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Sammanfattning 

I detta examensarbete var syftet att undersöka förskollärares förhållningssätt till att använda 

rörliga bildmedier och de faktorer som påverkar dessa förhållningssätt. De frågeställningar 

som studien undersökte var: Vilka rörliga bildmedier rapporterar förskollärarna att de 

använder? Hur motiverar förskollärarna användning eller icke användning av rörlig bild? 

Vilka ramfaktorer begränsar eller underlättar arbetet med rörlig bild? För att behandla dessa 

frågor skickades enkäter ut till landsbygdsförskolor och stadsförskolor. Totalt blev det 56 svar 

som behandlades i studien. Det genomfördes även åtta intervjuer med förskollärare. 

Intervjuernas syfte var att på ett djupare plan undersöka förskollärares förhållningssätt till 

rörliga bilder medan enkäten gav ett mer översiktligt perspektiv gentemot intervjuerna. Det 

var endast förskollärare som blev tillfrågade, både via enkäterna och i intervjuerna. Enkät och 

intervjusvar har analyserats utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och till viss del ur ett 

deltagarperspektiv. Resultatet visar att arbete med rörlig bild inte är vanligt förekommande i 

de berörda förskolorna, men det finns dock ett visst intresse för att använda rörliga bildmedier 

bland respondenterna. Slutsatsen som dras är att det finns vissa förutsättningar för användning 

av rörlig bild i förskolan, men att information till de undersökta förskollärarna om just detta 

ämne, och därmed kunskapen om rörliga bildmedier bland lärarna, är bristfällig.  
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1 Inledning 

Vi kan inte stå inför ett modernt barn och se ett barn från en annan tid. De definitiva 

sanningarnas tid är slut, den värld som omger våra barn är komplex (Gedin & Sjöblom 1995, s. 

103). 

Det var Loris Malaguzzi, en av grundarna till Reggio Emilia, som påpekade detta. Citatet 

förklarar att det är viktigt att förskolan bör vara en del i samhället och utgå från den värld som 

barnen lever i. Rörliga bildmedier har kommit att prägla vårt moderna samhälle i hög grad 

och på många olika sätt. Vår åsikt är att förskolan ska spegla samhället och inte vara en egen 

instans och därför bör rörlig bild, mer eller mindre, vara en del i förskolans verksamhet. 

Vårt intresse för rörliga bilder kommer bland annat från att vi medverkat i en högskolekurs 

om film som pedagogiskt verktyg. Bland alla pedagogiska verktyg som finns i förskolan idag 

är rörlig bild enligt vår mening den mest trollbindande och fascinerande formen. Vem har inte 

sett ett barn som helt och hållet ”slukats” av en film eller ett barnprogram? Får barnen se 

något som intresserar dem är det nästan omöjligt att få dem att sluta se. Vi ser att rörliga 

bilder har potential att vara ett pedagogiskt verktyg eftersom det involverar och engagerar 

barn. 

Eftersom vi är två som skriver examensarbetet har vi delat upp arbetet. Vi har valt att 

använda oss av två metoder, dels enkät och dels intervju. Lina har ansvar för enkät och 

Angelica har ansvar för intervju. Det betyder att Lina har skrivit metod och resultat från enkät 

och att Angelica har skrivit metod och resultat från intervjuerna. De andra delarna i arbetet 

har skrivits gemensamt. I analysen har vi valt att skriva gemensamt eftersom det ger ett bättre 

flöde i texten och eftersom vi undersöker samma frågeställningar, men med olika perspektiv. 
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2 Bakgrund 

Det har, sedan långt tillbaka i tiden, funnits en oro över ny media. Redan på 1800-talet fanns 

en oro över att läskunnigheten ökade och att detta ledde till en massproduktion av billiga 

romaner som innehöll mördande och förförelser (Von Feilitzen, Forsman & Roe 1993, s. 9-

10). Under 1900-talet har olika medier kritiserats av olika forskare. Ljud- och stumfilmernas 

framgång under detta sekel framförde en oro för de våldsskildringar och dess påverkan på 

människorna. Omkring mitten på 1900-talet kom även en upprördhet kring musikföreteelser 

bland ungdomar (ibid.). På 40-talet kom det så kallade ”dansbaneeländet” där musiken och 

nya dansstilar kritiserades och under 50-talet kritiserades även rocken och dess koppling till 

sexuell lössläppthet och våldsamheter (ibid., s. 10-11). 

Ända sedan televisionen kom till svenska hem på 50-talet har människor spekulerat över 

televisionens negativa påverkan på människor. Enligt Von Feilitzen, Forsman och Roe (1993, 

s. 9-11) ökade utbudet av bildmedier under 80-talet på grund av att hemvideomarknaden och 

satellit-Tv-kanalerna tog fart. Det utbröt en ”moralisk panik”1 över videovåldet och det blev 

en livlig debatt om de nya medier som kommit och vilken påverkan dessa hade på människan 

(ibid.). 

Nu på senare tid har en annan debatt uppkommit från amerikanska barnläkare. De hävdar 

att Tv-tittande kan ge negativa konsekvenser hos barns utveckling. Lagercrantz (2005, s. 159) 

menar att tid framför Tv:n hämmar språkutvecklingen, ökar antalet överviktiga barn och 

skapar koncentrationsproblem. Lagercrantz rapporterar att amerikanska barnläkarakademin 

rekommenderar att barn under två år inte ska titta på Tv överhuvudtaget och att barn över två 

års ålder helst inte ska titta på Tv mer än två timmar per dag (ibid.). Han är även skeptisk till 

att fler och fler lärare (och föräldrar) tror att barn blir smartare av Tv-tittande (Lagercrantz 

2013). 

Ett annat perspektiv på rörlig bild och dess påverkan har Rönnberg (1997). Hon menar att 

barnprogram och filmer hjälper barnen att se saker ur olika perspektiv och utveckla sin egen 

identitet utifrån detta (ibid., s. 18). Barnen får även utagera sina känslor genom Tv:n och 

filmens utbud på ett ofarligt och effektivt sätt (ibid.). 

                                                 

1  Den 2 december 1980 drog Videovåldsdebatten in över Sverige. Det var i SVT:s debattserie Studio S, i 

ett avsnitt, som frågan “Vem behöver videon?” kom upp. Det hävdades att brutala våldsfilmer spreds 

okontrollerat bland barnen. Detta startade den massiva moraliska paniken (Jansson 2008, s. 136). 
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Förskolan har som uppdrag att arbeta med multimedia och informationsteknik (Lpfö 2010, 

s. 7). Det betonas att barnen ska få möjlighet att uppleva lustfyllt lärande genom olika former. 

Barnen ska även få kommunicera genom olika uttrycksformer för att främja utveckling och 

lärande (ibid.). ”Inom förskolan finns ofta ett motstånd mot masskultur, mot den 

kommersialisering som den representerar och man väljer då att inte alls bearbeta 

masskulturen. Istället, i någon sorts motsatsställning, vill man värna traditionella lekar etc.” 

(Danielsson 1997, s. 10). Danielsson påpekar även att förskollärare bör arbeta med media i 

förskolan (ibid., s. 9), bland annat för att det är viktigt att kunna bedöma det man ser, och att 

kunna se olika knep som används för att fånga våra känslor (ibid., s. 12). “Det ökande utbudet 

[av media] kräver kunskap för att kunna inta en kritisk hållning.” (ibid.).  

Utifrån dessa perspektiv på rörlig bild2 och dess påverkan är vi intresserade av vad 

förskollärare ute i verksamheten har för attityd till att visa rörlig bild i verksamheten. Hur ofta 

visas det egentligen rörlig bild i förskolan? Hur kan det arbetet se ut? Hur tänker förskollärare 

kring att visa rörlig bild? Vad skulle det kunna finnas för anledning att inte visa rörlig bild? 

                                                 

2 Med rörlig bild menas en sekvens av bilder som sätts ihop och bildar en illusion av rörelse. Exempel på 

rörlig bild är film, video, Tv och datorspel. Dessa delas upp i två kategorier, dels interaktiva och dels icke 

interaktiva rörliga bilder. Datorspel är ett exempel på interaktiv rörlig bild. I studien ligger fokus på det 

icke interaktiva, det vill säga Tv, video, film, internetklipp etc. 
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3 Litteraturöversikt 

Den litteratur som ligger till grund för detta arbete är både tidigare forskning, 

erfarenhetsbaserad litteratur och övrig litteratur. Varför vi valt att ha med annan litteratur än 

forskning är för att vi inte har funnit så mycket forskning kring detta område, samt att vi även 

vill lyfta fram andra synpunkter. Under teoretiska perspektiv tar vi upp litteratur som 

behandlar det ramfaktorteoretiska perspektiv som utgör studiens teoretiska ram och analytiska 

verktyg. 

3.1 Forsknings- och erfarenhetsbaserad litteratur 

Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning kring rörliga bilder i förhållande till barn, 

våldspåverkan, synsätt och förskolan, men även för mer erfarenhetsbaserad litteratur där 

främst lärare rapporterar om det egna arbetet med olika medier i skolan. 

3.1.1 Barn och rörliga bilder 

Rönnberg är docent i filmvetenskap och universitetslektor vid Högskolan i Gävle. Hennes 

forskning handlar i stort sett om barn och Film/Tv, mediepedagogik och barnkultur. Hennes 

bok TV är bra för barn (1997) grundar sig på 20 års forskning kring barn och bildmedia. 

Främst utgår hon från sin egen doktorsavhandling TV-tittande som dialog (1996).  

Den empiri som Rönnberg använt i sin doktorsavhandling är främst observation i en 

förskola i Uppsala. Hon har observerat 25-30 barn (samt 3-5 förskollärare) när de tittat på 

avsnitt ur barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter (ibid., s. 392). Hennes 

datainsamlingsmetod har varit videoobservationer som haft kamerariktning mot 7-8 barn vid 

varje tillfälle. Totalt var det två avsnitt per vecka i totalt åtta veckor runt februari och mars 

1982 (ibid., s. 393). Syftet med att visa Fem myror är fler än fyra elefanter var att ” […] 

analysera receptionen av en specifik sketch ur TV-serien Fem myror är fler än fyra elefanter 

[…]” (ibid., s. 12) och att ” […] försöka sätta in serien ifråga på dess plats i barnkulturen och i 

görligaste mån söka tolka reaktionerna på […] Fem myror… utifrån barnens perspektiv och 

förståelsehorisont […]” (ibid., s. 13). Utöver observationerna i förskolan observerade 

Rönnberg även barnen i deras vardag i övrigt och samtalade dessutom med dem i olika 

konstellationer. Hon var intresserad av hur media påverkar barnens samtal och lekar i 
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vardagen (ibid., s. 392). Studien pågick i ca. två år (1980-1982) och Rönnberg tillbringade ca. 

1 ½ timme per dag, fem dagar i veckan på förskolan (ibid.). 

Rönnbergs (1996) slutsats är att Tv påverkar barnens lekar och hjälper barnen i deras 

identitetsformning (ibid., s. 457). Hon menar även att barnen inte ”[…] uppgår i någon annans 

identitet.” utan att medieerfarenheterna enbart påverkar leken i sig (ibid., s. 458). 

Rönnberg skriver (1997) om ett antal teman som alltid har varit intressanta för barn och 

som de alltid har utformat lekar kring, dessa teman är: barn-vuxen, man-kvinna, ondska-

godhet, liv-död, kärlek-hat, lycka-sorg och hot-beskydd. Rönnberg hävdar att Tv:ns aktörer 

och olika situationer förkroppsligar detta och förtydligar dessa ämnen för barn (ibid., s. 15). 

Rönnberg menar att barn använder mediet i enlighet med subjektiva motiv men även 

grupporienterade orsaker och att detta hänger ihop med deras ålder, intressen, behov och 

problem. Hon beskriver det som att barnen först stöter på olika problem i det verkliga livet för 

att sedan söka upp liknande problem i media för att få mer information om dessa (ibid.). 

Rönnberg upprepar här att barn inte “identifierar” sig med karaktärer på Tv och film på det 

sättet att de går helt in i sin favoritkaraktär och vill vara den karaktären, samt lägger till att det 

egentligen handlar om perspektivtagande. Rönnberg beskriver att perspektivtagande innebär 

att barnen då tillfälligt sätter sig in i en annan persons position och därmed kan förstå den 

personen bättre (ibid., s. 17). 

