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Titel  

 
”Så det inte bara blir någon form av barnvakt” 
 En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om film som pedagogiskt verktyg i 

förskolan  

 

English title  
 

”So that it isn’t just a babysitter” 
A qualitative study of preschool-teachers views of film as an educational tool 
 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om film som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Fyra förskollärare ingick i urvalet. Studien utgick ifrån 

tre frågeställningar; Hur ser förskollärare på filmens pedagogiska roll i verksamheten? 

Varför använder sig förskollärare av film i den pedagogiska verksamheten? Vilka 

föreställningar har förskollärare kring filmens pedagogiska egenskaper? I studien 

framkom ett osäkert förhållningssätt till användningen av film som pedagogiskt verktyg 

i förskolan, men både positiva och negativa attribut lyftes. Filmen lyftes som ett 

kraftfullt verktyg när det gällde att fånga barns intresse och engagemang. Filmen ansågs 

vara ett lämpligt verktyg för att sprida stämning vid högtider och särskilda tillfällen i 

förskolan och även som en ingång i att utföra experiment. Det synliggjordes även att 

förskollärare prioriterar annat pedagogiskt material framför film och en oro framträdde 

kring att verktyget lätt kan missbrukas och användas som barnvakt.  

 

Nyckelord 
Film, medier, uppfattningar, förskollärare, pedagogiska verktyg 

 

Tack 
Jag vill rikta ett stort, hjärtinnerligt tack till min handledare som stöttat mig genom den 

här långa processen. Jag vill även rikta ett stort tack till nära och kära som varit 

tålmodiga och peppande, där jag vill rikta en särkild eloge till min styvmor och syster 

som agerat ypperliga bollplank i processen. Givetvis vill jag även rikta en stor eloge till 

de förskollärare som deltog i undersökningen.  
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1 Inledning 

Idag finns de rörliga bilderna så gott som överallt omkring oss, i våra smartphones, 

lärplattor och självklart även i våra TV-apparater. Nästan när som helst kan vi avnjuta 

ett videoklipp eller en filmupplevelse. Detta gäller givetvis även våra unga i samhället. 

Statens medieråd (2015) bekräftar att film är det dominerade medieanvändandet för 

barn i åldersgruppen 0-8 år. I undersökningen framgår det att 53% av barn i åldrarna 0-1 

tittar på tv och film. I åldrarna 2-4 konsumerar 90% film och siffran ökar ytterligare i 

åldrarna 5-8, där 97% konsumerar film. Dessa siffror bekräftar att film i hög grad är 

närvarande  i barnens värld. Denna digitalisering presenterar även nya utmaningar och 

möjligheter för skolväsendet. Moderna medier är idag en självklar del i förskolans 

verksamhet och ingår i förskolans uppdrag (Skolverket, 2010). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) poängterar att verksamheten ska utgå ifrån 

barnens erfarenhetsvärld och där har filmen en central roll. Läroplanen omnämner inte 

film specifikt, men däremot fastställs det att verksamheten ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sitt intresse för olika medier, så som bild och text. Film kombinerar dessa två 

uttrycksformer och tillhör därför bägge dessa medier. I förskolans arbete för att främja 

alla barns utveckling och lärande är skapande aktiviteter samt kommunikation genom 

olika uttrycksformer centralt. Bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse är 

verktyg som barn i verksamheten ska erbjudas. Multimedia och informationsteknik 

fyller där en viktig funktion. Alla dessa uttrycksformer och medier bör förskolan 

använda sig av, i både skapandeprocesser och i tillämpning (a.a.). 

Under min VFU har jag erfarit olika inställningar gällande filmens pedagogiska roll i 

verksamheten. Syftet med att ha filmvisning för en barngrupp har spänt över en rad 

olika områden. Vissa filmvisningar har skett med ett tydligt lärobjekt i åtanke och andra 

för att barngruppen varit livlig och ”behövt landa”. Detta väckte min nyfikenhet kring 

vilka föreställningar som råder kring filmen och dess roll i förskolan. 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattning om film som pedagogiskt 

verktyg. Studien ämnar att lyfta förskollärares tankar om film som ett pedagogiskt 

verktyg i förskolans praktik och ska förhoppningsvis kunna agera som ett vetenskapligt 

bidrag i det undersökta ämnet.  
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2 Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel presenteras filmens roll i samhället och skolväsendet. Kapitlet 

behandlar tidigare forskning och litteratur där filmpedagogik, barn och mediaintryck, 

film och lärande samt film som verktyg för normkritik berörs. 

2.1 Filmens demokratiserande roll i samhälle och skola 

Olson och Boreson (2004) menar att medier har en rad olika funktioner i vårt samhälle. 

Författarna presenterar fyra centrala funktioneratt meddela och informera medborgare 

om vad som pågår i samhället, att stötta rätten till yttrandefrihet, att stimulera våra 

sinnen genom estetiska upplevelser samt att inbjuda till ställningstaganden genom att 

människor får reagera och skapa sin identitet. Dessa fyra funktioner visar att medier har 

en stor betydelse i det demokratiska samhället genom att erbjuda demokratiska 

förutsättningar. Att medvetandegöra elever i skolan om filmens demokratiserande roll, 

såväl som skolan som i förskolan, har därför en demokratisk betydelse och relevans. 

De rörliga bilderna har en central roll i samhället och inom den pedagogiska 

verksamheten, poängterar Eriksson (2016). Det har skett ett skifte av 

kommunikationsformer där det skrivna ordet inte längre är den dominerande 

kommunikationsformen utan det är i högre utsträckning de rörliga bilderna som 

dominerar hur vi kommunicerar. Detta introducerar nya utmaningar och efterlyser nya 

kompetenser hos medborgare och anställda inom utbildningväsendet. Eriksson (a.a.) 

formulerar begreppet filmkunnighet och menar att det är en demokratisk rättighet att ges 

förutsättningar att bemästra detta. 

Det finns ytterligare demokratiaspekter till varför film bör användas i skolan. Eriksson 

(2016) poängterar att skolan ständigt ska se till olika elevers förutsättningar och behov i 

undervisningen och att filmen där kan spela en betydande roll, eftersom människor lär 

sig och tillgodoser sig kunskap olika. För vissa elever fungerar skolans traditionella 

katederundervisning utmärkt, medan andra lär sig bättre genom rörliga bilder. Elever 

ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper genom olika medier och att använda skilda 

estetiska uttrycksformer och detta bör skolan ta hänsyn till och använda sig av. Film 

spelar därför en central roll i att demokratisera undervisningen i både förskola och skola 

(a.a.). 

Kress (2003) påpekar att det kan finnas faror i att låta digitala klyftor uppstå mellan 

olika samhällsgrupper. Även detta faller inom ramen för mediers demokratiserande roll. 

Klyftor riskerar att skapas när samhällets olika grupper ges olika förutsättningar att 

införskaffa en digital kompetens. Etnicitet, klass och kön är faktorer som kan bidra till  

digitala klyftor, som riskerar att resultera i sprickor i det demokratiska samhället.  

2.2 IKT och MIK i förskolan 

Information- och kommunikationsteknik, IKT, är samlingsordet för lagring, insamling 

och bearbetning av information (Tyrén, 2007). Medier som film, television, tidningar, 

radio och datorer omfattas av detta begrepp.  

IKT är en vital del av förskolans verksamhet, vilket står skrivet i förskolans läroplan 

menar Brodin och Lindstrand (2003). Författarna presenterar användandet av IKT i 
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förskolan ur tre centrala aspekter: inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten samt 

demokratiaspekten. Inlärningsaspekten innebär att tekniken ses som en möjlighet att 

skapa nya metoder och förutsättningar för lärande. Arbetssättet erbjuder på detta vis 

variation och inlärning kan ske på nya vis. Arbetslivsaspekten är framåtsyftande och 

lägger vikt vid att förbereda barnen i verksamheten för det kommande arbetslivet. 

Denna aspekt tar hänsyn till näringslivets och yrkeslivets syn på förskolans uppdrag. 

Demokratiaspekten innebär att alla barn har rätt till samma förutsättningar och rätt till 

en likvärdig utbildning (a.a.).  

Eriksson (2016) efterlyser begreppet MIK, Medie- och informationskunnighet, som en 

viktig, men ofta bristande kompetens i dagens skola. Carlsson (2013) definierar  

Mediakunnighet som ett brett begrepp som innefattar en mängd färdigheter och 

kunskaper. Kunskap om hur medierna fungerar, deras funktion som meningsskapande 

instrument och kunskap kring hur organisationen för medieindustrin ser ut ryms inom 

begreppet. Även kunskap om hur denna industri tjänar pengar ingår i begreppet samt att 

kunna använda sig av källkritik. Att kritiskt granska och klassificera det stora 

informationsflöde vi idag befinner oss i är en vital del av begreppet MIK. Eriksson 

(2016) tydliggör att mediakunniga medborgare är en förutsättning för ett demokratiskt 

samhälle och därför behöver medie- och informationskunnighet genomsyra förskola och 

skola. Det är en stöttepelare i arbetet kring yttrandefrihet (a.a.).  

