring

3)   Intertextualitet
originalverket, hänvisningar till andra verk, genre

4)  Tolkning
Vilka teman tas upp i filmen, vad handlar filmen 
om? Vad berättar filmen om världen och livet?

5)   Innehåll
tema, intrig, huvudkonflikt, delkonflikter, karaktärer, 
tid, plats, händelsernas varaktighet, miljö

6)  Karaktärer
huvudperson, biroller, hjälte, antagonist

7) Filmens struktur
anslag, presentation, fördjupning, 
konfliktupptrappning, konfliktförlösning, avtoning, 
framåtrörelse, återblickar, ramberättelse, luckor 
(det som lämnas öppet)

Mer	om	filmanalys	på	adresserna:
www.kotiposti.net/noema/elokuva_analyysi.html
http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/index.html 

Materialet har utarbetats av
Planerare Taina Männistö, Konsumentverket
Utbildnings- och läromedelsansvarig Anna-Liisa Puura-
Castrén, Skolbio
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