Boken Blöjbarnsteve (red. Rönnberg 2008a) är en forskningsantologi om barns Tv-tittande. 

Rönnbergs grundfråga med boken var ”Vilken betydelse har själva tv-programmet/filmen 

respektive medtittaren för tultbarnets [1,5-3 år] reaktioner på det sedda?” (ibid., s. 35). 

Studien utgår från fyra videoobservationer av barn när de tittar på Tv i hemmet mellan 

december 2006 till juni 2007 (ibid., s. 73). Utifrån dessa har forskarna sedan analyserat med 

fokus på sitt område. Paulsson (2008) har fokuserat på musiken i barnprogrammen och hur 

barnen påverkas av detta och Westling och Sjögren (2008) har fokuserat på genus och 

samspel. Även Rönnberg (2008b) har analyserat utifrån ett mer övergripande fokus, hur 

barnen verkligen upplever Tv. 

I ett kapitel presenterar även Rönnberg (2008c) en studie där hon analyserat barnprogram. 

Hon frågar sig om det finns en viss barnfilmestetik (ibid., s. 61), dvs. vad karakteriserar 

barnfilmerna när det gäller klippning, musik, kameravinklar, belysning etc. och hur tar 

barnfilmerna upp ämnen och teman som riktar sig till barnen (ibid.)?  

I boken finns även en annan studie av Lindstrand (2008) som Rönnberg valt att ha med i 

forskningsantologin. Han observerade barn med hjälp av video i förskolan när barnen ser på 
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film (ibid.). Videoinspelningarna analyserades med avseende på att se hur barnen engagerade 

sig framför filmen och om filmtittandet var meningsfullt för dem. Han intervjuade även 

barnen, förskolepersonal och föräldrar. Slutsatsen av analysen var att barnen engagerar sig när 

de tittar på filmen med hjälp av gester, mimik och kroppsspråk. Barnen visade också upp att 

de kände att det var meningsfullt och barnen benämnde det som hände i filmen och frågade 

konkreta frågor om innehållet. Genom intervjuerna visade det sig även att barnen använde de 

erfarenheter de fått från film i lösandet av vardagliga problem (ibid., s. 214). 

En slutsats i den studie som Rönnberg m.fl. genomfört är att ”[…] varken tv-apparaten 

eller barnprogram är skadliga för så här små barn.” (Rönnberg 2008a, s. 229). Livet kan 

berikas även framför Tv:n tillsammans med vuxna och Tv:n bidrar även till rutiner i familjen 

och i förskolan. Rönnberg menar att framför Tv:n får vuxna och barn något att samtala om, 

fokuserat och nära, och detta bidrar med mer kvalitetstid för både barnet och den vuxne. 

Programmen erbjuder samtalsämnen som både den vuxne och barnet kan relatera till på ett 

enkelt och lättfullt sätt (ibid.). ”Rutiner och ritualer anses vanligtvis önskvärda för de allra 

yngsta, men i hörskådandets fall varnas det av någon anledning för att göra ”tv-tittandet till en 

vana”.” (ibid.). 

3.1.2 Olika perspektiv på Tv-våldets inverkan på barn 

Ylva Ellneby är förskollärare och specialpedagog och har skrivit bland annat boken 

Cyberungar – eller vad barn verkligen behöver (2005) där hon redovisar egna erfarenheter av 

att arbeta med barn och medier. Ellneby (2005, s. 29) skriver om Tv och 

aggressionsbearbetning och då i synnerhet om Pokémon som var en väldigt populär Tv-serie 

för barn. Hon ser dock inte detta som något positivt. ”I Pokémonvärlden finns det bara två sätt 

att reagera och agera: att härska eller att underordna sig. Detta är det enda tänkbara, vilket 

oroande nog är motsatsen till demokrati.” (ibid.). Ellneby anser att språklösheten är något av 

ett kännetecken i Pokémonvärlden och att man inte kommunicerar verbalt utan snarare med 

våldsamma handlingar. Språket ligger inte i fokus utan det är fysiska handlingar som har 

övertaget (ibid). Ellneby beskriver hur hon saknar en användbar modell för barnen om hur 

man kan samarbeta med varandra trots skiljaktigheter. “Det barn behöver är en modell för hur 

de kan behålla sin egen identitet, även tillsammans med andra.” (Ellneby 2005, s. 30). 

Även inom forskningen har det lyfts fram möjliga negativa effekter av att barn tittar på Tv. 

En av dessa forskare är Nordlund (1996). Nordlund (1996) är universitetslektor i medie- och 

kommunikationsvetenskap i Sundsvall. Han har genomfört samtalsintervjuer med 15 lärare. 
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Dessa utfördes under mitten av 1980-talet och de handlade främst om barn, skola och 

television. Nordlund (1996, s. 118) hävdar att eventuella effekter av barns Tv-tittande, där 

våldsinslag finns, inte enbart beror på barns ålder. Hemförhållanden, kön och 

kamratförhållanden är även sådant som påverkar eventuella effekter. Nordlund hävdar att 

pojkar påverkas mer är flickor och att barn som har dåliga hemförhållanden eller bristfälliga 

sociala relationer kan påverkas mer (ibid.). Utifrån intervjuerna med lärare som genomförts i 

studien framkommer det att det kan förekomma effekter som koncentrationsproblem, 

språkpåverkan och förekomst av våldsamma och blodiga inslag, som man kan se i barns texter 

och teckningar (ibid.). Nordlund (1996) menar att man utifrån ett inlärningsperspektiv kan 

hävda att barn skulle kunna lära sig nya former av våldsbeteende genom att hitta modeller för 

det i Tv-innehållet. ”Man lär sig således våldsbeteende genom att observera detta i TV.” 

(ibid, s. 149). 

Rönnberg är dock kritisk till barnpsykologers och läkares skepsis till att visa film och Tv 

för barn under tre år (Rönnberg 2008a). Dessa läkare och barnpsykologer har dock inte gjort 

någon observation av barnen just vid Tv-tittande. Rönnberg menar då att hennes studie (som 

genomförts tillsammans med andra forskare) är mer pålitlig eftersom de observerat barn under 

Tv- och filmtittande (ibid., s. 231). Rönnberg beskriver att under observationer har de inte sett 

några negativa aspekter som psykologerna och läkarna menar. Till exempel är barnen kapabla 

till att titta bort från Tv:n när man ber barnet och blir alltså inte, som de som är skeptiska 

säger, uppslukade av Tv:n på ett negativt sätt. De gånger som det är svårt att få barnen att 

sluta titta är om det är en spännande berättelse på Tv:n, men det är något helt annat (ibid., s. 

232). 

Föräldrar verkar, med majoritet, tycka att deras egna barns medievanor är något positivt, 

men Rönnberg hävdar att de ofta får samvetskval av förskolläranas negativa tyckande 

(Rönnberg 2008a, s. 245). Studien visar dock att föräldrar inte ska vara oroliga för att visa 

rörlig bild för sina barn. Inte heller förskolepersonal bör vara rädd för att rörlig bild ska skada 

barnen (ibid.). 

Rönnberg hävdar i boken från 1997 till och med att medieinspirerade konfliktlekar faktiskt 

kan öka förmågan att bemästra konflikter och även frustrationer. “[...] barnen leker trots allt 

bara våld.” (Rönnberg 1997, s. 35). Rönnbergs slutsats, efter att ha studerat barns lek med till 

exempel He-man och Turtles, är att lekarna inte alls har varit fysiskt våldsamma. 

“Lekhandlingarna är enbart symboliska, verbala och framför allt bullriga, med ljudeffekter 

och repliker hämtade från TV-serien.” (Rönnberg 1997, s. 35). Rönnberg menar att 
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medieinspirerade konfliktlekar är de lekar som är minst fysiskt aggressiva. ”Det ’våldsamma’ 

innehållet i lekarna kontrasterar märkbart mot den vänliga och samarbetsvilliga atmosfären.” 

(ibid.). Rönnberg hävdar även att innan man ens kan uttala sig om någon eventuell påverkan 

på barnen måste man ta reda på hur de berörda barnen faktiskt upplever vad de har sett. 

“Framför allt om de uppfattar det upplevda inom en realistisk eller enbart tänkt ram, som 

verklighetsavbildande eller fiktion, dvs berättandets  modus, så som barnen själva ser detta.” 

(Rönnberg 2006, s. 120). Rönnberg menar även att det inte är farligt att bli rädd och att det 

oftast inte blir rädda för sådant som vuxna tror att de blir rädda för (Rönnberg 1997, s. 38-39). 

De minsta blir dock skrämda av allt som inte ser ut som vanligt. Hon påpekar vikten av att 

bearbeta barnens upplevelser kring rädsla (ibid.).  

Rönnberg (1997, s. 105) är även kritisk till uppfattningen att barn tittar för mycket på Tv 

samt till uppfattningen att tv-tittandet ökat med tiden på grund av ett större utbud. ”I nästan 

hela Europa har studier de senaste åren visat att Tv-tittandet har börjat minska till förmån för 

datoranvändning. Vi ser faktiskt på TV ungefär lika länge idag (1990- talet) som under 1970-

talet. Detta gäller också barnen.” (ibid.). Rönnberg hävdar att vuxna ofta vill att barn ska vara 

ständigt sysselsatta, “Men inte ens barn orkar vara fysiskt på topp eller ”leka fantasifullt” hela 

sin vakna tid.” (ibid.). Rönnberg anser att dagens barn (dvs. på 1990-talet) kan behöva ta igen 

sig lite och ta det lugnt framför Tv:n. “Samtidigt stimuleras de och får lek- och tankeuppslag 

på köpet.” (ibid.). Rönnberg anser att larmrapporter som säger att barnen slötittar för mycket 

på Tv och slösar bort sin tid är starkt överdrivna (ibid., s. 106).  

Även verksam personal inom skolan rapporterar om förändrade synsätt på medier i skolan. 

Elsie Persson (2002, s. 6) skriver t.ex. i en artikel att synen på medier i förskolan har 

förändrats från ett negativt till ett positivt synsätt. Persson redogör för sina egna erfarenheter 

av att jobba med förskolebarn och menar att i slutet på 1970-talet var det i princip tabu att 

prata om positiva sidor med att barn tittade på Tv. Det var aldrig tal om att förskollärare 

skulle engagera sig i detta eftersom förskolan skulle vara ett komplement till hemmet och 

erbjuda andra aktiviteter än vad barnen gör hemma. Idag finns det mer forskning kring barn 

och Tv-tittande och vi har fått en annan barn- och kunskapssyn som har lett till ett mer 

positivt förhållningssätt. Persson tror att denna förändring tillför något positivt åt barn, 

föräldrar och förskollärare (ibid.). 
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3.2 Övrig litteratur 

Inom litteraturen kring barn och media finns även texter av mer utpräglat normativ karaktär, 

t.ex. Danielssons (1997) och Ekholm och Klevelands (2001) metodböcker för skola, samt 

rapporter från kommunala utvecklingsprojekt. 

Enligt Ekholm och Kleveland (2001, s. 5) bör man arbeta med film och medier under hela 

utbildningen, från förskola till gymnasiet. Det är viktigt att förhålla sig till den verklighet som 

finns utanför förskolans väggar (ibid.). Eftersom Tv och film har en självklar plats i vårt 

samhälle bör det också vara en självklar del i förskolans arbete (ibid., s. 10). 

Barn attraheras av filmens värld (Ekholm & Kleveland 2001, s. 10). När man arbetar med 

film och medier (och andra uttrycksformer) får barnen möjlighet att möta andra 

berättarformer än det talade och skrivna (ibid., s. 13). En film kan till exempel vara en ingång 

till samtal om livsfrågor eftersom film oftast förstärker känslor, beteenden och dilemman. 

“Film kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med 

människor i olika länder, kulturer och livssituationer.” (ibid.). 

Även de små barnen är stora konsumenter av film, Tv och annan rörlig bild (Ekholm & 

Kleveland 2001, s. 13). Ekholm och Kleveland påpekar att de som arbetar i förskolan och 

tidiga skolår också har ansvar för att de ska få se och samtala om filmupplevelser så att de når 

en djupare förståelse för mediet (ibid.). 

Samhället har förändrats och blivit mer tillgängligt på grund av Tv, video och Internet 

(Ekholm & Kleveland 2001, s. 14). Idag bör vi ge barnen verktyg för att kunna hantera sina 

medieerfarenheter och kunna sortera och få ett kritiskt förhållningssätt till informationen 

(ibid.). 