2.3 Digital kompetens i förskolan 

 

Forsling (2011) menar att det i förskolans verksamhet tycks råda en rädsla, samt 

okunskap, för digitala verktyg och efterlyser en digital kompetens hos såväl barn som 

yrkesverksamma inom förskolan. Begreppet digital kompetens innebär att en person har 

grundläggande färdigheter inom IKT-teknik, alltså förmågan att bedöma, producera, 

lagra och komminucera genom digitala medier (a.a.).  

 

Den digitala kompetensen är även att betrakta som en kommunikativ kompetens 

(Forsling, 2011). I ett mediatätt samhälle är förmågan att behärska dessa ett sätt att  

kunna använda sig av fler ”språk”, och därigenom bemästra fler metoder för att 

komminucera. Att ges förutsättningar för en kommunikativ kompetens är en 

förutsättning för ett livslångt lärande och förskollärarens roll i denna utveckling är vital. 

Forsling (a.a.) poängterar att det krävs ett aktivt arbete med IKT-verktyg för att både 

barn och pedagoger ska kunna utveckla en digital kompetens. Arbetet behöver vara 

målstyrt och medvetet för att de digitala verktygen bäst ska kunna nyttjas. Forsling 

(a.a.) menar dock att många förskolor väljer bort arbetet med IKT och att det ofta är 

pedagogernas avsaknad av digital kompetens eller ointresse som ligger bakom detta. 

Forsling (a.a.) lyfter faran med detta och poängterar att ett omedvetet arbetssätt där de 

digitala verktygen enbart brukas som leksaker, utan ett samspel mellan barn och 

pedagoger, riskerar att breda ut de digitala klyftorna i samhället.  

 

2.4 Filmpedagogik 

 

Filmpedagogik är en estetisk lärprocess som uppmanar eleven till att titta på film aktivt, 

att samtala kring samt att skapa film (Janson, 2016). Filmpedagogik är alltså att lära ut 

förmågan att analysera filmens innehåll och värderingar på ett ingående plan (Eriksson, 

2016). Filmpedagogiken har som mål att göra elever filmkunniga i internetålderns 
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mängder av snabba bildflöden och det är via filmpedagogiken skolan kan göra elever 

filmkunniga, med start i förskolan. 

 

2.5 Barn och mediaintryck  

 
2.5.1 Perspektivtagande, interaktion och involvering  

 

Film kan ge upphov till olika former av känslor och effekter, menar Rönnberg (2006). 

Rönnberg presenterar tre centrala begrepp: perspektivtagande, interaktion och 

involvering. Perspektivtagande syftar till en persons förmåga att kunna placera sig i en 

annan människas situation och på detta vis kunna inta dennes perspektiv. Vid TV-

skärmen kan t.ex intensiva närbilder på ansikten i olika känslolägen ge förutsättningar 

för ett barn att inta denna karaktärs perspektiv. Denna förmåga är en hörnpelare i 

utvecklingen av moral, men även källkritik. Perspektivtagande tillåter en individ att 

granska t.ex en reklamskapare eller nyhetsskribents syfte med olika former av 

mediatexter (a.a.). 

 

Begreppet interaktion innefattar det samspel som sker mellan barnet och ett 

mediaverktyg (Rönnberg, 2006). Rönnberg menar att det i samspelet mellan ett barn 

och TV finns en ömsesidig koordinering av tankar och medvetna handlingar. Större vikt 

bör dock läggas på den sociala interaktion som sker mellan de människor som deltar i 

mediakonsumtionen. Rönnberg poängterar emellertid att detta begrepp är främst är 

applicerbart på interaktiva medier, såsom tv-spel, men att det även för film besitter viss 

relevans (a.a.). 

 

Involvering kan översättas med att bli absorberad eller uppslukad av en mediabaserad 

upplevelse och fokuserar på deltagarens egna upplevda känslor, i kontrast till t.ex 

perspektivtagandet (Rönnberg, 2006). Eftersom en film är konstruerad för att 

konsumenten ska inta en fiktivs persons perspektiv är inte involvering relevant för 

filmupplevelsen utan är nästan uteslutande förekommande inom spelupplevelser. Det är 

dock möjligt att argumentera för att en film t.ex kan få personliga känslor att blomma 

upp, men detta förefaller spekulativt (a.a.). 

   
2.5.2 Meningsskapande, engagemang och empati 

 

Lindstrand (2008) har i sin studie undersökt en filmupplevelses påverkan på barn. I 

likhet med Rönnberg (2006) beskrivs barns perspektivtagande, interaktion och 

involvering men Lindstrand (2008) beskriver dessa effekter på ett annorlunda vis och 

bidrar med att konkretisera begreppen.  

 

Barnen stimuleras på en rad olika vis av filmen och barnen ger uttryck för både 

engagemang och meningsskapande under denna filmstund. Lindstrand (2008) väger in 

en rad olika innebörder i begreppen meningsskapande och engagemang. Språklig 

interaktion, gester, minspel, blickar, rörelser och kroppshållning ingår i dessa två 

begrepp. Lindstrand konstaterar att koncentrationsnivån hos barnen då de tittade på 

filmerna var hög, då barnen gav uttryck för ett fokuserat tittande. Barnen följde det som 

skedde på tv-skärmen med minspel som tog sig i uttryck i ledsna och glada miner, 

leenden, rynkade pannor samt blickar som delades både barnen emellan och mellan 

barnen och deras pedagoger. Barnen visade även sitt engagemang för det som skedde på 

skärmen genom att skratta, ropa, le, gestikulera och att härma (a.a.). 
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Barnen använder även sitt språk för att uttrycka sitt engagemang för det som sker i 

filmen (Lindstrand, 2008). Det kan ta sig i uttryck genom att barnen ställer frågor för att 

interagera med det som sker på skärmen men de använder sig även av konstateranden 

och benämningar. Detta kan ses som att barnen kategoriserar det de ser i enlighet med 

sin egen erfarenhetsvärld. (a.a.). 

Barn kan även tillföra nya saker till filmerna som inte finns representerat i filmen. 

(Lindstrand, 2008). Även detta är en form av meningsskapande.  Barnen ges då 

möjlighet att skapa egna berättelser utifrån innehållet. Ett exempel på detta i 

Lindstrands (a.a.) undersökning är att ett barn utbrister ”Haj!” och pekar på skärmen när 

filmen visar vatten. I själva verket innehåller inte scenen någon haj utan detta förefaller 

som en tolkning barnet gör på egen hand baserad på vad man tidigare upplevt. I denna 

situation tillskriver barnet filmen ännu ett händelseförlopp och ännu en berättelse har 

skapats hos barnet. Vanligt är även att barnen drar paralleller mellan sin hemmamiljö 

och det som sker i filmen (a.a.). 

Lindstrand (2008) redogör även för ett sorts mellanläge mellan meningsskapande och 

engagemang som han väljer att benämna som empati. Under filmstunden uppstår 

tillfällen då någon av de berörda karaktärerna riskerar att, eller blir, ledsna. Vid samtliga 

av dessa tillfällen reagerar minst ett utav barnen med att göra en medlidsam min eller att 

själv se ledsen ut (a.a.).  

 
2.5.3 Fiktiva karaktärer som förebilder och moraliska kompasser 

Fiktiva karaktärer som figurerar i film och TV:s värld, så som superhjältar, hjälper barn 

att forma sin identitet men uppmanar även till etiska ställningstaganden och presenterar 

moraliska dilemman (Martin, 2007). Martins studie beskriver att superhjältarna som 

florerar i barns liv har en moralisk och etisk inverkan. Egenskaper som att hjälpa andra 

och att vara rättvis är viktiga egenskaper som barn pekar ut som relevanta hos 

superhjältar och studiens resultat visar att barnen även värderar dessa egenskaper hos 

sina medmänniskor och kamrater. Dock problematiserar Martin (a.a.) superhjältarnas 

metoder för att lösa vissa konflikter då de ofta tar till våld, men konstaterar i slutändan 

att de superhjältar som agerar i filmens värld ofta agerar starka, positiva förebilder för 

barn. 

2.5.4 Våldsamma filmers inflytande 

 

Von Feilitzen (2010) menar att representationer av våld i tv och film kännetecknas av 

att det är synliga, fysiska våldshandlingar, men att även hot om våldshandlingar ryms 

inom definitionen. Överlag har forskningen kring våld i medier kretsat kring de 

våldsamheter som gestaltas i fiktiva verk, inte det våld som förekommer i t.ex 

nyhetsrapporteringar (a.a.). 