Agneta Danielsson är filosofie kandidat i bland annat filmvetenskap och har genomfört ett 

utvecklingsarbete i Järfälla kommun, där de startade skolbio för förskolans fyra- och 

femåringar (Danielsson 2003, s. 5). Syftet med arbetet var att sammanstråla förskollärarna 

med lärarna i skolan som har arbetat med skolbio många år. Genom denna kontakt ville de att 

alla lärare, från förskolan till skola, ska få en samsyn kring arbete med film. Danielsson ville 

också att förskollärarna skulle få inspiration till att arbeta med media redan i tidig ålder 

(ibid.). Enligt Danielssons rapport från utvecklingsarbetet (2003, s. 8-9) är media av olika slag 

en del av samhället och är på ett eller annat sätt involverat i barns vardag. Detta märks mest i 

barns lekar och i deras tänkande. Barns intryck från medier är förvisso inget nytt men 

skillnaden är att mängden media är större. Idag (dvs. i början på 2000-talet) har vi Tv, Video 
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[DVD], dataspel och Internet (ibid.). Hela detta delkapitel är baserat på erfarenheter av att 

arbeta med att utveckla mediepedagogik i början på 2000-talet. 

Danielsson menar att mediepedagogik handlar om att införskaffa redskap för att kunna 

hantera det massiva utbudet som finns i vår vardag (Danielsson 2003, s. 9). Enligt Danielsson 

har det alltid varit en självklar del i förskolan att barn ska få bearbeta sina intryck och 

upplevelser genom skapande verksamhet (ibid., s. 10). Det kan handla om en mor- eller 

farförälder som gått bort, att någon fått ett syskon eller att någon närstående har blivit 

bestulen. Danielsson anser att barn även bör få använda medier som bearbetning av 

livshändelser och inte enbart för skapande verksamhet. Det behövs dock kunskap bland 

förskollärarna, både teoretisk och praktisk, om mediepedagogik (ibid.). 

Enligt Danielsson har datorer haft ett större inflytande i svenska förskolan än vad rörlig 

bild har haft (Danielsson 2003, s. 23). En förklaring till detta kan vara att Loris Malaguzzi, en 

av förgrundsgestalterna för Reggio Emilia, framhållit vikten av att utgå från nuet tillsammans 

med barnen. “Vi kan inte stå inför ett modernt barn och se ett barn från en annan tid. De 

definitiva sanningarnas tid är slut, den värld som omger våra barn är komplex.” (ibid.). 

Utifrån denna tanke utvecklade Italiens förskolor arbetet med datorer tidigt. Datorerna har så 

länge de funnits betraktats som ett redskap för lärande och utveckling medan rörlig bild har 

beskyllts för att vara passiviserande (ibid.). 

Kostnaden för att arbeta med media bör inte vara för betungande för förskolan (Danielsson 

2003, s. 22). Danielsson menar att man bör utgå från de resurser som förskollärarna har och se 

vilka möjligheter det finns med att arbeta mediepedagogiskt i förskolan (ibid.). Att arbeta med 

media i förskolan behöver inte påverkas av den ekonomi som finns på förskolan, man kan 

lyckas med ett framgångsrikt utvecklingsarbete ändå. Det är dock viktigt att vara medveten 

om de extrakostnader som eventuellt kan tillkomma när man arbetar med media (ibid.). 

I utvecklingsprojektet i Järfälla kommun fanns vissa forskningsliknande inslag där 

Danielsson använde sig av enkäter bland de medverkande. I början av utvecklingsarbetet fick 

de delagande förskollärarna svara på en enkät om mediepedagogik och deras förhållningssätt 

(Danielsson 2003, s. 12). Det var totalt 17 stycken som svarade på enkäten. Syftet med 

enkäten var ” […] att få en bild av hur förkunskaperna om medier såg ut bland 

förskolepersonalen.” (ibid., s. 11). Många uttryckte i enkäten problematiken med att hinna 

med planering, genomförande och utvärdering i de stora barngrupper som de hade. De 

beskrev även att stora omorganisationer i verksamheterna var hämmande för att arbeta med 
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media i förskolan. Många var dock positiva till mediepedagogiken i enkäten men förstod inte 

hur det skulle fungera i verkligheten (ibid., s. 12). 

Danielsson (1997, s. 9) påpekar i likhet med Ekholm & Kleveland (2001) att arbete med 

film och media bör genomsyra barns hela studietid och menar att utbildning om media bör 

ingå redan i förskolan. Inom förskolans värld finns ofta ett stort motstånd mot media av olika 

slag och den masskultur som finns (ibid., s. 10). De väljer då att inte arbeta med massmedia i 

förskolan och påpekar att de vill tillvarata traditionella lekar etc. Vissa hävdar även att det inte 

är förskolans uppdrag att uppmärksamma massmedia och menar att de är för kommersiella 

(ibid.). Danielsson hävdar dock att detta beror på en osäkerhet och okunskap bland 

förskollärarna. De känner sig även osäkra på hur de rent praktiskt ska arbeta med media i 

förskolan (ibid.). De negligerar barns intresse för media och väljer att istället arbeta på ett mer 

traditionsbevarande sätt. Danielsson menar att media kan bli ett komplement i förskolan och 

behöver inte ta över de traditionsenliga aktiviteterna (ibid.).  

3.3 Teoretiskt perspektiv 

Ramfaktorteorin är från början utarbetad av Urban Dahllöf och vidareutvecklad av Ulf P 

Lundgren (1999, s. 31). Enligt Broady (1999, s. 113) presenterades ramfaktorteorin för första 

gången i slutet av 60-talet. Den presenterades av Dahllöf för att sedan vidareutvecklas av 

Lundgren fem år senare. Under 1970-talet fick ramfaktorteorin ett enormt genombrott i 

Sverige. Det blev även ett ord som användes av många lärare runt om i landet (ibid., s. 114). 

Teorin tillhör även de fåtal exportprodukter som lanserats på annan mark än i Sverige. I 

Amerika fick den stor betydelse i utbildningsforskning inom curriculumfältet (ibid., s. 113). 

Det var genom grundskolans tillkomst som en statlig styrning utvecklades. Det var staten som 

stod för verksamhetens finansiering, det vill säga undervisningens finansiering. Det var 

kommunerna som ansvarade för kostnaderna runt lokaler, måltider och liknande. Genom 

kollektivavtal, timplaner och bidrag styrdes verksamheten av staten. ”Den ekonomiska 

styrningen byggdes således på en kedja vars länkar var statsbidrag-timplan-

undervisningsskyldighet. Varje förändring av någon länk i denna kedja påverkade de andra 

länkarna.” (Lundgren 1999, s. 33). ”De läroplaner som formades med skolväsendets 

modernisering på 1960-talet byggde på att styra skolans innehåll för att åstadkomma 

likvärdighet.” (ibid.). Det var med andra ord så att undervisningen och skolans ramar styrdes 

med utgångspunkter att alla elever skulle få likvärdiga möjligheter och val (ibid., s. 33). 
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I artikeln Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering vill Lundgren ge en personlig 

reflektion om användandet av ramfaktorteorin som en modell för utbildningsplanering 

(Lundgren 1999, s. 32). 

I grunden handlar det om ett tänkande där styrningen av ett utbildningssystem sker 

genom de resurser som tillförs systemet och de regler som styr användandet av 

resurserna. En tankemodell som motsvaras inom den pedagogiska forskningen av en 

modell för att studera relationer mellan oberoende och beroende variabler. (Lundgren 

1999, s. 33).  

Lundgren menar att ramfaktorteorin bygger på olika tankegångar där ramar ger utrymme för 

en process. “Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om 

däremot ett mål tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för att göra den processen 

möjlig.” (Lundgren 1999, s.36). Enligt Lundgrens avhandling (1972) handlar ramfaktorteorin 

om ett antal faktorer som begränsar lärarens undervisning, faktorer som läraren inte kan 

påverka. 

Broady (1999, .s. 111) hävdar att ramfaktorteorins ”pionjärsår” är 1967-1977. Det var 

under denna tid som Urban Dahllöfs bok Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) 

kom. Även Ulf P. Lundgrens bok Frame factors and the teaching process (1972) publicerades 

under denna tid (Broady 1999, s. 112). Broady menar att dessa böcker är kanoniska för 

ramfaktorteorin. Uttrycket ramfaktorteori började användas i allmänt bruk i slutet av 

pionjärsperioden (ibid.).  

De olika faktorer som ramfaktorteorin räknar in är konkreta juridiska, praktiska och 

administrativa beslut, elever, antal lärare och timplaner (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). 

Det kan även handla om andra, kanske mer svåridentifierade faktorer som till exempel de 

medverkandes olika föreställningar eller traditioner. Det kan alltså finnas både yttre och inre 

faktorer (ibid.).  

Med hjälp av ett ramfaktorteoretiskt perspektiv finns det möjlighet att se vilka ramar som 

begränsar användandet av rörlig bild i förskolan eller vilka ramar som möjliggör användandet. 

Detta underlättar i analysen eftersom det förklarar anledningen till varför det är på ett visst 

sätt. Det går dock att diskutera hur relevanta förskollärarnas förklaringar är och om det finns 

möjlighet, utifrån ramfaktorer, att förändra i förskolan. I förskolan kan det tänkas vara 

relevant hur ekonomin ser ut, hur stora barngrupperna är och vad förskollärarna har för 

föreställningar om ämnet. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till att använda rörlig bild i 

förskolan samt vilka faktorer som påverkar deras förhållningssätt. 

 

De frågeställningar vi har är: 

 Vilka rörliga bildmedier rapporterar förskollärarna att de använder? 

 Hur motiverar förskollärarna användning eller icke användning av rörlig bild? 

 Vilka ramfaktorer begränsar eller underlättar arbetet med rörlig bild? 
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5 Metod 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som valts för att samla in empiri. Utifrån studiens 

syfte och frågeställning föll valet av metod förhållandevis naturligt på enkät och intervju. 

Syftet är att undersöka förskollärares förhållningssätt till rörlig bild i förskolan. Enkätens syfte 

är att ge en kartläggning över en större mellansvensk kommuns förskolor och intervjuernas 

syfte är att ge en djupare insikt i förskollärarnas åsikter. 

5.1 Enkät 

Nedan följer en beskrivning av metoden enkät och hur den används i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. 

5.1.1 Metod för datainsamling och genomförande 

Enkätens funktion i studien är att kartlägga förskollärares ställningstagande, erfarenheter och 

kunskap om rörlig bild i förskolan, men även hur vanligt förekommande det är. Då studien har 

för avsikt att undersöka förskollärares förhållningssätt har enkät valts ut som en av metoderna. 

Enkäterna har en hög grad av standardisering där alla enkäter som skickas ut är likadana och 

sänds ut samtidigt (Trost 2012, s. 57). Enkäten är i stort sett strukturerad med svarsalternativ 

(se bilaga 1). Vissa frågor är dock öppna där informanten får beskriva sina svar med egna ord. 

Koherensen mellan enkätens utformning (dvs. frågor som berör medier i förskolan) och 

studiens syfte (att undersöka förskollärares förhållningssätt till medier i förskolan) skapar 

validitet3 i studien. 

Förskolechefernas mailadress letades fram genom förskolornas hemsidor. På vissa 

hemsidor var inte mailadress utskrivet och där togs muntlig kontakt med förskolecheferna. 

Enkäten skickades ut med en uppmaning till förskolecheferna att vidarebefordra länken till all 

personal på förskolan/förskolorna. Efter cirka två veckor hade det kommit in cirka 40 svar och 

då skickades det ut en påminnelse till förskolecheferna. Efter cirka en vecka till hade vi fått in 

resterande svar. Totalt svarade 56 förskollärare på enkäten. 

                                                 

3 Med hög validitet menas att vi undersöker det som ska undersökas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012, s. 57). 
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5.1.2 Urval och material 

Enkätens webblänk har skickas ut till 19 förskolechefer fördelade på 42 kommunala förskolor 

och tre privata förskolor i en mellansvensk kommun. Vissa förskolechefer har upp till fem 

förskolor som de har ansvar för. Eftersom studien ämnar undersöka förskollärares 

förhållningssätt ombads förskolecheferna att vidarebefordra webblänken till förskollärare på 

förskolorna. Alla svar (56 stycken) från enkäten har behandlats i resultat och analys. 

Omfattningen av det insamlade datan är 56 stycken svar. Det har inte kommit in några svar 

från de privata förskolorna, utan endast från de kommunala förskolorna. Vissa förskolor är 

Reggio Emilia inspirerade och vissa arbetar med Marte Meo-metoden. Resterande har ingen 

speciell pedagogisk profil. 

Nedan följer tabeller som visar bakgrundsfakta från enkäten. Viss data har dock valts bort 

på grund av dels etiska aspekter och dels på grund av bristande relevans i studien. 

I tabell 1 visas när respondenterna tog sin examen. I vänstra kolumnen visas de 

åldersspann som valts att dela respondenterna i och i högra kolumnen står det hur många som 

tog sin examen under de åren. 

 

Tabell 1. Examensår för deltagande förskollärare i enkätstudien. 

Examensår Antal lärare  

–1989 4  

1990–1999 10  

2000–2009 33  

2010–2013 9  

 

Tabell 1 visar att de flesta förskollärarna som svarat på enkäten tog sin examen mellan 2000–

2009, vilket kan ha viss relevans för hur de svarar på enkäten. De andra är uppdelade mellan 

1990–1999 och 2010–2013 medan endast 4 stycken tog sin examen 1989 eller tidigare. 

I tabell 2 visas vilken åldersgrupp som respondenterna arbetar med. I vänstra kolumnen 

visas de åldersspann som valts att dela in respondenterna i och i högra visas antalet av 

respondenternas svar. 
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Tabell 2. Barnens åldersgrupper som de deltagande förskollärarna i enkätstudien arbetar 

med. 

 

Åldersgrupper Antal lärare  

1–6 år 10  

1–3 år 13  

3–6 år 33  

 

Tabell 2 visar att de flesta förskollärarna i enkäten arbetar med barn i åldrarna 3–6 år. De 

andra är delade mellan att arbeta med 1–3 åringar och blandad åldersgrupp, 1–6 år. 

I tabell 3 ser vi var respondenterna arbetar, antingen på stadsförskola eller på en 

landsbygdsförskola inom kommunen. 

 

Tabell 3. Fördelning av förskollärarna i enkätstudien på förskolor i stad respektive 

landsbygd inom kommunen. 

Förskolans placering Antal  

Stad 30  

Landsbygd 24  

Ej svarat 2  

 

I tabell 3 ser vi att förskollärarna som deltar i enkätstudien är ganska jämnt fördelade mellan 

stadsförskolor och landsförskolor. På denna fråga valde dock 2 respondenter att inte svara. 

5.1.3 Databearbetning och analysmetod 

Datan som samlats in har sedan sorterats och kategoriserats i programmet Microsoft Excel. 

Eftersom enkäten gjorts genom Google Drive har svaren direkt översätts till ett 

Exceldokument på Google Drive. Detta kopierades sedan till ett vanligt Excel och bearbetades 

i detta. Första fasen av kategorisering var att göra diagram utefter varje fråga. Sedan 

granskades materialet för att kunna hitta samband och olikheter med tanke på det syfte och 

frågeställningar som studien syftar till att besvara. Studien lyfter den statistik som 

sammanställningen av enkäterna genererar på ett berättande och beskrivande sätt där uttryck 

som till exempel ”majoriteten”, ”cirka en tredjedel” och ”de flesta” används snarare än det 

exakta antalet svar. De exakta svarsfrekvenserna framgår av tabeller och figurer. Resultaten 
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av den beskrivande statistiken har sedan analyserats med hjälp av ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv och till viss del av ett deltagarperspektiv där vi intar förskollärarnas perspektiv så 

långt som möjligt. 

5.2 Intervju 

Nedan följer en beskrivning av metoden intervju och hur den används i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. 

5.2.1 Metod för datainsamling och genomförande 

Intervjuernas funktion är att mer på djupet undersöka vilka faktorer som kan påverka 

förskollärarnas ställningstagande. Intervjuguidens frågor (Se bilaga 2) är formulerade på ett 

sådant vis att dem är lätta att förstå för intervjupersonen. Frågorna är inte för komplicerade 

utan är utformade på ett lättförståeligt språk som används i vardagen. Denna intervjumetod 

valdes som ett komplement till enkäter som även har skickats ut till majoriteten av 

kommunens förskolor. Intervjuerna står därmed för det kvalitativa i resultatet. Intervjuerna 

genomfördes på åtta olika förskolor med åtta olika förskollärare i kommunen. Fyra stycken 

ligger i stadsbygd och fyra ligger på landsbygden. Dessa ställen valdes ut för att få en viss 

spridning på intervjuplatserna. Intervjuerna har vardera tagit från 40 minuter till 1 timme att 

genomföra, beroende på hur mycket intervjupersonen hade att säga. Intervjupersonerna har 

uppmanats och uppmuntrats att berätta så mycket de kan, tala utförligt samt att motivera sina 

åsikter. Intervjuerna har genomförts i ett avskilt rum på varje förskola där det inte har funnits 

något som distraherar eller stör i samtalet. Vid intervjutillfället har det i regel varit tre 

personer närvarande; studiens två författare samt den personen som blev intervjuad. Endast 

vid ett tillfälle var det en fjärde person närvarande som svarade på frågor tillsammans med sin 

förskollärarkollega. Alla intervjuer har spelats in via ljudupptagning på en mobiltelefon. 

5.2.2 Urval och material 

Undersökningens population består av förskollärare inom förskoleverksamheten i en större 

mellansvensk kommun. Barnskötare har inte blivit tillfrågade då syftet med studien är att 

undersöka just förskollärarnas förhållningssätt inom ämnet. Valet av förskolor där de 

intervjuade personerna arbetar har skett slumpmässigt inom ramen att urvalet ska innehålla 

förskolor från olika delar av kommunen; stadsbygd och landsbygd. I tabell 4 nedan visas en 
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översikt över de intervjupersoner som deltagit i denna studie. Under ”förskolans placering” 

menas vart i kommunen förskolan är belägen. Under intervju 6 deltog två intervjupersoner, 

därav två variabler inom den raden. 

Tabell 4. Översikt över de intervjuade förskollärarnas persondata. 

 Kön Född Ålder på barnen Verksam tid i förskolan Förskolans 

placering 

Intervju 1 Kvinna 1983 3–6 år 5 år Stad 

Intervju 2 Kvinna 1960 4–6 år 4 år Land 

Intervju 3 Kvinna 1955 1–6 år 13 år Stad 

Intervju 4 Kvinna 1972 1–3 år 8 månader Land 

Intervju 5 Kvinna 1960 1–2 år 12 år Land 

Intervju 6 Kvinna/ 

Kvinna 

1986/ 

1978 

3–6 år/ 

3–6 år 

1 år/ 

8 år 

Land 

Intervju 7 Kvinna 1973 5–6 år 12 år Stad 

Intervju 8 Man 1976 1–6 år 12 år Stad 

 

Tabell 4 visar att det endast är en man som deltagit i intervjuerna och resterande är kvinnor. 

Intervjupersonerna är dock av varierande ålder och har olika lång erfarenhet i yrket. 

5.2.3 Databearbetning och analysmetod 

De inspelade intervjuerna har lyssnats igenom ett antal gånger samtidigt som svaren på 

frågorna har skrivits ned. Under intervjuerna fördes även anteckningar och dessa har också 

blivit granskade. Svaren från de olika respondenterna har jämförts med varandra utifrån ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv och, så långt som möjligt, utifrån ett deltagarperspektiv. Med 

deltagarperspektiv menas i studien att vi försöker inta lärarnas perspektiv. Detta har sedan 

skrivits ihop i en sammanfattande text. Detta gav en bra översikt av vad som sagts under 

intervjuerna så att resultatet på ett överblickande vis kunde skrivas ned. 

5.3 Reflektion över metoderna 

Tanken med att göra intervjuerna på geografiskt utspridda platser i kommunen var att 

möjligtvis kunna se någon skillnad i arbetet med rörlig bild på de olika ställena. Vad än 
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resultatet visar kan det vara bra att ha en viss insikt i om det finns några olikheter, beroende 

på var förskolan ligger rent geografiskt. Att både spela in intervjuerna via ljudupptagning och 

anteckna samtidigt är väldigt givande. Risken att missa något är nästan obefintlig. Det som 

möjligtvis kan missas är om intervjupersonen förmedlar något med sitt kroppsspråk.  

Enkäternas syfte är att ge en överblick av vad förskollärare, runt om i kommunen, har för 

förhållningssätt till att visa rörlig bild. Reliabiliteten i denna enkätstudie är förhållandevis låg. 

Enkäten visar inte en pålitlig bild hur det ser ut i kommunen eftersom det endast är 56 

personer som svarat. Den visar dock ett urplock från förskolor i kommunen och kan på så sätt 

visa vad en liten procentdel av förskollärare i kommunen har för förhållningssätt till rörlig 

bild. 

5.4 Etiska aspekter 

Varje forskare bör ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna. Syftet med de 

forskningsetiska principerna är att ge riktlinjer mellan forskare och uppgiftslämnare 

(Vetenskapsrådet, s. 6). 

Nedan följer en beskrivning av de etiska överväganden som studien tagit hänsyn till. 

Vid insamling av data har de berörda, både i enkäterna och intervjuerna, informerats om 

studiens syfte och därmed har informationskravet följts (Vetenskapsrådet, s. 7). I enkäterna 

har detta meddelats skriftligt (se bilaga 1) och i intervjuerna har detta framförts muntligt till 

intervjupersonerna innan de har blivit intervjuade. I intervjuerna har de berörda även 

informerats att de när som helst kan avbryta intervjun. Under insamlandet av data har det även 

varit tydligt att både intervjun och enkäterna har varit frivilliga. I intervjun har detta sagts vid 

första kontakten per telefon och i enkäterna står det tydligt att det är helt frivilligt att svara på 

frågorna. Genom detta har samtyckeskravet följts. Studien tar även hänsyn till 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, s. 12) vilket innebär att alla personuppgifter har 

förvarats så att obehöriga inte kan ta del av informationen. Ljudfilerna från intervjuerna 

förvarades oåtkomligt och raderades när dessa var transkriberade. Svaren till enkäterna 

förvarades oåtkomligt i fall de på något sätt kunde gå att identifiera deras identitet. Den 

insamlade datan ska enbart användas i denna studie. Enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

s. 14) ska uppgifter enbart användas i forskningsändamål. 
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6 Resultat och analys 

Under denna del redovisas resultat från studiens empiriska data. Efter varje resultat kommer 

även en analys där vi tar hjälp av ramfaktorteorin. Vissa resultat har valts bort eftersom de 

inte svarar mot de frågeställningar och syfte vi har. Avsnittet har även delats in efter 

frågeställningarna. 

6.1 Användandet av rörlig bild i förskolan 

En frågeställning i detta arbete handlar om vilka rörliga bildmedier som förskollärarna 

använder sig av. I enkäten fanns flera frågor som berörde denna frågeställning. Enkäten 

frågade om hur ofta de dels visar film, Tv-program, UR:s (Utbildningsradions) utbud och 

internetklipp, till exempel från youtube.com.  

Nedan visas figur 1 där man kan se hur respondenterna svarat. De blå stolparna visar hur 

ofta respondenterna visar film i förskolan. De röda visar hur ofta de visar Tv-program. De 

gröna stolparna visar hur ofta de använder sig av UR-program och de gula stolparna visar hur 

ofta de visar internetklipp. Svarsalternativen är uppdelade från ”flera gånger i veckan” till 

”Cirka en gång per år”. Det finns även ”Aldrig” som svarsalternativ. Respondenterna kunde 

enbart fylla i ett svarsalternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Förskollärarnas svar på fyra frågor (nr. 10, 12, 14 och 16) som berör användningen  

av de rörliga bildmedierna Film, Tv-program, UR-program, samt Internetklipp i verksamheten. 
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Som man ser tydligt i figur 1 är det en stor majoritet som svarade ”Aldrig” på alla fyra frågor. 

Det var hela 29 stycken som aldrig visar film, 40 stycken som aldrig visar Tv-program, 38 

stycken som aldrig visar UR-program och 40 stycken som aldrig visar internetklipp. Figur 1 

visar tydligt att användandet av rörlig bild i förskolan inte alls är vanligt, vare sig film, Tv-

program, UR-program eller internetklipp. Film är dock en aning starkare och verkar vara lite 

vanligare än de andra rörliga bildmedierna. 