 

Barn kan påverkas negativt av att se våldsyttringar på film och detta kan ta sig uttryck 

på olika vis (Von Feilitzen, 2009). Det är särskilt vanligt, i synnerhet hos yngre barn, att 

imitera det de ser på tv-skärmen. Imitation av vad som verbalt sägs i filmen är vanligt 

men även att utföra gestaltade våldshandlingar. Dock poängterar Von Feilitzen (a.a) att 

det är relevant att skilja på handling och dess intention. Det är svårt att avgöra huruvida 

handlingen hade en aggressiv avsikt eller ej (a.a.). 
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2.5.5 Koncentrationssvårigheter 

 

Christakis, Zimmerman, DiGiuseppe och McCarty (2004) har i en studie undersökt 

huruvida det finns ett samband mellan intensivt tv-tittande i unga år och 

koncentrationssvårigheter senare i barndomen. Resultatet visade att långvarigt tv-

tittande i åldrarna 1-3 år kan vara en bidragande faktor till koncentrationssvårigheter då 

barnen fyllt 7 år. Författarna efterlyser att åtgärder kan vara nödvändiga för att förhindra 

detta, så som att begränsa små barns tv- och filmkonsumtion, vilket även är att ta i 

beaktande inom vårt skolväsende (a.a.). 

 

2.6 Historisk kritik gentemot mediet 

 

Rönnberg (2008) menar att med nya medier följer nästan omedelbart invändningar 

gentemot användandet där effekterna på unga främst har fått ta centrum. Film har en 

lång historia av kritiska röster riktade mot sig. Historiskt har mängder av kritik och 

kommit och gått gentemot film.  Kritiken har spänt över att film kan förslappa 

uppmärksamhetsförmågan, leda till nervösa psyken och framkalla epilepsi (a.a.). 

Rönnberg visar att film historiskt ansetts störa små barns hjärnutveckling, 

språkutveckling och förmåga till fantasi. Rönnberg lyfter att mediaintryck hos barn 

fortfarande kritiseras, men att dessa historiska röster ibland lever kvar idag. 

 

2.7 Film och lärande 

Lärande syftar till en utveckling av en persons kunskaper, attityder, färdigheter och 

förmågor (Rönnberg, 2006). Rönnberg (a.a) identifierar tre olika lärandetyper vid namn 

formellt lärande, icke-formellt lärande samt informellt lärande. Det skolbaserade, 

lärarledda och framtidsriktande lärande som genomsyras av bedömning och olika 

former av nivåer kallas för formellt lärande och sker i stor utsträckning i Sveriges 

skolsystem. Icke-formellt lärande innebär en strukturerad, men frivillig aktivitet som 

vårnadshavare ofta tar initiativ till, t.ex danskurser eller scouterna. Det informella 

lärandet präglas av att det är barnet själv som tar initiativet. Ofta sker detta lärande 

tillsammans med kamrater på fritiden eller under olika former av lekar. Lärandet kan 

därför anses som oavsiktligt och i detta informella lärande spelar medier, så som film en 

central roll (a.a.).   

Inom filmpedagogiken är all film undervisningsfilm och erbjuder möjligheter att 

inhämta kunskap från många olika håll (Cojnby, 2016). Filmmediet öppnar dörrar för 

att fläta samman teori, praktik och skolans olika ämnen. Att med en filmupplevelse som 

grund se bortom innehållet är att använda mediet som verktyg för lärande. Genom 

filmanalys kan lärare erbjuda ämnesfördjupning och träning av filmmediets 

kommunikation och språk. En film som t.ex Ronja Rövardotter går att använda som 

språngbräda för ämnesorienterat lärande.  Filmen kan därför agera ”inkörsport” till olika 

ämnen samt lärandeobjekt inom förskola och skola (a.a.). 
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2.7.1 Film och språkutveckling 
 
Fast (2007) visar i sin studie att barns möten med populärkultur gynnar deras läs- och 
skrivutveckling. Fast beskriver begreppet populärkultur som en kultur som konsumeras 
av ett stort antal människor och där filmen har en självklar del. Studien visar att barn i 
förskolan engagerar sig i läs- och skrivövningar genom sina möten med populärkultur, 
långt innan de börjar grundskolan (a.a.). 

Genom sina möten med fotografier, bilder, tv och datorspel kommer barnen tidigt i 

kontakt med visual literacy, en visuell läskunnighet (Fast, 2007). I sina möten med 

dessa medier lär sig barn att tolka symboler, ikoner och bilder som är laddade med olika 

budskap. Visual literacy innebär att kunna ”läsa” innehållet i bilder och detta är 

kulturellt präglat. Bilders språk och grammatik finns överallt i vårt samhälle och en och 

samma bild kan ha olika innebörder. Fasts studie fastställer att barn rör sig i en rik 

textbaserad värld genom den populärkultur de konsumerar och att förskola och skola 

bör se detta som en möjlighet. (a.a.). 

Linebarger och Walkers (2005) studie undersöker huruvida barns film och tv-

konsumtion påverkar deras språkutveckling samt om valen av program och filmer har 

betydelse.  Studien visar att film kan ha positiv inverkan på barns ordförråd och 

förmåga att uttrycka sig, men att valet av program och filmer är av stor vikt. Material 

som är skapat med en tydlig intention att stimulera språket visade sig ha en positiv 

effekt på barnets ordförråd samt verbala förmåga att uttrycka sig, (a.a). Studien visade 

även att filmer och tv-program med ett bokliknande berättande, som dessutom var gjort 

med undervisning som syfte, gav mest positiva effekter. Barnprogram som adresserade 

barnet direkt gav även positiva utslag utifrån ett språkutvecklingsperspektiv (a.a.). 

Även March (1999) visar att det finns pedagogiska fördelar med att inkorperera den 

kultur barn konsumerar i undervisningen. Undersökningen utfördes på 6-7-åringar. 

March (a.a) menar att det är möjligt att, med populärkultur som språngbräda, kombinera 

skolan och hemmets värld, två världar som sällan möts, som kraftfullt verktyg för 

språkutveckling och engagemang. March använder sig av superhjältarna Batman och 

Batwoman i sin studie. Barnen fick bland annat i uppgift att skriva brev till 

Batman/Batmwoman, tillverka egna serietidningar och andra skrivuppgifter. Denna mix 

av populärkultur och undervisning visade sig leda till ett större engagemang hos de 

deltagande barnen där även barn som haft svårt eller varit ointresserade av skrivande 

visade stort intresse (a.a.). 

2.7.2 Film och naturkunskap 
 

Arroio (2010) presenterar i sin avhandling argument för hur film kommunicerar med 

den publik som den visas för. Studien utfördes med en sociokulturell inriktning och 

undersökte hur film kan användas som verktyg för naturkunskapsinlärning. En film 

överför inte endast innehållet från skärm till mottagare på ett statiskt vis, utan bidrar 

med många olika sorters effekter (a.a.). 

En film kan väcka känslor och minnen, skapa attityder, ge kunskap till mottagaren samt  

ha makt att påverka studenter och barn som få andra medier (Arroio, 2010). Film som 

medium har även en styrka som redskap eftersom en lärare kan ta lärobjekt ur givna 

sammanhang. Genom att behandla ett ämne eller ett lärobjekt med film så kan elever 

som tidigare haft svårt för vissa ämnen stimuleras i en mer stimulerande kontext. Om en 
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elev t.ex har svårigheter i ämnet naturkunskap kan en film som behandlar ämnet vara en 

mer lustfull ingång. Film har en förmåga att lyfta didaktiska ämnen ur tidigare låsta 

sammanhang (a.a.). 

2.7.3 Film och matematik 
 

Fish (2005) menar att pedagogiskt utformade tv-program och filmer kan ha en positiv 

inverkan på barns utvecklande av matematiska kunskaper. Tv och filmkunsumtionen 

hos unga kan ge positiva utslag på förmågor som problemlösande och att identifiera och 

hantera matematiska termer. Även barnens attityd gentemot matematik visade sig få en 

positiv inverkan av pedagogiska tv-program (a.a.). 

 

 

2.8 Film som verktyg för normkritik 

 

Filmer har förmågan att både agera ifrågasättare och förstärkare av samhällets rådande 

normer (Janson, 2016). Barnfilmer är ofta laddade med en medveten och stark vilja att 

uppfostra och har därför ofta som syfte att stärka de normer som anses rätt för 

tidsandan, men det finns även de som medvetet ifrågasätter dem. Filmen är därför ett 

möjligt medium att analysera vilka normer, ideologier, värden och tankar som 

genomsyrar vår tid. Vilka värderingar kring kön, sexualitet, funktion, etnicitet och klass 

är filmen laddade med?  Janson (a.a.) menar att film går att använda i arbetet med dessa 

frågor.  

 
2.8.1 Film och genus 
 

Siibak och Vinter (2014) har analyserat barns mediakonsumtion ur ett genusperspektiv 

samt vilka möjligheter arbetet kring frågor gällande genus och könsroller innehåller. 

Studien undersöker om det finns könsskillnader gällande vilka film-karaktärer som barn 

har som favoriter. Siibak och Vinter (a.a.) visade på stora skillnader, med bara några få 

karaktärer som bägge kön uppskattade. Pojkarna visade stort intresse för karaktärer med 

onda och goda parter, där en konflikt var i centrum. Hjältar och skurkar med 

övermänskliga krafter visade sig, generellt, vara pojkarnas favoriter ur mediavärlden. 