Endast två av respondenterna i intervjuerna visar film regelbundet i förskolan (minst en 

gång i veckan) och det handlar då om olika UR-klipp som till exempel Tiggy Testar där en 

tiger gör olika experiment, program från SVT-play eller kortfilmer om vänskap men också 

klassiska filmer som till exempel Astrid Lindgrens berättelser. Det vanligaste bland de andra 

sex respondenterna i intervjuerna är att de endast visar film någon gång per år. Deras 

motivation till att inte arbeta oftare med rörlig bild i form av film är att barnen ser tillräckligt 

av detta hemma. En respondent uttryckte sig såhär: Alltså vi visar inte så mycket eftersom 

nästan alla tittar så mycket hemma, speciellt på kvällarna.  

En förskollärare anser att barnen ofta tappar bort sig själva och bara ägnar sig åt film och 

Tv-tittande, och att de blir passiva. Endast en förskollärare säger att som förskolepersonal 

behöver man bryta den vågen och faktiskt ta in mer rörlig bild i förskolan och prata om vad 

det är barnen egentligen tittar på. Rent praktiskt är det förståeligt att man inte visar särskilt 

mycket film eller barnprogram för de yngsta barnen i förskolan då de bara är mellan ett och 

tre år gamla och inte klarar att sitta still så länge. En uttryckte sig såhär: Det är så svårt för de 

minsta att sitta still i lugn och ro. De börjar bara springa runt efter en stund. En respondent 

beskriver hur barnen ibland får ta med någon film hemifrån som de sedan visar i förskolan 

och beskriver det som att om man bara har tittat på den själv först, som förskollärare, så går 

det bra att visa för barnen. De anser att det handlar om sunt förnuft och det viktigaste är att 

man vet vad det är man visar för barnen. 

Utifrån enkäterna, och till viss del intervjuerna, är alltså visning av eller arbete med rörlig 

bild inte så vanligt på förskolorna i kommunen. Bland de som visar rörlig bild i förskolan 

verkar Tv-program, UR-program och internetklipp vara vanligast. I intervjuerna påpekades att 

om man ska visa rörlig bild i förskolan bör det vara korta filmer och inte för långa. En av 

respondenterna uttryckte sig såhär: Jag tror ju inte på att visa filmer på flera timmar, utan 

kanske se något succesivt. Man ska ju hinna jobba [med barnen] med det man ser. I enkäterna 

syns detta i de exempel som respondenterna skrivit. De flesta av svaren är kortare tv-program 
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eller filmer och det är inte så vanligt att de nämner långfilmer. En skriver även att det enbart 

är korta filmer som visas. 

I enkäterna fick respondenterna även förklara vilken typ av filmer, program och 

internetklipp som de visar. De svar som nämndes ofta var Astrid Lindgren-filmer och UR:s 

“pedagogiska” filmer. Det är mindre vanligt att de visar något som är animerat eller tecknat. 

Detta blev även tydligt i intervjuerna. Vad man kan utläsa från svaren i intervjuerna är att det 

nästan inte förekommer någon visning av animerade filmer i dessa förskolor. Varför både 

enkäten och intervjuerna visade detta resultat kan tänkas bero på den uppenbara bristen på 

pedagogiskt syfte med att visa moderna animerade filmer. I till exempel UR-programmet 

Tiggy Testar är syftet väldigt tydligt: att utföra olika experiment, och bland UR-klippen hittar 

man lätt teman kring vänskap och hur man är mot varandra, medan man i en animerad modern 

långfilm kanske måste leta fram budskapen på egen hand. Har man ingen erfarenhet av detta 

så skulle det underlätta med mer tillgängligt material som beskriver olika sätt som man kan 

arbeta med detta på. Även här kommer ramfaktorerna in, finns ekonomin och en positiv 

inställning hos förskollärare skulle man kunna driva ett fungerande arbete kring rörlig bild. 

Som man kan utläsa i figur 1 är det få som visar rörlig bild flera gånger i veckan. Eftersom 

förskollärarna uttrycker att de använder rörlig bild som förstärkning av till exempel något 

tema de arbetar med tolkar vi det som att det används som ett verktyg i verksamheten. Det 

finns många pedagogiska verktyg som läroplanen för förskolan är tydlig med att förskolan ska 

använda såsom bild, musik och teknik. Filmen ska vara ett komplement och därför används 

inte detta flera gånger i veckan, och det är heller inte meningen. 

6.2 Syfte och motiv för användning av rörlig bild 

Denna del redovisar resultat från enkät och intervju kring området syfte och motiv med att 

använda rörlig bild. Det är en sak att visa rörlig bild men har förskollärarna något syfte med 

detta och i så fall vad? 

Nedan visas figur 2 där respondenterna fått svara på frågan ”Vid vilka tillfällen brukar du 

visa rörlig bild i verksamheten?”. Respondenterna har kunnat välja på flera alternativ, därav är 

svarsfrekvensen över 56.
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Figur 2. Förskollärarnas svar på frågan (nr. 18) som berör  

vid vilka tillfällen som de visar rörlig bild i verksamheten. 

 

Det som är vanligast bland respondenterna är att de antingen visar rörlig bild vid temaarbeten 

eller vid annan pedagogisk verksamhet. Efter dessa två alternativ är ”När det är färre barn i 

verksamheten” som är vanligast. En förskollärare uttryckte sig såhär: ”Vi visar film på lov, 

därför valde jag att kryssa i när det är färre barn i verksamheten.”. 

Nedan visas figur 3 där respondenterna har fått svara på frågan ”När du visar rörlig bild i 

förskolan, vad har du för syfte med detta?”. Eftersom respondenterna fått fylla i flera 

svarsalternativ har svarsfrekvensen överstigit 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förskollärarnas svar på frågan (nr. 20) som  

berör syftet med att visa rörlig bild i förskolan. 

 

Som man kan se i figur 3 är tre svar vanligast och det är att respondenterna vill ”Att barnen 

ska få lära sig något” genom att visa rörlig bild, att de ska ”Utveckla ett intresse för något” 

och att ”Jag visar inte rörlig bild i förskolan”. 
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En vanlig åsikt bland respondenterna i intervjuerna är att filmvisning gärna kan förekomma 

vid lite mer festliga tillfällen i förskolan. En respondent påtalade att Det händer ju att vi ser 

någon film i samband med en fest eller maskerad eller något sånt, för att det ska vara lite 

speciellt. Det finns dock en vision hos åtminstone en respondent att kunna visa mer film i 

framtiden och att kunna använda mer teknik inom området. Den här personen vill visa film i 

alla fall någon gång i månaden om möjligheten finns. Samtliga respondenter anser att 

filmvisning skulle kunna passa bra vid starten av ett tema eller projektarbete. Ingen av de 

tillfrågade anser att film endast bör användas som ett tidsfördriv i förskolan. Det är mer 

vanligt bland dessa åtta respondenter att visa barnprogram än att visa film i förskolan. 

Samtliga arbetar någon gång ibland med UR-klipp i olika pedagogiska situationer. Alla 

tillfrågade förskollärare anser att det ska finnas ett tydligt syfte med det barnprogrammet man 

visar. 

En av respondenterna anser att det är tradition och trevligt att titta på julkalendern varje 

morgon i december tillsammans på förskolan och ser det (traditionen) som ett bra syfte, till 

skillnad från en av de andra tillfrågade som är helt emot detta och säger att han/hon är “lite 

allergisk” mot den typen av program. Det är intressant hur olika uppfattning man kan ha 

angående en och samma företeelser och vardera förskollärare känner lika starkt för sin egen 

åsikt. 

En av respondenterna berättar att de varje morgon på förskolan har Tv:n påslagen i ungefär 

45 minuter efter att barnen har ätit frukost. Han/Hon är inte särskilt insatt i vad som visas 

under den tiden men hävdar att Det är nog barnkanalen som är på för det är ju det enda vi 

har här på förskolan. 

Detta påvisar hur olika syn förskollärare kan ha på vad som är ett bra syfte eller inte. Vissa 

värderar en tradition och gemenskap lika högt som någon annan värderar en pedagogisk 

lärandesituation. Vad är det som säger att det ena utesluter det andra? 

I figur 3 kunde vi se att de som ändå visar rörlig bild i förskolan ofta har ett pedagogiskt 

syfte med detta. Det pedagogiska syftet och uttryck om hur viktigt det är, är en av de starkaste 

röda trådarna genom alla intervjuer och enkäter. Vissa av respondenterna i intervjuerna tycker 

att barnen tittar tillräckligt mycket på film och Tv i hemmet och antyder att detta gör barnen 

passiva. Den här åsikten skulle kunna vara ett bevis på bristande kunskap inom rörlig bild och 

hur man egentligen kan arbeta med det. Att film och Tv-tittande skulle passivisera barnen 

bygger antagligen på en uppfattning om att film är något man bara fördriver tiden med och 

sedan inte arbetar något mer med. Resultatet visar också att vissa respondenter anser att det är 
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viktigare att barnen umgås med varandra istället för att titta på Tv och film. Förskollärarna 

som blivit intervjuade skulle möjligtvis kunna hjälpas av ett bredare utbud av information om 

hur man kan arbeta med rörlig bild i förskolan. Ju mer kunskap man har inom ett ämne desto 

mer säker känner man sig i arbetet med detta. 

Intressant i intervjuerna är att det endast är en förskollärare som anser att man bör bryta 

vågen och faktiskt prata om vad det är barnen tittar på. Vad är de egentligen intresserade av? 

Den här personen har antagligen mer kunskap och en mer öppen syn på rörlig bild och hur 

man kan arbeta med det. Just den här personen anser dessutom att en begränsning för 

användandet av rörlig bild ligger hos personalen på förskolan där han/hon arbetar. Han/Hon 

anser att det finns för lite kunskap inom ämnet i arbetslaget. Ser man till ramfaktorerna så 

skulle ekonomin och tiden kunna bidra till att arbetslaget fick mer kunskap inom området i 

form av till exempel fortbildning eller inköp av mer aktuellt material. 

6.3 Ramfaktorernas påverkan och andra begränsningar  

Nedan följer sju figurer över vad respondenterna svarat på påståenden som börjar på 

”Användandet av rörlig bild begränsas av:”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som berör  

tiden som begränsning. 

 

Ovan, i figur 4, visas att det är ganska delade åsikter om tiden räcker till eller inte i förskolans 

verksamhet för att visa rörlig bild. Det är ändå en viss majoritet bland de som instämmer helt 

och instämmer i stort sätt än till de som instämmer delvis och instämmer inte.  
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Figur 5. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som berör  

utrustningen för att visa rörlig bild som begränsning. 

 

Ovan, i figur 5, visas svar från påståendet ”Det finns ingen utrustning (TV, dator etc.) för att 

visa rörlig bild”. Två instämmer helt och 17 instämmer i stort sätt. 14 instämmer delvis och 22 

instämmer inte alls. En saknar uppfattning om frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som berör  

deras tycke om att barn inte bör titta på rörlig bild i förskolan. 

 

Figur 6 visar att det inte är en vanlig uppfattning att barn inte bör se på rörlig bild i förskolan. 

Hela 26 stycken av respondenterna medger att de inte instämmer i påståendet. 
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Figur 7. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som berör  

barnens ålder som de arbetar med. 

 

I figur 7 ser vi att 26 stycken inte instämmer i påståendet. Ändå är det många som antingen 

instämmer, instämmer i stort sätt och instämmer delvis. Detta kan bero på att de tänker att de 

äldsta barnen i förskolan är för unga. 

Sex av åtta respondenter i intervjuerna arbetar med de äldsta barnen i förskolan och de två 

resterande arbetar endast med de yngsta barnen. Samtliga personer som blev intervjuade var 

överens om att det inte riktigt fungerar att arbeta med rörlig bild med de yngsta barnen. Detta 

berodde på att de små barnen inte orkar sitta stilla och koncentrera sig under några längre 

stunder framför en skärm. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som berör  

deras intresse som begränsning. 
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I figur 8 visas resultatet från påståendet ”Jag anser att mitt intresse för rörlig bild inte är 

tillräckligt stort för att kunna visa rörlig bild i förskolan”. De svar som de flesta valde var dels 

”Instämmer i stort sätt” och ”Instämmer inte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som berör  

ekonomin som begränsning. 