Studien visade att flickorna drogs till karaktärer som älvor och änglar. Även karaktärer 

som lilla sjöjungfrun, Pinocchio och Snövit nämndes som favoriter. Egenskaper som att 

vara rolig, godhjärtad och andra personlighetsdrag värderades högt hos flickornas 

favoriter (a.a.). 

I leken ges barn tillfälle att både utmana och reproducera samhällets könsnormer (Siibak 

& Vinter, 2014). Författarna uppmuntrar pedagoger att använda kännedomen om barns 

favoritkaraktärer i undervisningen, för att på så vis utmana könsroller och stereotyper 

(a.a.). 

 

2.9 Teoretiskt perspektiv 

Vygotiskij menade att lärande sker i mänskliga möten och kulturella kontexter och att 

det är genom vårt samspel med andra som utveckling sker. (Säljö, 2010). Vygotskij 

(a.a)  menade att en utgångspunkt för den sociokulturella synen är att lärande sker i allt 

mänskligt handlande och inte är exklusivt för någon särskild kontext eller miljö. Säljö  

(2000) menar att den sociokulturella lärandetraditionen betonar att samtal och 
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kommunikation är en stöttepelare för lärande och utveckling. Samspel ger barn 

möjlighet att ta in flera metoder för att resonera och tänka. När barn komminucerar och 

samspelar tillsammans med andra barn sker lärande och individers olika erfarenheter 

och personlighetsdrag utgör grunden för att det ska kunna ske (a.a.). 

Vygotskij (Säljö, 2000) menade att begreppet mediering är centralt inom den 

sociokulturella lärandetraditionen. Vygotskij (a.a) särskiljer två olika sorters redskap; de 

fysiska samt de språkliga. Fysiska redskap syftar till praktiskt konstruerade redskap som 

människan utvecklat för att lösa problem och för att effektivt kunna agera i sin omvärld. 

Exempel på fysiska redskap kan vara en hävstång eller en lampa. I begreppet språkliga 

redskap vägs sådant vi människor använder för att kommunicera och samspela med i, 

där samtalet och språket har en central roll. När människor agerar i sin omvärld och 

tillägnar sig kunskap, sker en mediering av de kulturella redskap människan konstruerat. 

Inom den sociokulturella synen på lärande är mediering ett centralt begrepp som syftar 

till att människor sällan står i direkt kontakt med vår verklighet utan att den förmedlas 

till oss genom att vi medierar de kulturella redskap vi konstruerat (a.a.). 

 

Vygotskij påpekar att när en människa lär sig en ny färdighet är steget inte långt till att 

samma person kan bemästra ytterligare färdigheter (Säljö, 2010). Barnet befinner sig då 

i den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är ett stadie i en 

persons utveckling då nya färdigheter finns inom räckhåll, men personen kan behöva en 

vägledare för att nå kunskapen, till exempel en lärare eller en kamrat som stöd (a.a.). 

Genom samspel och kommunikation stöttar vägledaren lärandet och då kan barnet 

erövra kunskap och färdigheter som inte hade varit möjligt på egen hand.  Vägledaren 

kan utmana barns sätt att tänka och på så vis ge ett underlag för att utveckling och 

lärande ska kunna ske (a.a.). 
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3 Syfte 

Denna undersöknings syfte är att undersöka förskollärares uppfattning om film som 

pedagogiskt verktyg.  

Frågeställningar: 

• Hur ser förskollärare på filmens pedagogiska roll i verksamheten? 

• Vilket syfte har förskollärare med att använda film i verksamheten? 

• Vilka föreställningar har förskollärare kring filmens pedagogiska egenskaper?  
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4 Metod 

I metodkapitlet redovisas och beskrivs den metod som använts i studien. Därefter följer 

en genomgång av undersökningsinstrument och en beskrivning av urvalsgrupp. Detta 

följs upp av datainsamling och analys samt vilka etiska ställningstaganden studien tagit 

hänsyn till. Kapitlet avslutas med metodkritik. 

4.1 Kvalitativ metod 

Eftersom studiens syfte var att undersöka subjektiva uppfattningar valdes en kvalitativ 

metod. Kvalitativa metoder är lämpliga när studien avser att få komplexa, djupgående 

svar från respondenter och även för att upptäcka samband, teman och mönster (Trost, 

2010). Studien har även en fenomenologisk ansats. Den fenomenologiska 

forskningsansatsen inriktar sig på att beskriva människors uppfattningar och känslor 

kring olika fenomen. 

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Datainsamlingen utfördes genom enskilda intervjuer som följde en intervjuguide 

(Bilaga A). Frågorna var öppna för att ge respondenten möjlighet till komplexa och 

utförliga svar. Intervjuerna var semistrukturerade i sin utformning. En semistrukturerad 

intervju bidrar med flexibilitet mellan respondent och forskare. Respondenten tilläts 

utveckla tankar och resonemang, samtidigt som en tydlig struktur behölls. Relevanta 

följdfrågor ställdes så att respondenten kunde utveckla svar och resonemang. 

(Densecombe, 2009) 

4.3 Urval 

Urvalet bestod av fyra förskollärare som kontaktades via deras förskolechefer. Kriteriet 

för urvalet var att respondenterna var utbildade förskollärare. Respondenterna valdes 

utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna sedan tidigare var 

kända för forskaren. De förskolechefer som visade intresse rekommenderade sedan 

respondenter. Utöver ett bekvämlighetsurval tillkom även den så kallade 

”snöbollseffekten” vilket innebär att de redan valda respondenterna tillfrågade kollegor 

på sina arbetsplatser om även de ville delta i studien. Detta påverkade urvalet att de 

ursprungliga tre respondenter som valdes blev fyra.  

 

4.4 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades förskolechefer så att de kunde godkänna att studien 

genomfördes på deras förskola. De chefer som önskade att förskollärare på deras 

arbetsplats skulle delta rekommenderade sedan potentiella respondenter. Sedan 

bestämdes tid och plats för intervju genom e-post. I mailkontakten skickades även ett 

missivbrev (Bilaga B) ut som förklarade undersökningens syfte, samt de etiska krav 

undersökningen tog hänsyn till. Det skickades även ut en intervjuguide (Bilaga A) som 

underlag till respondenterna. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter vardera och ljudet 

spelades in på en Ipad. Intervjuerna genomfördes i enskildhet i personalrum på 

respondenternas respektive förskolor. 
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4.5 Analys, bearbetning och redovisning av data 

När datan samlats in påbörjades analysprocessen. De inspelade intervjuerna överfördes 

till en dator där transkribering påbörjades. Processen inleddes sedan genom en 

innehållsanalys av den insamlade datan som sedan  användes för att belysa värderingar 

och idéer i intervjusvaren.  

För att utföra en grundlig analys och för att finna regelbundenheter och teman i svaren  

påbörjades sedan en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Syftet med den tematiska 

analysen var att empirin skulle ge svar på studiens syfte och frågeställningar och den 

tematiska analysen brukades för att finna mönster och skillnader i den insamlade datan.  

Utifrån den tematiska analysen och studiens forskningsfrågor bildades sedan kategorier 

och underkategorier som utgör studiens resultat. Kategorierna döptes till: filmens 

pedagogiska roll, syftet med filmvisning samt filmens pedagogiska egenskaper. 

Resultatet redovisades i form av löpande text och citat. Namnen som förekom i 

resultatredovisningen är fingerade för att garantera respondenternas anonymitet. 

 

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Studien genomfördes utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 

Forskning är en vital del av i utvecklingsarbetet av vårt samhälle, men det krävs att 

arbetet präglas av hög kvalitet och principerna ligger till grund för detta. Alla fyra 

respondenterna blev informerade om dessa innan studien genomfördes. 

Informationskravet 

Varje forskningsprojekt har en skyldighet att informera respondenterna vad studiens 

syfte är. Respondenterna kontaktades via mail som innehöll tydlig beskrivning av 

studiens syfte samt ett missivbrev (Bilaga B). 

Samtyckeskravet  

Respondenterna ska ges makt att kontrollera i vilken grad de önskar medverka. 

Respondenterna ska ges tillåtelse att avbryta sin medverkan när helst de önskar och att 

deltagandet ska vara helt och hållet frivilligt. Respondenterna informerades om detta i 

det missivbrev (Bilaga B) som skickades ut. 

Konfidentialitetskravet 

Informanterna i en studie skall garanteras anonymitet. Forskaren ska förvara all 

information gällande informanterna på ett sätt som garanterar att de förblir anonyma. 

Utomstående ska inte kunna komma över uppgifter om dem som deltagit i den 

genomförda studien. Anonymitetskravet förklarades i missivbrevet (Bilaga B) där 

respondenterna garanterades dels anonymitet, dels att den insamlade datan skulle 

kasseras efter studiens slut. 

Nyttjandekravet 

Detta krav ska garantera att all insamlad data används för studiens syfte och ingenting 

annat. Respondenterna delgavs denna information i missivbrevet (Bilaga B). 
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4.7 Metodkritik 

Undersökningsinstrumentet, kvalitativ intervju, bedömdes som lämplig i denna studie 

då syftet var att undersöka uppfattningar samt föreställningar kring ett fenomen. I en 

intervju förmedlas dock enbart vad respondenten påstår att hen gör, inte vad hen faktiskt 

gör. Vad som verkligen sker kan en intervju inte ge svaret på. För att kunna studera 

detta krävs observationer på plats. 

Urvalsformen riskerade även att påverka den insamlade datan. Eftersom förskolechefer  

först kontaktades, som i sin tur gav förslag på respondenter, fanns det en risk att 

cheferna styrde urvalet. Med tanke på att ämnet som undersöktes knappast var av någon 

känslig natur var denna risk inte överhängande. Studien gav därför tillit att låta cheferna 

bidra till urvalet.  

Inspelningsapparaten eller det faktum att intervjun spelades in, riskerade att hämma 

informanten och de svar som gavs (Densecombe, 2009). Respondenternas svar kunde 

därför bli tillgjorda eller oärliga och detta kan ha påverkat forskningens validitet. En 

respondent upplevdes som distraherad av det faktum att intervjun spelades in. Hen var 

orolig över hur hens röst skulle låta på ljudupptagningen och berättade att hen var 

obekväm att höra sin egen röst på inspelning. Innan intervjun påbörjades försäkrades 

respondenten ännu en gång om att obehöriga ej hade tillgång till inspelningen, vilket 

tycktes lugna respondenten.  

4.8 Validitet och tillförlitlighet 

 

Med validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning menas huruvida den insamlade datan 

är träffsäkra och datans validitet kontrolleras genom att försäkra läsaren att 

undersökningen utförts med god praxis. (Densecombe, 2009). I denna studie 

kontrollerades detta genom en kort respondentvalidering efter att intervjun ägt rum. 

Respondenten fick frågor efter den genomförda intervjun huruvida hen kände sig nöjd 

med inspelningen, och om det är någon fråga hen ville återkomma till och utveckla. 

Tillförlitlighet syftar till huruvida resultatet reflekterar verkligheten eller resultatet blev 

slumpartat (Densecombe, 2009). I en kvalitiativ studie är forskarens egna person en så 

pass tydlig del av undersökningsinstrumentet,vilket medför komplikationer om andra 

forskare ska kunna upprepa studien och få liknande resultat. Därför krävdes ett neutralt 

tillvägagångssätt där stort fokus lades på att förutsättningarna för alla intervjuer var så 

lika varandra som möjligt. Studien var noggrann med att tillhandahålla respondenterna 

samma information om studiens syfte samt de etiska krav studien tog hänsyn till. 

En faktor som stärkte studiens tillförlitlighet var att intervjuerna spelades in och därför 

kunde forskare och respondent ha ögonkontakt och bygga en tillitsfull relation. Inför 

varje intervju spelades även ett kortare samtal in, dels för att konstatera att tekniken 

fungerade, och dels för att skapa ett avslappnat klimat mellan intervjuare och 

respondent som tillät misstag och ärlighet. Intervjuguiden har även använts som verktyg 

för att stärka studiens tillförlitlighet eftersom den garanterade att respondenterna fick 

samma frågor ställda till sig. På så vis minimerades skillnader och variabler i 

respondenternas svar som annars hade kunnat påverka tillförlitligheten på ett negativt 

vis.  
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5 Resultat 
I följande kapitel redovisas det resultat studien givit utifrån kategorier och 

underkategorier som arbetats fram under analysen av data. Kategorierna utgår ifrån 

studiens tre frågeställningar och följs av underkategorier som framkommit under 

bearbetningen av data. Sist följer en sammanfattning av resultatet. De namn som 

förekommer i resultatdelen är fingerade för att upprätthålla respondenternas anonymitet. 

 

5.1 Filmens pedagogiska roll 

 

Respondenterna framförde att filmens pedagogiska roll i verksamheten var liten och att 

de inte jobbade aktivt med verktyget. Flera av respondenterna förhöll sig kritiska till 

användningen av film i verksamheten och menade att barn redan tittar på mycket film 

hemma. Dock lyfte även de kritiska respondenterna att de använt film som verktyg för 

att förmedla information samt för att introducera ämnen och teman. En respondent, 

Sara, berättade att hon använt film för att ge barnen en ”aha”-upplevelse kring ett 

fenomen eller specifikt lärobjekt. Sara använde då film för att komma igång med ett 

arbete. 

 

 
Det kan ju vara som introduktion av någonting nytt. Då tycker jag att det kan fungera bra. 

Det är ju lättare att fånga många runt en film än runt, kanske en praktisk situation (Sara). 

 
 

Sara upplevde att film kan fungera som en inledning för ett nytt område i verksamheten 

och upplevde att en film lättare fångar barns uppmärksamhet. Samtliga respondenter 

nämnde att de använt film för att fånga barnens intresse och berättade att det kan vara en 

utav anledningarna till att de ansåg att det är lämpligt att använda sig av film som 

pedagogiskt verktyg för att introducera något nytt för en barngrupp. En respondent lyfte 

att hen hellre använde sig av annat pedagogiskt material än film eftersom hen ansåg att 

film inte tillät kommunikation med barngruppen, men berättade att hen kunde tänka sig 

att visa en film utifrån förskolans aktuella temaarbete som en start. 

 

Filmen som kulturbärare 

Enligt respondenterna kan filmen vara betydelsefull som kulturbärare i den pedagogiska 

verksamheten. Vikt lades på filmens förmåga att skildra och bidra med stämning vid 

olika högtider och årstider. Jonas lyfte filmens pedagogiska roll när julafton närmar sig. 

 

 
Som vid jul, då kan jag tycka att det kan vara mysigt att visa en julfilm. ”Astrid 

Lindgrens Jul” när någon bakar pepparkakor, då blir det ju också lite av ett lärande, att de 

(barnen) får se lite vad man kan göra när det är jul (Jonas) 

 
 

Jonas berättade hur han använde filmen som stämningsförmedlare i juletider. Jonas lyfte 

att filmen kan förmedla ett lärande kring aktiviteter och händelser som hör julafton till. 

Ett flertal respondenter lyfte filmens pedagogiska roll vid juletider. Två respondenter 

berättade att de använt sig av adventskalendern i verksamheten. Barngruppen fick se ett 

avsnitt om dagen och filmvisningen blev då en sorts rutin. I slutet av filmen utfördes ett 

experiment som pedagogerna sedan försökte utföra i verkligheten tillsammans med 

barngruppen, för att på så vis koppla samman vad de sett på adventskalendern med den 

pedagogiska praktiken. En respondent berättade att hen utmanade barnen vidare genom 
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att ställa frågor till barnen kring vad som hände i experimentet på filmen för att belysa 

viktiga begrepp för barngruppen som kunde förekomma i filmklippet. En annan 

respondent, Karin, berättade att hon använt film för att förmedla känslan av en årstid. 

 

 
Till exempel om man visar ”Barnen i Bullerbyn” så kanske man tänker att ”nu är det 

sommar” och vi vill få skolavslutningsstämning för att det är juni (…) och det är ju också 

ett kulturarv, och det är förr i tiden och man får kunskap om hur det var förr, kultur, 

historia (Karin) 

 
 

Här underströk Karin filmens pedagogiska roll som kulturbärande, men lyfte även att 

filmen har en roll att förmedla sommarstämning. Barnen fick ta del av kulturarvet och 

Karin vävde in att många olika områden av lärande fanns inbäddat i detta. 

 

Film som komplement till pedagogernas kunskap 

Film har en roll som informationsförmedlare i verksamheten och är lämpligt att använda 

för att följa barnens egna intressen, menade ett flertal respondenter. Respondenterna 

berättade att film kunde bidra med information kring områden och ämnen som 

respondenterna själva upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap om. En 

respondent berättade att en barngrupp visat ett stort intresse för grävmaskiner och att en 

nyfikenhet kring hur grävmaskinerna fungerade väcktes. Respondenten valde att visa en 

film eftersom hen upplevde att hen själv inte hade tillräckliga kunskaper kring området 

grävmaskiner. En annan respondent, Sara, berättade att hon har använt film som metod 

för att utmana barnen i att leta fakta. 

 

 
I höstas, då hade vi mycket med natur och tittade mycket på film om igelkotten (…) Så 

delades de in i olika grupper och så fick några söka sitt svar genom att titta på någon film 

och någon kanske fick söka sitt svar på Ipaden. Så de fick testa olika sätt att söka 

information (Sara) 

 
 

Sara berättade att hon har haft aktiviteter i verksamheten där barnen fick pröva olika 

verktyg för att hitta fakta och information. Sara använde verktyget för att barnen skulle 

få pröva på olika former av att navigera genom informationsflöden. 

 

Respondenterna belyste film och arbetet med de barn som har annat modersmål än 

svenska. En respondent belyste att det fanns svårigheter med att stimulera 

språkutvecklingen hos barn som inte talar svenska. Respondenten berättade att deras 

förskola inte hade tillgång till någon tolk, men lyfte att de visat filmklipp på andra språk 

än svenska för att stimulera barnen i sitt modermål. Respondenten menade att eftersom 

hen inte själv talade det aktuella språket använde hen filmklipp för att stimulera deras 

modersmål. 