 

Figur 9 visar resultat från påståendet ”Ekonomin räcker inte till för att visa rörlig bild i 

förskolan”. Fyra stycken respondenter svarade att de instämmer helt i påståendet medan sju 

instämmer i stort sätt. 11 stycken svarade att de instämmer delvis och 26 svarade att de inte 

instämmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som  

berör lokalen som begränsning. 
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I Figur 10 visas att de flesta respondenter inte ser lokalen som något hinder för att visa rörlig 

bild. 

Den personen i intervjun som anser att man bör bryta vågen och prata om vad det är barnen 

faktiskt tittar på anser dessutom att en begränsning för användandet av rörlig bild ligger hos 

personalen på förskolan där han/hon arbetar. En av respondenterna i intervjun yttrade sig 

såhär: Det är nog så att det finns för lite kunskap i arbetslaget […] Många som jobbar här är 

inte intresserade av teknik i största allmänhet. Inom ramfaktorteorin handlar det om vilka 

ramar (begränsningar och regler) man har att rätta sig efter och vilka ramar man har att hålla 

sig inom, och bristande kunskap inom ett ämne kan helt klart vara en begränsning, även om 

det är en personlig sådan. 

En vanlig uppfattning är att unga personer har ett öppnare sinne när det kommer till rörlig 

bild, och vill och vågar göra nya saker i verksamheten. Det är dock intressant att studien visar 

att det inte behöver vara på det viset. En av respondenterna i intervjuerna är född 1960 och är 

mycket positiv till att använda rörlig bild medan en som är född 1986 inte alls har samma 

intresse. 

I figur 6, “Jag anser att barn inte bör se på rörlig bild i förskolan”, kan man se att det är 

många som inte instämmer i detta. Det verkar som att det mer och mer blir accepterat att visa 

rörlig bild i förskolan, men att steget mellan att tycka och att göra är långt. En respondent från 

intervjuerna hävdade att rörliga bilden har så liten plats på förskolan eftersom de hade fullt 

upp med att göra annat i förskolan. Han/Hon tyckte även att samspelet mellan barnen var 

viktigare och att titta på Tv var en passiv aktivitet. 

Ingen av dessa begränsningar verkar vara något som påverkar i stort. En respondent i 

enkäten har påpekat en övrig begränsning och det är samspelet mellan mediecentralen och 

förskolan. Han/Hon uttrycker såg såhär: Även att det är krångligt att få tag på filmer. Om man 

beställer genom PMC [Pedagogiskt mediecentrum]4 så tar det tid. Oftast vill man visa något 

för stunden och inte ett par dagar efter. Denna respondent vill använda rörlig bild men ser det 

som en begränsning att det tar tid. Han/Hon vill kunna använda rörlig bild spontant när det 

kommer något tillfälle. I intervjun påpekade en respondent även detta och menade att det 

borde finnas ett större utbud på streaming, där man på en gång kan få tag i det önskade 

materialet. 

                                                 

4 PMC (Pedagogiskt mediecentrum) köper in och lånar ut pedagogiskt material till förskolor och skolor. 

Det kan till exempel vara filmer och temalådor med arbetsmaterial. 
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Som det framgår i enkäterna är det 39 procent (22 stycken) förskollärare som inte visar 

vare sig film, Tv-program, UR-program eller internetklipp. De har fyllt i ”Aldrig” på alla 

frågor i enkäten. I dessa fall är intresset och att de tycker att barnen är för unga de stora 

faktorer som påverkar deras svar i enkäten. 

6.3.1 Förskollärarnas utbildning som ramfaktor 

Efter studiens insamlande av data har det kommit fram att utbildning, kompetens och kunskap 

varit begränsande ramfaktorer i stor utsträckning. Det har därför valts att tas upp extra i 

arbetet. 

I tabell 5 nedan visas de sex som svarat i enkäten att de har utbildning kring rörliga bilder 

och i vilken utsträckning de använder rörlig bild. 

 

Som framgår av tabell 5 används rörlig bild i ganska stor utsträckning bland de som är 

utbildade. Det är dock inte så ofta utan det vanligaste svaret är att de visar cirka en gång i 

månaden eller cirka en gång per halvår. Det som de verkar visa när de visar rörlig bild är UR-

program. Vad man kan fråga sig är om de fått denna vetskap och kunskap genom utbildningen 

de gått eller från något annat håll. 

Av dessa utbildade förskollärare känner fyra stycken att de ändå inte har tillräcklig 

kompetens för att visa rörlig bild i förskolan. Om man tittar på vilken utbildning de har så har 

Tabell 5. De utbildade förskollärarnas svar i enkäten (nr. 10, 12, 14, 16) angående om de visar Film, 

Tv-program, UR-program eller internetklipp. 

 

 

Visar film Visar Tv-program Visar UR-program Visar internetklipp 

Utbildad 1 Nej Nej Nej Nej 

Utbildad 2 Nej Nej Ja Nej 

Utbildad 3 Ja Nej Ja Ja 

Utbildad 4 Nej Nej Nej Nej 

Utbildad 5 Ja Nej Ja Nej 

Utbildad 6 Ja Nej Ja Nej 
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fyra stycken gått en högskoleutbildning inom detta. De två andra svarar 

“kompetensutveckling” och “liten del i förskollärarutbildningen”. 

Även om utbildning är viktigt kan man ändå känna att man har kompetens att arbeta med 

något. Det finns många vägar till kunskap och man kan ha ett intresse för något och på så sätt 

utveckla kunskap inom ett visst område.  

Figur 115 visar vad respondenterna svarade på påståendet “Jag har inte tillräcklig 

kompetens” i enkäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Förskollärarnas svar på påståendet (nr. 22) som berör  

deras kompetens som begränsning. 

 

På detta påstående, som visas i figur 11, svarade 20 stycken “Instämmer” och 35 svarade 

“Instämmer inte”. En svarade “Saknar uppfattning”. 

22 stycken av alla visar aldrig film, aldrig Tv-program, aldrig UR-program och aldrig 

internetklipp. Av dessa är en född mellan 1980-1989. 17 stycken av 22 instämmer i att de 

barn de arbetar med är för unga. Vissa av dessa arbetar med barn i åldern 3-6 år men tycker 

ändå att de är för unga. 18 stycken instämmer att de inte har något intresse för rörlig bild. 

Nästan alla respondenter i intervjuerna anser att de har tillräckligt med kompetens inom 

området rörlig bild, hur man skaffar material och hur man kan arbeta med det. Det är dock 

endast två av de intervjuade förskollärarna som har fått någon form av utbildning i rörlig bild. 

Nästan alla respondenter anser själva att de har tillräckligt med kompetens inom ämnet rörlig 

bild och påstår sig veta var man kan hitta material att använda i förskolan. Det visar sig dock 

                                                 

5 I detta diagram har vi valt att slå ihop ”Instämmer helt” med ”Instämmer i stort sätt” till ”Instämmer” 

och ”Instämmer delvis” och ”Instämmer inte” till ” Instämmer inte”. 
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under intervjuernas gång att flera av respondenterna har använt sig av privata filmer, som de 

har tagit med hemifrån, i förskolan. 

Den förskolläraren som berättar att de varje morgon på förskolan har SVT (Sveriges 

Television) Barnkanalen påslagen hävdar även att det inte finns något som är för “farligt” 

eller “läskigt” där. Han/Hon vet dock inte exakt vad som visas. Eftersom det inte alltid finns 

någon vuxen närvarande under dessa 45 minuter varje morgon kan man anta att vissa barn 

antingen blir skrämda av något eller ställer sig frågande till någon händelse i programmet. Det 

kommer sedan bli svårt för det här barnet att bearbeta vad som hänt, om det skulle behövas, 

då det inte finns någon vuxen som kan bearbeta det tillsammans med honom eller henne.  

En respondent beskriver hur barnen ibland får ta med sig en film hemifrån som de sedan 

visar i förskolan och beskriver det som att om man bara har tittat på den själv först, som 

förskollärare, så går det bra att visa för barnen. Vissa vet att det inte är tillåtet att göra på det 

viset men har ändå gjort det medan andra inte är medvetna om reglerna och att 

filminskaffandet måste gå genom ett mediacenter för att lagligt kunna visas i förskolan. De 

anser att det handlar om sunt förnuft och det viktigaste är att man vet vad det är man visar för 

barnen. Majoriteten tycker att det viktigaste är att det inte är något för obehagligt som visas i 

förskolan. En respondent uttryckte sig såhär: Huvudsaken är att barnen inte blir rädda. Men 

vem är det som avgör vad som är obehagligt eller inte egentligen? Alla barn är olika och tar 

fasta på olika saker. Vad som är obehagligt och skrämmande för ett barn behöver inte vara det 

för ett annat. Och hur god insikt har egentligen en vuxen människa i vad som faktiskt kan 

skrämma ett barn? 

Det är förvånansvärt hur nästan alla intervjuade personer anser att de faktiskt har 

tillräckligt med kunskap inom ämnet rörlig bild, både hur och var man hittar sitt material men 

även hur man kan arbeta vidare med det, när det egentligen inte stämmer. I intervjuerna 

framkommer det att många av respondenterna inte har alla fakta kring vad som får visas i 

förskolan och var man kan hitta det. Med fakta menas riktlinjer och regler kring visning av 

rörlig bild som måste följas. Flera av de tillfrågade har vid olika tillfällen visat privata filmer 

på förskolan trots att detta inte är tillåtet. 

Av figur 11 framgår det att en liten majoritet tycker att de har tillräcklig kompetens och ser 

det inte som någon begränsning för att visa rörlig bild. Även fast de påstår att de har 

kompetens så syns inte detta i hur mycket rörlig bild de visar i förskolan från enkäten. Det är 

dock ganska många som menar att de har för lite kompetens, det kan vara svårt att veta vad 
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som menas med kompetens och det borde kanske ha varit en förklarande text till frågan i 

enkäten.  
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7 Diskussion 

Nedan följer en diskussion utifrån de resultat som presenterats innan. Dessa resultat jämförs 

med tidigare forskning, teoretiskt perspektiv och även med annan litteratur som har berörts i 

studien. 

7.1 Diskussion i förhållande till tidigare forsking 

Det framgår i några av intervjuerna att förskollärarna anser att ibland behöver barnen få se 

saker ur ett annat perspektiv än vad förskolan kan erbjuda. Några förskollärare uttrycker då ett 

behov av att se en film av något slag eller ett pedagogiskt barnprogram eftersom det ofta kan 

förmedla saker på en nivå som är anpassat för barnen. Rönnberg anser inte att barnen 

identifierar sig med karaktärerna på det sättet att de blir den personen utan det handlar snarare 

om ett perspektivtagande (1997, s. 17). Detta kan hjälpa barnen att se saker ur en annan 

människas perspektiv och kunna se på olika situationer från olika håll. Att utnyttja Tv och 

film på det här viset är antagligen mycket givande och kan säkert ta bort en del press från 

förskolläraren i situationer då det kan behövas. Varför inte använda alla resurser man har? Det 

gäller att förenkla både för sig själv och för barnen för att nå dit man vill. 

I intervjuerna finns det vissa respondenter som hävdar att barnen tittar tillräckligt på Tv 

hemma och att det därför inte bör konsumeras i förskolan. Rönnberg hävdar att uppfattningen 

om att barn tittar för mycket på Tv eftersom det finns ett större utbud inte stämmer (1997, s. 

105). Det har blivit allt vanligare med datoranvändning och därför har Tv:ns popularitet 

sjunkit (ibid.). På grund av detta bör Tv-tittandet inte vara något problem för förskollärarna. 

Det finns dock en allmän uppfattning om att Tv-användandet har ökat med åren och att barn 

ser mer och mer på Tv. Detta är förmodligen anledningen till att förskollärarna uttrycker att 

barn tittar mycket på Tv hemma. Men vad är egentligen för mycket? Det borde dessutom 

handla om hur mycket och på vilket sätt man sedan arbetar med vad barnen har tittat på. Det 

kan vara riskabelt att sätta Tv-konsumtionen i ett negativt fack utan att verkligen undersöka 

vilka positiva sidor man kan få fram ur det. 

En av respondenterna i intervjuerna uttryckte sig att det är viktigare att barnen får öva upp 

den sociala förmågan genom att umgås istället för att titta på Tv eller annan rörlig bild. 