 

Film som ett evenemang 

En återkommande aspekt av filmens roll i den pedagogiska verksamheten var att 

använda den som ett sätt att bryta vardagen. Karin berättade att film kunde användas för 

att signalera att det var en speciell dag och att filmvisningen var en särskild händelse. 

 

 
Mycket som Fredagsmys typ. En happening- (…) Något utöver det vanliga lite, kanske. 

Man gör popcorn och lite så här ”idag ska ni få kolla på en film” (Karin) 
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Karin lyfte att hon använt film som ett verktyg för att signalera att något speciellt ska 

ske. Filmvisningen förstärktes av att barnen gavs något speciellt att äta. Ett flertal av 

respondenterna lyfte att film borde användas sparsamt i verksamheten och en oro över 

att  verktyget agerade barnvakt lyftes. Användes verktyget för ofta i verksamheten och 

för att bara låta tiden gå var användningen meningslös, menade en respondent. Filmens 

roll i verksamheten är inte att vakta barn eller att enbart användas som förströelse, 

menade respondenten. 

 

5.2 Syftet med filmanvändning 

 

Syfte, planering och urval 

Flera respondenter betonade vikten av att en filmvisning hade ett tydligt pedagogiskt 

syfte och inte användes slentrianmässigt. Syftet med en filmvisning kunde vara att följa 

barnens egna intressen, att utmana barnen i olika experiment samt att lyfta specifika 

delar av läroplanen. En respondent lyfte att så länge syftet var tydligt formulerat med en 

filmvisning kunde hen bruka verktyget i samtliga av förskolans läroplansmål.   
 

 
Jag skulle tänka på vad det är för språk, eller om det är något som barnen skulle tycka är 

läskigt på något vis. För det ska ju inte vara något som ger en dålig upplevelse (Jonas) 

 
 

Jonas menade att språkbruket togs i beaktande då han valde film. Jonas lade även vikt 

vid att innehållet inte skulle skrämma barnen. Sara menade att den pedagogiska 

verksamheten ska agera komplement till hemmet och därför borde erbjuda annat 

material.  

 

Sedan vet man ju att alla föräldrar inte uppskattar det och alla barn uppskattar inte det, så 

jag tycker att vi kan erbjuda andra saker (Sara) 

 

Sara menade att det finns vårdnadshavare och barn som inte är positiva till att det visas 

film på förskolor och menade att verksamheten kan erbjuda andra saker än filmvisning. 

En annan respondent menade att eftersom en barngrupp består av väldigt många olika 

individer bör en pedagog vara noggrann i sitt filmurval och inte chansa. Respondenten 

tog även upp att hen vid de få tillfällen hen inte haft möjlighet att i förväg titta igenom 

filmen så har hen valt att visa något från SVT-play. Anledningen är att hen upplevde 

deras urval som tryggt och kontrollerat. Streamingtjänster som Youtube upplevdes som 

opålitliga. Sara lyfte även att en film kunna utmana barngruppens förståelse och 

kunskap 

 

Framförallt att dem ska förstå tycker jag, eller att det i alla fall kan utveckla förståelsen. 

De behöver ju inte förstå allt men att det kan ligga inom gränsen för vad man kan 

förvänta sig 
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Film och lärande 

Barn har olika metoder att lära och erövra kunskap och i förskolans verksamhet är det 

pedagogernas uppgift att möta varje barns olikheter i sitt lärande, menade ett flertal 

respondenter. Karin, framförde att film kan vara en bra metod för att möta barnens 

olikheter. 

 

 
Det står i läroplanen att alla barn är olika. Vi behöver olika sätt att ta in kunskap. Jag 

tänker att det kan fånga på ett starkare sätt för vissa barn. För att det passar dem bättre  

(Karin) 

 

 

Karin lyfte barns olikheter i att inhämta kunskap och menade att vissa barns blir mer 

intresserade om de får se på en film. En annan respondent ansåg att film kan fånga det 

lustfyllda lärandet hos vissa barn. Genom att presentera ett ämne eller ett dilemma 

genom en film kunde det lustfyllda lärandet tas tillvara. Film kan även användas som ett 

verktyg för att arbeta med empati i förskolan, menade Sara. Sara berättade hur hon 

använt utländsk film som ett verktyg för att öka förståelse i en barngrupp. 

 

De som inte får se på sitt modersmål ska få insikt i att det finns andra språk och kanske 

känna känslan av hur det är att inte förstå. Det kan ju komma barn som inte har någon 

svenska, och då kanske de barnen som har svenska som modersmål får förståelsen för 

”Oj! Så här kan det vara för min kompis här som inte förstår (Sara) 

 

 

Genom att visa filmer på andra språk än svenska sker ett empatiskt utbyte, menade Sara. 

Barnen kan få förståelse för de andra barn som inte pratar svenska. Sara tryckte på 

värdet att låta barnen få insikt i att det finns fler språk än svenska och hur det kan 

kännas att inte förstå. 

 

5.3 Filmens pedagogiska egenskaper 

 

Fördelar med film som pedagogiskt verktyg 

Respondenternas ansåg att film har pedagogiska fördelar. Film kunde agera 

intresseväckare, skapa lust och väcka nyfikenhet hos en barngrupp, menade flera 

respondenter. En respondent lyfte att verktyget kan locka och tilltala barn som annat 

material inte kan i samma utsträckning. Jonas berättade att han anser att film är ett 

pedagogiskt verktyg som är extra tydligt. 
 

Om det är en sak man ska lära sig någonting om, hur någon maskin fungerar till exempel, 

då tror ju jag att det är lättare att se det på en film. Jag tänker att där kan du se alla 

moment. Om jag läser och förklarar så tror jag att vissa barn, och även vuxna, kan ha 

svårt att se det i bilder (Jonas) 

 

Jonas förklarade att han ansåg att film är ett verktyg som tydliggör lärande eftersom 

tittaren får se alla delar i bilder. Jonas menade att både barn och vuxna ibland kan ha 

svårt att omvandla läst text till mentala bilder. Jonas berättade att en film kan göra en 

lärandeprocess enklare. 
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Nackdelar med film som pedagogiskt verktyg 

Respondenterna uttryckte vilka nackdelar de såg med film som pedagogiskt verktyg. Ett 

flertal av respondenterna problematiserade filmens roll och menade att en filmvisning 

lätt kunde agera barnvakt. Sara framförde att om film brukades utan att syftet var 

ordentligt genomtänkt riskerade verktyget att bli barnpassning. 

 

När man har använt det så har man ju tänkt på vad det ska ha för syfte, så det inte bara 

blir någon form utav barnvakt (Sara) 

 

Sara problematiserade att en nackdel filmen har är att den kan missbrukas och menade 

att pedagogen ska ha en intention med visningen. Även Hugo berättade vikten av att ha 

en tanke bakom filmvisningen samt värdet i att själv titta igenom innehållet innan han 

visade det. 

 

När jag gör det (visar en film) så har jag en tanke bakom (…) sen kan ju jag säga att jag 

sätter inte på vad som helst om barnen frågar om något, utan jag vill gärna kolla vad det 

är först (Hugo) 

 

 

Hugo uttryckte att han alltid har en tanke bakom en filmvisning och därför gärna ser 

filmen själv innan barnen ges möjlighet att välja film. Övriga respondenter lyfte att utan 

planering och ordentligt syfte kunde filmvisningen påverka barngruppen negativt. Om 

pedagogerna inte var noggranna med sin syftesformulering, planering och urval kunde 

oönskade effekter uppstå, menade flera respondenter. En film ska inte exponera barnen 

för reklam och innehållet ska inte vara för avancerat eller för svårt för barngruppen, 

menade flera respondenter. Jonas lade fram språkbruket som en faktor i 

urvalsprocessen. 

 

En annan respondent lyfte hälsoaspekter kring barns filmtittande och menade att om det 

används för mycket så kan mildare hälsoåkommor uppstå så som ont i ögonen samt 

huvudvärk. Sara reflekterade även kring att film eventuellt inte är lämpligt i skapande 

aktiviteter. En filmvisning kan ha svårt att förmedla känslan av att fysiskt skapa 

någonting menade Sara, men vidhöll att film kan användas som en introduktion till en 

skapande aktivitet. 

5.4 Sammanfattning 

 

I studien framkom att filmens pedagogiska roll i verksamheten var liten och att 

respondenterna inte arbetade aktivt med verktyget. En anledning till detta var att 

respondenterna ansåg att barn redan konsumerar mycket film i sin hemmiljö och att 

förskolan därför kunde därför använda sig av annat pedagogiskt material. 

Respondenterna lyfte även att film lätt kunde missbrukas som en barnvakt och användas 

slentrianmässigt. Film kunde däremot agera verktyg för att introducera nya ämnen och 

områden i förskolan. En filmvisning beskrevs som lämplig när en pedagog ville fånga 

barnens intresse för något nytt och som ett inledande steg till ett större arbete. 

 



  
 

19 

 

Respondenterna lyfte vikten av att en filmvisning användes med ett tydligt formulerat 

syfte. I studien framkom att pedagoger behövde ha en tanke med en filmvisning utifrån 

de mål styrdokumenten formulerat. Ett syfte med filmvisning kunde vara att nå alla 

olika barns lärstilar och metoder för att inhämta kunskap. Barns olikheter lyftes som en 

faktor som skulle tas hänsyn till och där film kunde spela en betydande roll menade 

respondenterna. Film hade även brukats som ett verktyg för barnen att bearbeta, leta och 

inhämta information där ett flertal IKT-verktyg använts. 

 

Ett användningsområde var även att bruka film som ett empatiskt verktyg, med 

inriktning på språk. Ett mångkulturellt perspektiv lyftes och film hade använts i arbetet 

med barn som talar annat modersmål än svenska. Syftet var då att stimulera 

modersmålet samtidigt som empati väcktes hos den övriga barngruppen. 

Respondenterna berättade även om urvalet av filmer som bedömdes lämpliga samt 

utifrån vilka kriterier filmerna valdes. Faktorer som anpassat och lämpligt språkbruk, att 

filmen var lagom utmanande och inte vara otäck vägdes in i val av film, berättade 

respondenterna.  

 

Film kan underlätta lärande hos vissa barn, menade en respondent. Filmens förmåga att 

visa rörliga bilder ansågs vara en pedagogisk fördel mediet har som ur en 

inlärningssynpunkt kan passa vissa barn bättre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

20 

 

 

6 Diskussion 
Diskussionskapitlet lyfter resultatsdelens mest intressanta delar i relation till 

bakgrundskapitlet och det teoretiska ramverket. Kapitlet avslutas med en diskussion 

kring pedagogiska implikationer i förskolans verksamhet samt förslag till framtida 

forskning. 

 

6.1 Filmens pedagogiska roll 
 

Uppfattningen att film fångar och engagerar en barngrupp främträder som mediets 

främsta styrka i studiens resultat. Lindstrand (2008) lyfter att film interagerar med 

tittaren och att barn ofta ger uttryck för ett aktivt och intensivt tittande. Barnen i 

Lindstrands (a.a) undersökning interagerade med det som skedde på tv-skärmen genom 

att konstatera vad som skedde, använda kroppsspråk samt att koppla filmens innehåll till 

sin egna erfarenhetsvärld (a.a.). Lindstrand (a.a) presenterar belägg för att barn ägnar sig 

åt ett meningskapande utifrån sitt starka engagemang för det som sker på skärmen. I 

denna studie konstaterade pedagogerna att film engagerar och intresserar barngrupper 

men att det råder osäkerhet kring användningen av verktyget. Forsling (2011) lyfter att 

ett kvalitativt arbete med digitala verktyg präglas av ett medvetet förhållningssätt från 

pedagoger och ett målinriktat arbete. Utifrån Forslings (a.a.) resultat är det möjligt att se 

att barnens starka intresse för mediet i denna studie går att förvalta starkare. I studiens 

resultat framkommer att pedagogerna främst använder film som en introduktion för ett 

större och djupare arbete men inte hur barngruppens starka engagemang och intresse för 

mediet nyttjades.  

 

I studien framkommer att film används för att väcka empati, främst inom området språk. 

Studien visar att film används som språkstimulerare för barn med annat modersmål än 

svenska och för att bygga empati. Rönnberg (2006) menar att det sker ett 

perspektivtagande när barn tittar på film och låter dem inta andra människors synsätt. 

Rönnbergs (a.a.) teorier är möjliga att se återspeglas i denna studies resultat. Dock 

förhåller sig det perspektivtagande som framkommer i studien inte till filmens innehåll, 

utan snarare till de olika barnen i barngruppen. En tolkning kan vara att filmen här 

brukas utifrån Vygotskijs (Säljö, 2010) sociokulturella lärandetradition där lärande sker 

i samspel med andra och inom mänskliga kulturer. Filmen kan här agera som ett 

kulturellt redskap som medierar både lärandet gällande empati och språkstimulering. 

Det sociokulturella perspektivet återspeglas i denna situation, där filmen brukas för att 

påverka barnens relationer till varandra och därmed den gruppkultur barnen befinner sig 

i. En möjlig effekt av filmens medierande roll är därför att barnens samspel och 

samlärande blir lyft eftersom barngruppens kultur påverkas av arbetet med empati.  

 

En uppfattning som framkommer i studien är att barn redan tittar mycket på film i sin 

hemmiljö. I studien framkom att den förskolepedagogiska verksamheten därför borde 

bistå med annat pedagogiskt material. Fast (2008) menar att barn i tidig ålder rör sig i en 

text- och symbolrik värld via den populärkultur de konsumerar och att detta gynnar 

deras skriv- och läsförståelse. Fast (a.a) anser att denna kompetens bör tas tillvara inom 

förskolans verksamhet. Denna syn återspeglas ej i resultatet. Studien visar på en 

skillnad i synen på vilken kultur som bör brukas i hem- respektive skolmiljö. En möjlig 

tolkning till varför denna uppfattning framträder skulle kunna kopplas till Rönnbergs 

(2006) lärandenivåer eftersom det är möjligt att pedagogerna ser den kultur som brukas 

i hemmet som ett informellt lärande och det som sker i skolan som ett formellt lärande. 
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Måhända hålls arenorna sepererade för att särskilja de olika lärandenivåerna och 

understryka att hemmet och förskolan är två skilda arenor (a.a).  

 

6.2 Filmens demokratiserande roll 

 

I studien framkommer att film används som ett verktyg för barn att få navigera genom 

informationsflöden och leta fakta om ett i förväg bestämd ämne. Eriksson (2016) menar 

att lära sig om och att använda multimediaverktyg i förskola och skola är ett första steg 

till att utveckla en MIK-kompetens. Eriksson (a.a) menar att arbetet med att ge barn en 

MIK-kompetens är en demokratisk rättighet. Det är möjligt att koppla aspekten om 

MIK-kompetens till studien där barnen gavs möjlighet att leta fakta genom att titta på 

film. Om studiens resultat granskas utifrån Brodin och Lindstrands (2003) aspekter av 

IKT-användande i förskolan är det möjligt att se att filmanvändningen sker utifrån 

inlärningsaspekten. Inlärningsaspekten syftar till att teknik ses som möjligheter och 

möjliggör nya metoder för lärande (a.a). I studien framkommer att film används som en 

metod för barnen att leta fakta och information med och detta användande ger uttryck 

för att tekniken ses som en möjlighet för lärande. I studiens resultat återspeglas även 

demokratiaspekten, som syftar till att alla barn ska ges förutsättningar att lära sig om 

och via medier. I studiens resultat framkommer att barnen blivit uppdelade i grupper 

och att alla fick i uppgift att leta information via digitala verktyg, en faktor som går i 

linje med Brodin och Lindstrands (2003) IKT-aspekter.  

 

Studien visar att film brukas som ett verktyg för att fånga upp barns olika lärostilar och 

metoder för att inhämta kunskap. I studien framkommer uppfattningen att film är ett 

lärandeverktyg som kan passa vissa barn bättre än andra. Eriksson (2016) menar att det 

är en demokratisk rättighet att förskola- och skola tar tillvara på de olika metoder och 

tillvägagångssätt barn nyttjar i sitt lärande och att film kan vara en del av detta arbete. 

Studiens resultat visar på uppfattningar som tar hänsyn till denna faktor och det är 

möjligt att se kopplingar till mediering av kulturella verktyg utifrån en demokratisk 

aspekt eftersom filmen används för att fånga upp barns olika lärostilar (Säljö, 2000).  

 

Forsling (2011) liknar en digital kompetens i förskolan vid en språklig kompetens 

eftersom flödet av mediabilder idag är så högt. En digital kompetens utgör därför en 

förutsättning för det livslånga lärandet (a.a.). I studien framkommer uppfattningar som 

visar på ett osäkert förhållningssätt till hur film används och det framkom att det var 

vanligt att det inte arbetas aktivt med verktyget i verksamheterna. En tänkbar tolkning 

av detta förhållningssätt är den osäkerhet och rädsla Forsling (a.a) beskrivit kring 

användningen av digitala verktyg i förskolan. Forsling (a.a) lyfter att arbetet med 

digitala verktyg behöver präglas av ett medvetet och målinriktat arbetssätt från 

pedagoger för att en digital kompetens ska kunna ta fäste. Studiens resultat bekäftar 

dessvärre en del av de orosmoln som Forsling (a.a) formulerat där i synnerhet det icke-

aktiva förhållningssättet lyser starkast. 