Rönnberg (2008a, s. 229) menar dock att Tv:n kan vara en hjälp för kontakt mellan barn och 

mellan barn och vuxen. Det är lättare att hitta samtalsämnen och barnen är engagerade på ett 
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annat sätt när de tittar på något som intresserar dem (ibid.). Många förskollärare tror att 

barnen är ”själva” när de tittar på Tv tillsammans med andra barn, men barnen får lättare att 

hitta band och lära känna varandra. Det kan också vara inspiration för lek efteråt och där kan 

barnen stärka sina band och öva på sin sociala förmåga. 

I resultatet framgår det att majoriteten bland de intervjuade anser att det är viktigt att 

barnen inte får se något som de tycker är farligt eller obehagligt. Det kan kännas som en 

självklar ståndpunkt bland förskollärare i förskolan men vem är det som avgör om något är 

farligt eller inte? Rönnberg menar att det inte är farligt att bli rädd och att barnen oftast inte 

blir rädda för sådant som vuxna tror att de blir rädda för (Rönnberg 1997, s. 38-39). Hon är 

mer för ett öppet klimat och påpekar att det är viktig att bearbeta barnens upplevelser kring 

rädslor (ibid.). Det vi frågar oss är vem det är som avgör om något är farligt eller inte. 

Rönnberg menar att det är viktigt att det finns vuxna som hjälper barnen när de uppfattar 

något som skrämmande (ibid.). Vi antar att förskollärare är rädda för att visa något som 

skrämmer barnen, vilket är helt förståeligt, men det vi ifrågasätter är vem som bestämmer vad 

som ska visas eller inte i förskolan. 

7.2 Diskussion i förhållande till teoretiskt perspektiv 

De ramfaktorer som kommer att diskuteras nedan är de som bearbetats mest i studien. Det är 

kompetens/utbildning, information/kunskap och barnens ålders betydelse. 

Majoriteten av respondenterna i denna studie har ingen pedagogisk (eller annan) utbildning 

kring rörliga bilder. I enkäten var det endast cirka en tiondel (sex stycken) som hade någon 

form av utbildning och i intervjuerna var det enbart en fjärdedel (två stycken). Detta förstärker 

bilden av att rörlig bild inte är så prioriterat i förskola och skola. Den har tyvärr inte alls 

samma plats som datorerna (och läsplattorna) har. Det kan bero på att rörlig bild upplevs som 

passivt och att datorer är mer interaktiva och anses som “bättre” pedagogiska verktyg. Fanns 

det mer kunskap och intresse i den rörliga bilden och hur man kan arbeta pedagogiskt med 

detta kanske den synen skulle förändras. Enligt Danielsson (2003, s. 23) har Reggio Emilia 

stor inverkan på att datorer blivit mer intressanta än annan media. Reggio Emilia är för 

utveckling och ny teknik, men de framhåller dock enbart datorer och inte Tv och film i samma 

utsträckning. Många förskolor runt om i Sverige är Reggio Emilia-inspirerade. Danielsson 

anser att detta förmodligen har gett ett starkt intryck i vår Svenska förskola (ibid.). Vi anser 

att inspirationen från Reggio Emilia är givande men att man inte behöver följa den ”slaviskt”. 
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Den rörliga bilden är i dagens samhälle ofta en lika stor del som datorer och speciellt hos 

barnen som alltid utvecklar nya intressen utifrån rörliga bilden. 

Kompetensen är en betydande ramfaktor som hindrar många att visa rörlig bild i förskolan. 

Enkäten innehåller en fråga som handlar om ifall förskollärarna har tillräcklig kompetens eller 

inte angående rörlig bild. Det vi menade med frågan är om de har kompetens att arbeta med 

rörlig bild, att till exempel ta ut teman eller sätta in den rörliga bilden i något arbete de håller 

på med i förskolan. Den frågan kunde dock misstolkas och vissa kanske tror att de har 

tillräcklig kompetens när de egentligen enbart behärskar teknik som att koppla i och ur 

sladdar, starta en dator och så vidare. Anledningen till att rörlig bild inte prioriteras mer av 

förskollärarna skulle kunna bero på att den utbildning de fått inte gett något konkret verktyg i 

arbetet med rörlig bild. Det som står i läroplanen om detta är heller inte särskilt tydligt och 

beskriver inga detaljer angående rörlig bild i förskolan. Finns det inga tydliga mål eller krav 

kan det bli så att ämnet inte heller prioriteras särskilt högt, vilket även har framgått till viss del 

i denna studie. 

Vi anser att PMC (Pedagogiskt mediecentrum) har en stor roll när det gäller att förmedla 

kunskap till förskollärare runt om i kommunen. I intervjuerna kom det fram att många inte vet 

hur de ska gå tillväga utan använder istället olagliga tillvägagångssätt vid införskaffning av 

film. På PMC finns personal som arbetar med att informera och leverera material till förskolor 

och skolor. Samarbetet skulle möjligtvis kunna bli bättre mellan PMC och förskolorna på det 

sättet att kommunikationen förbättrades och arbetet skulle då kunna underlättas. 

Vi frågar oss om PMC har mer fokus på skolan än förskolan och ifall det kan vara så att de 

får mer information om de material de har. Utifrån vår empiri har vi kunnat se att 

informationen från PMC varit bristfällig. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 2011) är tydlig med att film och annan rörlig bild ska användas 

kontinuerligt genom skolans gång och därför tror vi att de får mer konkret hjälp från PMC. 

Förskolans läroplan, som vi tidigare nämnt, har inte alls samma fokus på rörliga bilder. 

De som aldrig visar rörlig bild, utifrån enkäten, hävdade att barnen var allt för unga, även 

de som arbetade med 3-6 åringar. Ekholm och Kleveland (2001, s, 5) menar dock att alla 

barn, från förskola till gymnasiet, aktivt ska arbeta med olika medier i förskolan. De anser att 

även små barn är stora konsumenter av rörlig bild och att det är förskollärarens ansvar att 

arbeta med detta (ibid., s. 13). Som vi tidigare tagit upp så är det viktigt att låta barn få öva sig 

till att bli kritiska, få möjlighet att analysera och även att få erfara rörlig bild som den 

upplevelse det är.  
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Det är enligt vår mening viktigt att även de minsta barnen i förskolan får ta del av rörlig 

bild på ett eller annat sätt som är anpassat för just dem. Precis som med allt annat är det bra att 

få en tidig start. Att redan som liten få en chans att möta alla möjliga uttryckssätt och former 

är enligt vår mening mycket viktigt. 

7.3 Övrig diskussion 

Resultatet visar att förskollärarna som blivit tillfrågade i studien till största del använder rörlig 

bild i samband med ett tema eller annan pedagogisk verksamhet. Ekholm & Kleveland (2001, 

s. 14) menar dock att man bör arbeta med media på ett sätt som ger barnen möjlighet att 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Eftersom medieutbudet är så pass stort i dagens samhälle 

behöver barnen få verktyg för att kunna hantera detta. Att arbeta för att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt är något annat än att bara använda rörlig bild vid till exempel uppstart av ett 

tema och kräver ett annat upplägg där fokus läggs på mediet, filmen eller barnprogrammet. 

Det skulle då inte bara användas som ett komplement vid projekt eller temaarbeten. 

I vår empiri framgår dock inget om att förskollärarna arbetar medvetet för att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt bland barnen till rörliga bilder. I intervjuguiden finns ingen konkret 

fråga angående detta men det fanns dock möjlighet för respondenterna att diskutera detta 

under intervjun i samband med andra frågor. Ett exempel på en fråga som möjliggjorde för 

respondenterna att berätta detta är ” Visar du film i förskolan? Och hur ofta i så fall? Vad kan 

vara bra med detta?”. Bland de intervjuade var det alltså ingen som tog upp det kritiska 

förhållningssättet utan de ser rörliga bilden som ett pedagogiskt verktyg i andra avseenden. 

Rörliga bilden används till exempel som en del i ett tema eller ett projekt för att förtydliga 

eller fördjupa något för barnen. De fokuserar inte på just mediet och lärandet kring att vara 

kritisk bland all media som barnen omges av. 

Läroplanen uttrycker att förskolan ska arbeta med massmedia och informationsteknik 

(Lpfö 2010, s. 7). Det är endast en respondent som förklarar att det är hans/hennes uppdrag att 

arbeta med rörliga bilder på ett eller annat sätt. Han/Hon menar att det även handlar om att 

arbeta med vad barnen får för erfarenheter och har för funderingar kring olika Tv-program 

och filmer. Det som är intressant är att ingen annan av respondenterna verkar veta att detta 

nämns i läroplanen eller så uppfattar de “massmedia” som enbart tidningar eller moderna 

böcker och “informationsteknik” som enbart datorer och läsplattor. Läroplanen kan uppfattas 

som lite diffus när det gäller detta. Vad menas med massmedia och informationsteknik 
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egentligen? Skulle vi dock fråga förskollärarna om de uppnår detta mål skulle de förmodligen 

svara att de gör det, genom arbete med datorer eller annat. 

Danielsson beskriver att det finns ett motstånd mot masskultur i förskolan och att 

masskulturen är för kommersiell och bearbetas därför inte (Danielsson 1997, s. 10). Utifrån 

vår empiri kan vi inte direkt utläsa att det skulle finnas något motstånd mot masskulturen eller 

den rörliga bilden utan snarare brist på kompetens och tid till att arbeta med detta. Danielsson 

säger även att man måste lära sig att ha en kritisk hållning till det man ser på och det stämmer 

anser vi. Flera av förskollärarna som blivit intervjuade uttrycker att det är viktigt med sunt 

förnuft och att man ska veta vad det är som man visar för barnen. Men vad är egentligen sunt 

förnuft? Sunt förnuft för en kan vara något helt annat för någon annan, och vems sunda 

förnuft ska man då följa? Detta är antagligen något som varje enskilt arbetslag i förskolan 

måste komma överens om. Det är viktigt att veta vilka barn man har i gruppen och om det 

finns några särskilda behov eller liknande som måste tas i beaktande innan man visar film 

eller Tv i verksamheten. 

Barn i förskolan ska få möjlighet att uppleva andra berättandeformer än bara det talade och 

skrivna språket menar Ekholm och Kleveland (2001). Film och Tv kan vara en ingång till 

samtal om bland annat livsfrågor och kan även förstärka känslor. Detta framgår även i 

intervjuerna som gjorts för den här studien, att genom en film eller ett Tv-program kan 

känslor kopplat till exempelvis vänskap bearbetas på ett framgångsrikt sätt. Barn ser och lär 

av andra, både vuxna och barn, och behöver ha förebilder och människor att se upp till, vilket 

Tv och film ofta kan bidra med. Det är naturligtvis så att människor i barnens närhet som 

föräldrar, kompisar och personal i förskolan också är människor att se upp till, men för att få 

ett annat perspektiv kan film, Tv och deras karaktärer vara till stor hjälp. Det kan också vara 

så att förskollärare fastnar lite i samma spår och har svårt att komma med nya idéer och 

synsätt och det kan då vara bra att få ny inspiration från rörliga bilder. 

Danielsson (1997, s. 13) hävdar att arbete med media inte bör vara något lösryckt som man 

arbetar med ibland, utan det ska ses som en fortgående process (ibid.). Att bara visa 

slumpmässigt valda barnprogram i 45 minuter, som en respondent i intervjuerna berättade att 

de gör på förskolan där han/hon arbetar, utan att arbeta alls med det i efterhand är inte någon 

process alls egentligen, pedagogiskt sett. Danielsson menar “Att prata om bilder tillsammans 

med barn är oerhört stimulerande och lärorikt. Även om man tycker sig veta mycket om barn 

och deras tankesätt får man gång på gång sina förutfattade meningar omkullkastade.” (ibid.). 