  

6.3 Kritiska röster kring filmanvändning 

 

Pedagogerna i den utförda studien uttrycker en oro kring de potentiella risker en stor 

filmkonsumtion medför. I studiens resultat framkom uppfattningar att film kan ge 

upphov till mindre fysiska åkommor vid en stor konsumtion. Christakis et al (2004) 

diskuterar potentiella risker med film som verktyg och menar att det kan finnas ett 

samband mellan en intensiv filmkonsumtion i unga år och att utveckla 



  
 

22 

 

koncentrationssvårigheter senare i livet.  Christakis et al (a.a.) menar att 

filmkonsumtionen därför bör regleras i hem- och skolmiljö, en uppfattning som 

återkommer i denna studies resultat. Pedagogerna i den utförda studien lyfter vid ett 

flertal tillfällen att användningen av film i förskolans praktik bör regleras. I studien 

framkommer uppfattningar att användandet bör följa restriktioner gällande hur ofta och 

hur länge det brukas i verksamheterna, vilket går i linje med det resultat Christakis et al 

(a.a.) utrönt.  

 

I studien framkommer att valet av vilka filmer som ska visas i verksamheten är en viktig 

process. Linebarger och Walker (2005) betonar att det är av stor vikt att de filmer som 

visas i verksamheten är skapade med pedagogiska intentioner och för att stimulera 

särskilda lärobjekt, en uppfattning som återfinns i studien. I studien framkommer 

uppfattningen att det är pedagogens syfte med filmvisningen som är den kraft som 

främst styr urvalsprocessen och att stor omsorg läggs på att hitta filmer som stimulerar 

de pedagogiska mål läraren har med en filmvisning. I studien framförs vikten av att en 

pedagog själv ser igenom filmen först för att bekräfta att pedagogens syfte och filmens 

innehåll går i linje med varandra. Utifrån denna syn på urvalsprocessen, där pedagogens 

intentioner är den starkast styrande kraften, blir infallsvinkeln barns inflytande en punkt 

värd att belysa. Fast (2008) och March (1999) lyfter värdet i att utgå från den 

populärkultur som barnen själva är intresserade av för att skapa lärandesituationer. 

Uppfattningarna som förekommer i studien ger uttryck för att urvalsprocessen utgår från 

ett vuxet perspektiv som kan begränsa barnens möjlighet till inflytande.  

 

En aspekt som lyfts i studien är att den film som väljs ska vara utmanande för 

barngruppen. Barngruppens förståelse ska stimuleras och svårighetsgraden ska ligga på 

gränsen för vad pedagogen bedömer som en rimlig nivå. En uppfattning som 

förekommer i studien var att barngruppen inte behöver förstå hela innehållet av den film 

som visas, utan endast delar. Att utmana barnens kan ses som ett uttryck för Vygotskjis 

proximala utvecklingszon (Säljö, 2010). Vygotskij (a.a) menade att den proximala 

utvecklingzzonen är en fas i barns utveckling där nya kunskaper och färdigheter finns 

inom räckhåll men att det kan behövas vägledning eller någon annan metod för att nå 

dem. Om studiens resultat istället tolkas med hjälp av Vygotskijs begrepp mediering går 

det att se att pedagogen i detta scenario använder filmen som ett medierande verktyg 

som utmanar barnen där de befinner sig med syftet att ta förståelsen till nästa nivå (a.a.) 

 

Det framkommer även uppfattningar i studiens resultat som visar på faktorer som 

bedöms som olämpliga i en films innehåll, till exempel att filmen inte bör vara otäck. 

Von Feilitzen (2009) menar att våld i media kan ge upphov till imitation hos mindre 

barn och det är möjligt att anta att respondenterna i utförd studie syftade till att otäckt 

innehåll kan vara våldsstimulerande. Att exponera barngruppen för reklam i filmklipp 

bedömdes också som en olämplig faktor i studien och sådana filmer väljs bort. Eriksson 

(2016) menar att barn ska få möjlighet att utveckla sin kompetens i källkritik och att 

utöva kritiskt tänkande kring de informationsflöden vi människor har omkring oss. 

Vilka möjligheter ger film med reklam i arbetet med källkritik och vilka begränsningar 

kan det finnas? Pedagogens anledningar till att välja bort reklam möjliggör dessvärre 

inte att några slutsatser kan dras, men måhända är en kritisk granskning av reklam en 

svår process att påbörja spontant? Ett sådant arbete kan kräva mycket planering och 

därför väljs det kanske bort i stundens hetta. Då prioriteras istället kanske filmer med 

reklam bort. 
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6.4 Pedagogiska implikationer 

 

Resultatet indikerar att förskollärare upplever film som ett begränsat pedagogiskt 

verktyg som stundtals inte nyttjas med ett aktivt förhållningssätt. Om studien undersökt 

ett annat verktyg, till exempel barnlitteratur, hade då samma uppfattningar lyfts? 

Måhända är det de historiska orosmoln som Rönnberg (2009) presenterar, där film som 

medie ansett störa barns utveckling, som fortfarande präglar pedagogernas 

uppfattningar.  

 

Pedagogerna i studien visar på ett osäkert förhållningssätt, men med en ambition att 

bruka verktyget annorlunda. Med ett mer målinriktat brukande av film hade 

förhoppningsvis verksamheten kunnat gynnas eftersom den digitala kompetensen både 

hos barngrupp och personalstyrka då utvecklas. I studiens resultat framkom även att 

pedagogens syfte var den kraft som styrde vilka filmer som visades och en ovilja att ta 

in barnens egna kultur framkom. Om barnen gavs tillfälle att nyttja sitt inflytande över 

vilken film de ville se kan en möjlig konsekvens bli att pedagogerna får en starkare 

insikt i vad barnen faktiskt är intresserade av. 

 

6.5 Framtida forskning 

 

Studien ger upphov till nya frågor som vore intressanta att undersöka. Utförd studie har 

belyst film som pedagogiskt verktyg ur pedagogers perspektiv. Studien visade bland 

annat att pedagoger skiljer på den kulturkonsumtion som sker i hemmet och på 

förskolan och där finns en möjlig ingång till fortsatt forskning. Hur ser förskollärares 

syn på barnkultur ut om den bedöms som olämplig att bruka i förskolan? Utifrån ett 

barnperspektiv behöver detta problematiseras. Ges barn inflytande i frågan vilken kultur 

som finns tillänglig i förskolans miljö eller är denna process vuxenstyrd? Om inte, hur 

kan ett sådant inflytande se ut? Kulturfrågan presenterar dilemman kring vems arena 

förskolan faktiskt är: pedagogernas eller barnens?  

 

Ett möjligt fokus vore att byta perspektiv och fokusera på barnens uppfattningar av sin 

egen kulturkonsumtion och hur, eller om, den nyttjas i verksamheterna. I detta scenario 

kan alla de digitala arenor som barn vistas i tas in, inte enbart en. Genom intervjuer med 

barnen vore det möjligt att inta ett barnperspektiv och lyfta dilemman utifrån deras 

kulturkonsumtion kontra förskolans kulturkonsumtion i en mediatät värld.  
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Bilaga A Intervjuguide 

 

Om du utgår från ditt vardagliga, pedagogiska arbete, vilken roll spelar filmen för 

dig? 

Hur tänker du kring läroplanens mål och filmen som verktyg i arbetet mot dessa? 

Hur tänker du kring ämnen/teman där film kan användas? 

Vilka ämnen anser du är lämpliga att behandla via film? 

Vilken effekt vill du att en filmvisning ska ha på en barngrupp? 

Hur tänker du kring planering inför en filmvisning? 

Hur ser du på film som brukas i den pedagogiska verksamheten? 

Berätta om hur ni planerar aktiviteter här på förskolan 

Hur sker urvalet av filmer som visas i verksamheten? 

Vad tycker du att man bör ha i åtanke när man väljer film att visa för barn i 

förskolan? 

Vid vilka tillfällen är det lämpligt att visa film för en barngrupp i förskolan? 

Vid vilka tillfällen är det extra lämpligt att visa film för en barngrupp 

Vilka fördelar kan du se med att använda dig av film som pedagogiskt verktyg? 

Vilka nackdelar kan du se några nackdelar med att använda film i verksamheten? 
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Bilaga B Missivbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Fredrik Edström och jag studerar till förskolelärare på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Just nu skriver jag på mitt examensarbete som handlar om film i förskolan och 

det är av den anledningen som jag skriver till er. Jag söker förskollärare som kan tänka 

sig att medverka i min undersökning. Studiens syfte är att undersöka förskollärares 

uppfattning av film som pedagogiskt verktyg. 

Studien kommer att genomföras genom att jag intervjuar förskolelärare enskilt. 

Intervjuerna spelas in via mobiltelefon och beräknas ta mellan 20-30 minuter. 

Undersökningen följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer Pedagogers identitet, 

förskolans namn och i vilken kommun förskolan finns kommer att skyddas av 

anonymitet. De inspelade intervjuerna kommer endast att användas av mig och för detta 

arbete. Inspelningarna kommer att raderas när arbetet är färdigt. 

När studien är klar kommer den att publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet). 

Har du några frågor går det givetvis bra att höra av dig till mig. Mina kontaktuppgifter 

finner du här nedan. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Fredrik XXXXXX 

 

 

 

 

 

Fredrik XXXXXX 

076XXXXXX 

 