Ovanstående citat förstärker vikten av att faktiskt vara närvarande när barnen tittar på en film 
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eller ett barnprogram. Man kan aldrig veta på förhand exakt vad barnet tar fasta på och vad 

man kan behöva prata om. 
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8 Konklusion 

I den här studien har syftet varit att undersöka, med hjälp av intervjuer och enkäter, 

förskollärares förhållningssätt till rörlig bild i förskolan. Studien har även tagit upp vilka 

faktorer som påverkar förskollärarnas uppfattning. Den teori som varit aktuell är 

ramfaktorteorin. Studien konstaterar att rörlig bild inte är särskilt vanligt i de berörda 

förskolorna i kommunen. Genom enkäter och intervjuer har vi fått visat att rörlig bild inte alls 

har så stor omfattning som den borde, enligt vår åsikt. Vi ställer oss frågan: Vad har 

rektorerna för syn på detta? Lägger man ner någon tid och kraft på att utveckla arbetet med 

rörlig bild i förskolan? Vad finns det för inspiration och motivation för förskollärarna att 

arbeta med rörlig bild? Får de det stöd som kan behövas? Dessa frågor skulle kunna vara 

något för vidare forskning inom ämnet. Som vi har nämnt tidigare i denna studie så står det 

trots allt i läroplanen att man ska arbeta med detta, inte konkret om just film och Tv-program, 

men i dagens moderna tekniksamhälle anser vi att det skulle vara lätt att även få in detta och 

inte bara arbete med datorer eller läsplattor.  

En annan aspekt är hur barnen själva uppfattar rörlig bild i förskolan. Även inom detta 

område finns det mycket att ta reda på. Man skulle möjligtvis kunna göra observationer av 

barn i förskolan när de tittar på film och sedan när de bearbetar vad de har sett. Det skulle 

även vara en möjlighet att intervjua barnen för att få en bättre inblick i vad de egentligen 

tycker och känner om ämnet. På det viset skulle man även kunna forska djupare bland de 

förskollärare som faktiskt arbetar aktivt med detta i förskolan. Hur går deras arbete egentligen 

till? Vad har de för mål? Hur går de vidare? 

Intressant kan också vara att veta något mer om vad som intresserar barnen, mer i detalj. 

Man skulle kunna välja ut ett antal barnprogram och filmer för att sedan forska vidare kring 

dessa. Vilka är karaktärerna? Vad förmedlar just den här filmen/barnprogrammet? Vilka 

teman finns att arbeta med? Vad är det barnen tar fasta på? 

Enligt vår mening är PMC en väldigt god hjälp i arbetet med rörlig bild i förskolan. Det 

skulle dock kunna vara en ännu större hjälp om information fanns i större utsträckning. Vad 

gör PMC för att informera förskolor om sina tjänster? Ligger det mer fokus på skolan än 

förskolan? 

Danielsson beskriver utifrån sitt utvecklingsarbete i Järfälla att barnen i förskolan också 

bör få arbeta med film i form av skolbioverksamhet. Hennes fokus låg på att få en sorts 
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samverkan mellan lärare och förskollärare i utbildning kring rörlig bild i form av exempelvis 

fortbildningar. Detta är dock ingenting vi har fått fram ur vår empiri där de flesta inte har 

någon utbildning alls inom ämnet och inte heller har planer på att skaffa det.  

Vi tror att många är medvetna om att rörlig bild är ett bra pedagogiskt verktyg men att de 

inte anstränger sig. De använder sig istället av material som de använt förut och är väl bekanta 

med. Detta kan bero på tidsbrist, bristande engagemang eller osäkerhet.  
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Bilaga 1 

Hej! Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på XXXXXXX. Vi håller på att skriva 

vårt examensarbete som handlar om rörlig bild och vilken plats den har i förskolan. Syftet 

med studien är att undersöka olika förhållningssätt till att använda rörlig bild i verksamheten. 

Vi är intresserade av vad ni som arbetar ute i verksamheten tycker om saken. I enkäten nämns 

begreppet rörlig bild. Det vi menar med begreppet är rörlig bild såsom TV, film, internetklipp 

etc. I denna studie är datorspel ej medräknat. Enkäten är helt anonym och frivillig. Svaren 

från denna enkät kommer att behandlas anonymt och endast i vårt examensarbete. Om det 

finns några frågor om enkäten och studien kan ni kontakta Lina på mail: XXXXXXXXXXX. 

Tack för din medverkan! Mvh. Lina och Angelica 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt vill vi veta vem du är. För att kunna jämföra de olika svar som vi kommer att få 

in är det viktigt att du svarar på alla frågor men det är dock valfritt hur mycket information 

man vill lämna. 

 

1. Yrke 

Om du är förskollärare/lärare, vilket år tog du din examen? Svara med fyra siffror. 

 

 

2. Annat Yrke 

Om du har någon annan yrkestitel än förskollärare skriv den här.  

 

3. Ålder 

Vilket år är du född? svara med fyra siffror.  

 

4. Kön 

Är du en kvinna eller man? 

 Kvinna 
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 Man 

 

5. Egna barn 

Har du egna barn? 

 Ja 

 Nej 

 

6. Förskola 

Vad heter den förskola du arbetar på? Om du av någon anledning arbetar på flera, skriv den 

förskola du arbetar mest på.   

 

7. Ålder på barnen 

Vilken ålder är det på barnen du arbetar med nu? Det går att kryssa i flera alternativ. 

 1-2 år 

 2-3 år 

       3-4 år 

 4-5 år 

 5-6 år 

 

8. Utbildning i rörliga bilder 

Har du gått någon utbildning kring rörliga bilder? 

 Ja 

 Nej 

 

9. Typ av utbildning 

Om ja, vilken typ av utbildning?  
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Arbete med rörlig bild 

Nedan följer frågor om ditt arbete med rörliga bilder (film, TV-program, UR-program och 

internetklipp) i förskolan. Observera att det handlar om vad du gör i den förskola du arbetar 

på NU och inte om vad du tidigare gjort. 

 

10. Film 

Hur ofta visar du film i verksamheten? 

 Flera gånger i veckan 

 Cirka en gång i veckan 

 Flera gånger i månaden 

 Cirka en gång i månaden 

 Cirka en gång per halvår 

 Cirka en gång per år 

 Aldrig 

 

11. Exempel Film 

Vad för film använder du dig av i verksamheten? Ge gärna exempel på filmtitlar 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. TV-program 

Hur ofta visar du TV-program i verksamheten? 

 Flera gånger i veckan 

 Cirka en gång i veckan 

 Flera gånger i månaden 

 Cirka en gång i månaden 

 Cirka en gång per halvår 

 Cirka en gång per år 
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 Aldrig 

 

13. Exempel TV-program 

Vad för TV-program använder du dig av i verksamheten? Ge gärna exempel på programtitlar 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. UR 

Hur ofta visar du Utbildningsradions (UR:s) utbud i verksamheten? 

 Flera gånger i veckan 

 Cirka en gång i veckan 

 Flera gånger i månaden 

 Cirka en gång i månaden 

 Cirka en gång per halvår 

 Cirka en gång per år 

 Aldrig 

 

15. Exempel UR 

Vad för sorts program från UR använder du dig av i verksamheten? Ge gärna några exempel 

på titlar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Internetklipp 

Hur ofta visar du internetklipp från till exempel www.youtube.com i verksamheten? 

 Flera gånger i veckan 

 Cirka en gång i veckan 

 Flera gånger i månaden 
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 Cirka en gång i månaden 

 Cirka en gång per halvår 

 Cirka en gång per år 

 Aldrig 

 

17. Exempel internetklipp 

Vad för internetklipp använder du dig av? Ge gärna några exempel 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Syfte 

Här nedan vill vi veta hur du tänker kring att visa rörlig bild i förskolan, vad det finns för 

syfte med det. 

 

18. Tillfällen i verksamheten 

Vid vilka tillfällen brukar du visa rörlig bild i verksamheten? Det går att kryssa i flera 

alternativ. Om det är andra tillfällen, skriv dessa under fråga 19. 

 Vid temaarbeten 

             Vid annan pedagogisk verksamhet 

 Vid vilostund 

 När det är färre barn i verksamheten än vanligt 

 Istället för läsning 

 När det är dåligt väder ute 

 

19. Andra tillfällen 

Finns det några andra tillfällen än de som nämns ovan, skriv dessa här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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20. Syfte 

När du visar rörlig bild i förskolan, vad har du för syfte med detta? Om det finns andra syften, 

skriv dessa under fråga 21. 

 Att barnen ska lära sig något 

 Att utveckla ett intresse för något 

 Att barnen ska få vila 

 Att förstärka något som finns i böcker 

 Jag visar inte rörlig bild i förskolan 

 

21. Andra syften 

Finns det några andra syften än de som nämns ovan, skriv dessa här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Begränsningar 

Nedan följer påståenden som du får ta ställning till. Ange i vilken grad du instämmer i 

följande påstående. 

 

22. Begränsningar 

Användandet av rörlig bild begränsas av: 

  

Instämmer 

helt 

Instämmer 

i stort sätt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Saknar 

uppfattning  

Jag har inte 

tillräcklig 

kompetens 
       

Tiden räcker inte 

till i verksamheten        
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Instämmer 

helt 

Instämmer 

i stort sätt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Saknar 

uppfattning  

Det finns ingen 

utrustning (TV, 

dator etc.) för att 

visa rörlig bild 

       

Jag anser att barn 

inte bör se på rörlig 

bild i förskolan 
       

De barn jag arbetar 

med nu är för unga        

Jag känner att jag 

inte får något stöd 

från annan 

personal/arbetslaget 

       

Jag hittar ingen 

rörlig bild som 

passar in i vår 

verksamhet 

       

Jag anser att mitt 

intresse för rörlig 

bild inte är 

tillräckligt stort för 

att kunna visa 

rörlig bild i 

förskolan 

       

Jag känner att det 

alltid blir problem 

med tekniken när 
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Instämmer 

helt 

Instämmer 

i stort sätt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Saknar 

uppfattning  

jag ska visa 

Ekonomin räcker 

inte till för att visa 

rörlig bild i 

förskolan 

       

Vi har ingen bra 

lokal på förskolan 

för att visa rörlig 

bild 

       

Föräldrar vill inte 

att vi ska visa rörlig 

bild i förskolan 
       

 

23. Övriga begränsningar 

Finns det andra begränsningar, skriv dessa här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Övrigt 

 

24. Övrigt 

Har du ytterligare synpunkter på denna studie och dess frågor, eller om du vill lägga till något 

kan du skriva det här 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



53 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Vilket år är du född? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilket år tog du examen? 

4. Verksam tid som förskollärare? 

5. Var i kommunen arbetar du? 

     6.  Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

 

Personliga erfarenheter 

7. Har du egna barn? (Hur gamla är de?) 

8. Om ja: Tror du att det påverkar hur du arbetar i verksamheten och på vilket sätt i så fall? 

(inspireras eller påverkas du av dina egna barns film- och tv-intresse till exempel?) 

 

Rörlig bild i förskolan 

 

Film 

9. Visar du film i förskolan? Och hur ofta i så fall? Vad kan vara bra med detta? 

10. Om inte: Varför? Vad är din åsikt? Motivera! 

11. Vilken typ av filmer visar du? (Hur har du arbetat med en specifik film? Under hur lång 

tid? Kan du berätta hur arbetet sett ut?) 

12. Vad finns det för begränsningar för att inte visa film? (Ekonomi, lokaler, bristande 

intresse?) 

 

Barnprogram 

13. Visar du barnprogram för barnen på förskolan? Hur ofta i så fall? 

14. Vilken typ av barnprogram visar du? (Hur har du arbetat med detta? Berätta!) 

15. Vilket syfte har du haft med att visa just det barnprogrammet? (Hur tänker du vid val av 

material?) 



54 

 

16. Vad tycker föräldrarna? 

 

Tillfällen i verksamheten? 

17 Vid vilka tillfällen tycker du det kan passa med filmvisning i förskolan? (i ett tema, som 

avslappning, som pedagogiskt verktyg inom ett ämne etc.) 

18. Anser du att film och tv-program kan/bör användas endast som tidsfördriv i 

verksamheten? 

 

Kompetens 

19. Anser du att du har tillräckligt med kompetens inom detta ämne? Vad får visas i 

förskolan? Hur kan man använda film i undervisningen? 

 

Utbildning 

20. Har du fått någon utbildning om rörlig bild i förskolan? (Hur var den?) 

21. Hur går du tillväga vid inskaffande av film och barnprogram till förskolan? (Vilket utbud 

finns det? Är informationen om detta tillräcklig?) 

 

Arbetslaget 

22. Känner du att du har stöd av övrig personal i arbetet med rörlig bild? 

 

Övrigt 

23. Har du något övrigt att tillägga? Om dessa frågor eller annat som berör rörlig bild i 

förskolan? 

   

  

 

 


